
'\

, ,

",

"Eleitores! "Entrai na, fila e votai em Irineu Bor-
. vereiro a produção começa a declinar, �h:ando nos 'me-

nhausen! E nunca mais entrareis em fila alguma!" Ainda em março dêste ano, precisamente no dia 25,' ses de inverno própriamente ditos, para 3.5M litros".

�sse, um dos m�is inspirados slogans da U. D. :N.; sugeríamos queu govêrno, antes de ter o problema em " ,Quando o atual governador recebeu Q govêrno, a pro-
,na campanha eleitoral que precedeu o pleito de 3 de ou- fase mais agudâ, restabelecesse o prêço . antigo de aqui- d'ução,da Ilha. orçava em 5.0Õ{) Iitros, Com I} inverno, des

'tubro. Embora pratíçamente sem objeto, porque, .à época, sição do' produto na Ilha:.
"

ceria para 3.500, nos cálculos oficiais. A quanto, entre-

.as filas motivadas pela .carêncía haviam desaparecido, o 'Textmilmenté: "A solução, já em voga, de buscar o tanto, está reduzida? " "

'

.

. -

.rifão eleítoral trazia à lembrança do povo o problema do produto em Blumenau, só pode ser selução de emergên- Será, a:inaa, hôje, a-aftosa a causada fuga do leite?

leite, que, tantos sefrfmentosJhe causára, nos' anos, an- cia";,. precária e custa os olhos .da .cara. " Evidentemente, não! -Q gQvêrno' matou o estimulo dos

�eriores�' . ÓÓ:
"

•

• .' ,

O govêrno não acreditou! E hoje sente a precarie-, produtores, quan�o, quis para os'"!;,ofres públicos o lucro

,

A .demagógía não compensa. A frase de propagan-. dade da solução blumenauenesac-- in1Ítil come uma-gota razoável que aqueles a�feriain;".i3! sem lucro não, pode
4Ia, penetrante e sonora, 'caleu no e!'!PJrito público e cris- de água no oceano - e paga os olhos d� cara' por esses haver prQduçãó. o'

"

., � ,

,

-talizou-se na esperançá de'dias melhores. Mas .estes não mingu��6s,lih;os que consegues Cr$, 3;26 -por litro, fóra Ainda ante-ontem, no Correio dã lV!&nhã, êsse notá-

vieram. ,
'

-> ." o. custo do transporte," calculado em mais- de sessenta vel jornàlista que é Cos�a Régo, escfevia;\,"Todo �pre- .

E as fi�as voltaram! A primeira, delas, que fôra a centavos por litro. �', endimento corre em primeiro 'lugar o. risê� da exp,óra-
'Última que' a administração anter'ier acabara, a do lei- o prêeo anrigo, de aquisição, na Ilha, era dé Cr$ 2,60.

-

ção, O'Estado não cobre êsse risco, na hip6t�e de "mau

'te, ai está, maior do que nunca, mais decepcíonante- do O atual, govêrno resolveu baixá-lo para Cr$ 2,00. eom isso. êxito. - '..'"\ � ,

.que 'sempre. Criou-a o. novo govêrno, quase com "as 'hon- .eclodíu a crise, .que nada mais refletia' do que o' desin- Não 'deve� por conseguinte, absorver o. lucrÔJ exceto
ras de ato Inaugural de uma sêrte de erros clamorosos, teresse dos produtores em 'fàce da ausêncía de lucro com- na proporçãe razoável de' seus enca.rg� e de m:8:�eira,
_políticos e administrativos.

"

pensador. 'Querendo acudir o problema, já tardiamente, ainda, a não. espoliar quem o auferiu pelo trabáího .na
Tão logo. á crise ,�sboçou, emcprfncipíes de'abril, o govêrno elevôu para Cr$ 2,40 o. preço. de 'aquisição. maioria dos casos, pela inteligência .e vigilância na díee-

escrevíamos aquí mesmo: "Assistido. por .quem cuidava Vê-se, por essas Cifras, que 'por causa-de vinte cen- .ção do negócio". E, concluínde lapidarmente:
.do assunto, o governador Aderbal Ramos da Silva plan- tavos de economia, deflagrou a crise, na qual atualmente- "Por tudo isso, necessitando. embora o govêrno de

,tou certo, a� sementes das quais geraria a solução defl- ,se debate e na qual está tendo um prejuizo algumas ve- mais recursos, e ocorrendo-lhe procurá-los' nos lucros da

nitiva: incrementou a abandonada criação do. gado. vacum zes superior à economia que pretendia, uma vez que, em produção. e do comércio, cumpre não estabeleeer provi
.na Ilha e nas redondezas. Antes mesmo de terminar o cada, Iitro provindo de Blumenau.: levados em conta os dên�ias que moderem o ânimodas ínícíativas. O lucro não

seu govêrno, que' se Iimitou a menos de um quadriênio, preços de aquisição e de venda, as perdas fatais e o cus- -é o inimigo, mas o amigo da economia, Quando não gera
. .a sua iniciativa frutificava e o. abastecimento da Capl- to do. transporte, perde mais de um cruzeiro! . o abuso do poder econômico e portanto se limita à boa

tal dispensava a procura d-o produto além das cercanias. Aí está: o Estado, buscando lucrar vinte centavos em remuneração do espírito de emprêsa, cria verdadeira

Para isso, entretanto, o govêrno, erigido em comprador litro. de leite, conseguiu-apenas arranjar um prejuízo. de men'te a economia. Se não podemos em tôdas as círcuns

único, assumia o. dever de adquirir tôda a produção ofe- um cruzeiro! "
tâncias apresentá-lo com a cara dos anjos, não é igual

J.'ecida. O novo. govêrno, não obstante .. a formal promessa Qual era a situação do abastecimento, quando. o sr. mente exato. que lhe devemos sempre dar as feições do

rle fugir à técnica da destruição, e sem cogitar dos as- Irineu Bornhausen assumiu o govêrno? Segundo a sua diabo. Se êle um dia, em todo caso, desaparecer, aí, sim,
�:pectos delicados do problema, partiu-lhe a sequência mensagem, página 26, era a seguinte: '''No..ano de 1947 .estaremos todos sob as penas do inferno".

justamente quando, com mais um pequeno sacrtfiéio, a recebia a Usina aproximadamente 500 Iítros diários.
"

Precisamente! Por querer o Estado tirar o lucro Jus
meta final seria alcançada. Porque? Para fazer, poupan- Em 1949, a produção alcançou, durante o verão, a to dos fornecedores, está o povo sob as penas do inferno

ça, explicam, Vulgar, entretanto, que muitas vezes para cifra inesperada de 5.000 Iitros diários, subindo para das .filas intermináveis e inúteis!, '

'

"

.se conseguir economia é neceseário gastar mais". 7.000 no. verão de 1950. O excesso ocorre entre os meses I Pudesse o. povo voltar à última fila, a (lo voto, e não

De nada adiantou. o nosso aviso. Éramos oposição e de dezembro a fevereiro de cada verão, A parfír de fe- I estaria hoje, na: primeira, a do leite

vínhamos do govêrno passado!
' �- 'I RUBENS DE ARRUDA RAMOS

CA'BERÁ
eleger

RIO, 16 (V.A.') "':""'0 che- sidente da Republica em e- Congresso., mas a sessão não
, .ffi 'do governo sancionou o. xer�icio., q�e a fará imedia- deixará. de ser aberta, 'ném
-decreto. legislativo que· dis- tamente após sua po.sse, de será suspensa pela falta de
:põe sobre a eleição de pre- fo.rma que se to.l'ile possivel quorum legal, devendo. co.n

.sidente e vice-presidente da a eleição no termo do prazo tinuar até que se verifique
- ltepublka, pelo· Congresso estabelecido no art. 10. e que vote pelo menos a men-
Nacional.' É o seguinte o Art. 30__ Não. começará cio.nada maiól'Ía.e termine o
teôr da nova lei:

'

a e!ei�ão sem a,presença da ,'proc:ss,o eleitoral. '.
'

'''Art. 1° - Vagando os malOl'la dos membr,o.s do. Contmua na 6a pág. letra A

��g�:��;�:;�1���; liiiêíiã1ãõíêõSã"em
rÇão, pelo Congresso Nacio.- 'envl·ada a R I··d'gw'ag:nal, para ambos OS cargo.s
trinta ,dias depois da ultima TOQUIO, 16 (U.P,) - cio. A conferenciá, como. é
vaga. Uma agencia no.ticiosa japo- sábido., foi interrompida na
Art. 29 - Para essa elei- Ilesa I'nfo.rmou que o. StlpI'e-

.

t f'qUll1 a- eIra quando o.l? guar-'Ç,ão, será o Congresso co.n- mo. comando co.munista diri- das chineses' recusaram-se a
''Vocado pelo seu presidente giu-se a-o general Ridgway permitir que vinte reporte--mediante edital que será pu- afil'mando. que concordava, l' d

'

'LI'
res a la os 1?egUlssem -éom o

!JJ lcado por tres vezes, no. em principio., com a neutra- b' d N
_

•'Diário do Congresso Nacio.-
co.m 010 as aço.es Unidas

lidade de Kaesong, ao. mes- do qual co.nstituiam o.ficial
naT': e do q�al deverão <:,o.ns- mo tempo que propunha o mente unia das partEj-S, paratal' datfl e liora d.a sessao.. estudo. de medidas tendentes Kaesong.P f U S � ..

aragra o. mco -:-
.

e as

I
a'-garantir a segurança" do.s Continúa na 6a pág. letra B ,INCR'E"M'ENTANDOvagas oco.rrerem no mterva- delegados. Preservand' .

_ ,

I d
_

I
.

I t'
o. am

o as ses�oes eg:s a Lvas, da que não deveriam ser a- U 19
.

" '

a convo.caçao cabera ao �re-I ceito.s mais de vinte co.rres- Il.Orreram
.

PI- a. produção do.'papel
Id I,

po.ndentes em Kaesong,"" loto 1·(i}lia' O RIO, 16 (V.A,) - O Ins-I deireira nos Estados de São.
e a Ismo O Quarte-General do cSu_ S o n S tituto Nacional dó Pinho. e a

I Paulo, Paranâ, Santa Cata-

R
. premo 'co.mandante' aliado ROMA, 16 (U.P.) - O Comissão Çentral de Preços rina e Rio Grande do. Sul

e ',ealismo dj�se, porém, ,q�e não serão. ministro da DéÍesa info.r- estão. articula!ldo. providen- estão convocando os fabri-
'" feItos comental'los enquanto. mou que 19 pilotos itálianos das o.bjetivas'no. sentido. de cantes locais, a fim de lhes

O trecho. publicado na' e- não fóI' recebida uma, men'- per'deram 'a vida este ano. em
. .

d d'Incrementar a ,pro.dução ,da serem comulllcfi' as as IS,

-dição de do.mingo, 'sob o. ti- sagem devidamente autenti- acidentes co.m aviões de ca- d bl'pa",ta mecanica destinada a posições do. po. el' pu ICo.,
tulo acima, foi extraido do. cada. A il'radiação., de Pyon-I ç,as cedl'd"'s p,eIos Estado.s Ih t t t t 'f t d'

v me o.rar, an o quan o pos� no que oca a.o. o.men o a�

Hlivro de Eça de Queiro.z: gyang fo.i retransmitida pe- Unido.s. O ,ço.municado" de sivel, o abastecimento nor- quela industria e, ao mesmo
CARTAS INEDITAS DE lo. serviço. no.ticioso. da:Kio- hoje do. Ministério. da Defe- mal às fabric�s de papel que tempo., sel'em l'eco.lhidas as
FRADIQUE MENDES, pa- do, precisamente 33 horas a- sa desmente, co.ntudo, as no.-' funcionam no. país, no. que infonnações realizadas em

,ginas 192 a 195.
'.

pós ter o coma:ndo da ONU tl'cI'as de qtle os' �acI'dente's h
'

h d t d tu I
'

,
• tanto. se ac a empen a o o o.rno a a a SItuação de

Por um lapso de- pa-<>'ina- exposto os termos" em que fo.ram prov'o.cad'os nelo ma- 1 f t d' t' .

.. 1:' governo, ,I
•

manu a Ul:a a ma ena p1'l-
-ção deixou de vir mencio� concQrdava com o reinicio terial inferior dos aviões Para isso, o.S

.

delegados ma.
'

.!lado o no.me do seu auto!', das negnciações doe Q'rml"stI'- amerl·canos. . .

d
. C t'

,

"'.. -.reglOnals a autarqUIa, ma- on lDua na 6a pág. letra C

AQ'CONGRESSO
Presidente,· e·, o V'ice,

Partiu para Kaesong a

��I
�

Po.licia J;olitica segurarnen-

Ano XXXVIII te informada de que as se-
,

nhoras pertencentes ao mo-

, ',N. ',� t�:184 P,-' '-. vhnentQ, {lubt�rralieo. do ex-

,_.._.......;.......�.,;_:�.�:...���, '��::�Üer;:r;���1ir_����nl����
ta, capital 110 (lia 25 dQ COl'

rente, ·em co.llveni{), "de pre
paração. pal'� o Congresso
de Mulheres, congl'esso es

se que dever� ser l'ealiiado
nos dias 28 e 30, em São
Paulo., e spb QS auspicios da

lfederaçã9 .Internacional de.:
Mull;Ieres.

'

Congresso de mo
Ibpr.es comunista

-.-.-. .-_......_--.-..-.-...

DIRETOR

Rubens de
Arruda Ramqs

GERENTE
Domingos F�
de AquinQ

RIO, 16 (V.A.) � Está a

50 CENTAVOSE�iç.o de ho-je - 8 pags.·
, - FIol'ialiÓ,polis,

Para os .(Íróxlmos
dias I! reforma·
RIO, 16 (V.A.) - o "COl::--'

reio. da Noite" divulga ho.je
haver colhido em fontes li

gadas ao o.ficialismo do ,Ca-

O ultimo' sobraY·IV·ente ,da tete' que a reformá mi.nis-
.

U terial, há tempos ventilada

guarra de S.p."e's'sa-o na imprensa, deve ,ser iela'-
,

(J
,

".'U

I ci01:í�da n_o.S, pro�imos 'dias.
DEARBORON, Michigan, guena passo.u a tr;:tbalhar O sr: Getulio Vargas po.-

16 (U.P,) � Morreu o.ntem o no.s grandes naY10s que sul- ria assim termo ao. "ministé
último.

.

sobrevivente do cam o. Mísissipi e hª tres a_o rio. ,de experiencia" - como,

"Grande Exército da Repú- ,
• .

.
chamo.U- ao atual corpo de..

blica", no. ,Michigan,,, Josef nos �stava e�tabele�ldo em
seus auxiliares � passaria-,

Clavese, ex-escravo. nas fi- P?nt�ac. S�r�o reahzadas e-
a 'go.vernar com um gabinete'

leims no.rtistas, na guerra xeqUlas mIlItares, co_m a nascido. fl,a atual realidade·
de Secessão., tendo partici- descarga de mosquetoes no. brasileha.
pado. do cêrco de

ViCSbUl.g.,
túmulo do. velho combatente .

CIo.vese, que tinha o cog- "Tio. Joe'" ·estavà co.m 107
nome de "tio. Joe", após a ano.s.

.

"delegação da .ONU : ,

SEOUL" 16 (U.P.) - Urgente - Depois de uma no

va tro.ca de 'mensagens entre os comáfid3:nfes ,aliados e éo.-
,

"
. . �

.

mUl1istas, a delegação de paz das Na9ões Unidas partiu
para Kaesong às 14 horas, a fim' de reiniciai- as negocia
ções pró-armistício. Está, assim; desfeito 'O impasse cria

do. quinta':feira, qtiando os co.munistas barraram!a' pas
sagem de, vinte co.rrespondentes aliados para o ífcampo
da paz", o. que mo.tivou a susp'ensão dos entendimentos..
",.....,..,.:"tA.·...-:.·��_._,.....w......................�.............-J�-....._..........

o

Ira

=�.�L'r� ,,31

- É esSe o homem, de
quem lhe falei! É a elo
quência em' pessôa� Faz:
discursos maravilho-'
sos! .. ,.

-[Po.demos eontratá-lo!
Quer apresentar o con

trato ou prefere que eu

o faça?
- Pude promovê�lo..r

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

, DI,. AlITINIO .ODESTO
Ale•••, H 4. c.w..

lÍ&\. �V�",AVA WOLOVSKA <MUSSI
�

E �.'

DR. ANTONIO DIB' MUSSl
...

M�i1:01
1. Cirurgia-Cnftica Geral-Partoe

Serviço completo e .fl.ªpeeilllisado das DOENÇAS DJI SBNHO-'

ILA.S: com modernos métodos de dillgnó�ticos e tratamento. _

OOLPOSCOPIA - BISTlllRO - SALPINGOGRi\FIA ...;_ ME.TABO·

LISMO BASAL .»>

Radioterapia por ondas curta.-Eletroeoagsla·çã<\_ Raio. Ultra

:'Vlolet;a e Infra Vermelho.

i Conlult6rio: Rua 'I'rajano, nO 1, 1· 811d3r - Edificio, do Ilonia

�ó.
Boririo: Das 9 as 12 horas - Dr. Muss!.

Das 15 ás 18 horas - Dra, Mussi.
'i..idenoi� - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

CLINICA '

J '

.

J do .

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

Institutos e Caixas
-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA ,

'Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

Retirada de corpos extranhos de Pulmões
.

e Esofago.
-0-

RAIOS XI

Moderno 8Dárelho para radiografias da Cabeça.
Tl'anllilulliinação, pau contrôle de cura das Sinusites.

Vermelhos.
-0-

HORARIO DAS C0N&ULTAS
(Pela manhã - Hospital de Carid)lde).
(A tarde·- Consultôfíc Visconde de Ouro Preto, a, :2., (Altos

,. Casa BelIo Horizonte).
Residência .Fé"lipe Schmidt 101.. Telefone - 1.560.

DR. LINS NEVES
Diretor da Mátérnidáde e mi:. I

fico do Rospitiil de Caridade.
CUNI<::AS DE- �ENBORAS -

.

CIRURGIA L PARTOS

6.SSISTENCIA .0\0 PAnTO •

OPERAÇOES' OBSTll:'1'RldÁs
1

. �'dDoençftlj g andulares, t�rol e.

, ..ário1l; hipQ,plse; et.c.

Diaturbiaa nel"lOSOI - Esteri
lidade _,/ Regimelt.
C.onlultóri1).: ltua Fernando :Ra
,"do, - Tel� !.iSl.

Bnid. R. '1 dé·$etempro - lEdif.
er... S�illa -' Tel!'�4.6.

o ESTADO
Administraçlo

.

Redação e Ofiéinas l
rua Conselheiro Mafra, .

nO 160.
TeI. 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
Diretor: ,UBENS A.
RAMQS. .

Representante:
A.. S, LARA'

Rua Senador Dantas,
40 - � andal
T�l.: �592. - Rio de '

,

J.;.neiro
,

RAUL, OÁSA14AlOR
RUíl F'en� �� ,Olivein

nO 21 - 80 ..ndar'
Tel.! 2�'987$ ;-: São

.. ·,�F&ü.lo
.

ASSINATUR�.B
Nà CàP1til

• AnCl • • •• Ct1 10&,00
Sêmestre .•

� Cr* �))O
Ttimeatre • Cr' 85�0()

No fnteflQl
Ano ..... ctt· 120JOO
Semestre :. C� '10,00
Trimestre . Cr' 46.00
AnúnCios mediante COD·

tráto,
Os . originais. mesmo

não publícádos, não se-
� Tão devolvidós.
À direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos �08 ar

tigos assinados.

. Serviços Aéreos
". 'IM�{t' i' ,

.

J'

CRUlE'IRO·i,()O, SlJL·,
� .

, .

,

_"..,. FUNDADA E.M H)27
,

.CONFOItTO - SEGURANÇA _.:.. ,RAPlDEZ,. .

NOVOS HORAIiiIOS
Segundas-feiras - Saída agência 11,30 horas. Fpolís, T5';·

- Mafra - Curitiba - Itararé e Sã'l5>.�" Paulo�
Terças-feiras -:- saída agência 5,30 horas. Ppolís, -

. Cut1tíba ..:... São Paulo e Rio.
Qual'tas-feiras -' BRIda agência 9,so horas, Fp.olis•.:;___

/ Curitiba - São Paulo e Itio. '

. Quartas-feiras - Saida agência UM horas, Fpolis.,Y5';
+ Mafra - Curitiba - Itararê: �
São Paulo. .' \

,'Quintaa:-feiras -.,,�.d.a<.Ilg.êPda'14,30 ,hÓras;-"l"p61is. '-
Parto Alegí'e. .

- Saída agência 6,30 horas. Fpolis. _._'
Cúritiba ..,.... São Paulo e RIo..

- Saida'aK.en� 6,so.,horas. Fpolís. -.
São Paulo - Rio - Vitória e Sal-í-

Sextas-feiras

. ,DR�, M.,S� .CÁVAL
CANTI'

ClinÍ1�a exc1uJi"9'amllute d. cd
anoa••

Rua Saldanha Marinho, li.
Télefoné (M.) 736.

Dr.: Alvaro de
Carvalho

Doenças de Crianças
Consultório: Rua .. Traja

no s/no Edil: São Jorge _,
10 andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Brig�·

deiro Silva Paes, s/n - go
andar. (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

.

Curso NacíõnaJ
••ntal•. ,

.x-diretor do Hospital.Colonia
Bant'Ana. ""\ '

Doeneas nervosas e mental •.

Impotencia Sexual.

Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das '16 is 19 horas.
FONE: M. 798.

\Reli. Rua Santo. Saraiva, ,

de doenças
-----------------

DR. MARIO
WENDHAUSEN

CUnica médica de adulto. \I

crianças.
,

Consultórió - Rua João Pin 0,

16 - �el. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horas.

Residência: Rua' Esteves J(J.

nior 4�. Tel..812.

Se�tas-feiras

". vador,
- . Saida agência 5,30 horas, Fpolis. _.-

Curitiba - São Paulo e Rio.
- Saída agência 9,30 horas. Fpolís. _::__

\
Pôrto Alegre.

.

- Saída agência 11,30 horas. Fpolís, Tfi;,
- Màf.ra - Curitiba - Itararé e .sãor.,

, Paulo.
_

MACHADO & CIA. S. A.
COMÉRCIO E AG�NCIAS -,

FLORIANóPOLIS - Rua João Pinto, 12
fone, 1.500.

BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1.328 - Tele--
fone, 18.

I
�

.

SUB-AGENTES em Laguna - Tubarão -, Oriciume,
- Brusque.

Sábados

Domingos

Domingos

Tele-

ALUGA-
-

5 E"

- .streito.

ótima sala DO' ceÍl'ro
� :. ,

A' Pllç�/15 de Nov'eml)ro� 211 2· Ind."
(altos do Rene'ufA.nt'! Ron).
.." .. � Trda, no mesmo leeel.

I.,

.

...

. \
.

J�fh'" Dr. 'alônio Moniz de·Arau�o.

Comunica a seus clientes e 'amigos que reI·

niciou ".clíMca nesta Caílita1.<' ,

. C0NSQtTORIO: Rua Nunes Machado.
(consultôrló Dr. Oswaldo Cabral) ._ Das 15 às
17,M'lióras. " .

R�lDENCIA: Rua Bccaíuva, 135 - Tele
fone. M:714.

DR. A� SAtifAlJA DR.1. L.Ul\T. Jlr''. ·RI·'1&18.' . R','811185 da" SilvatFo�ád-1) :té.1a'7à.�-ij�., .
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DIRe -CAMPOS
.

.-x:intern§ da:��nta Calla 116 "'I'.lltt!!nte de Gjrurgia Ido ,��?
.

O mais anti?o Clú�e de 'I
ApV9ca,da em geral.iilÍri�6���!��o,�Rfõ de ::atreiro. ,ligo '1'lhhéiro G71Únarfu, l,lijõ). ADVOGA0O Sorteios em Mercador�s do F'u'nc)órla .J!ltito '8Qs:.'Jnst....

' CUnH:a 'lfêdlca - Doeu,;a. Ner� ,·Cone.: 'Fe)!�;e ::�ch�id�, 38. , Estado de Santa Catarina.
tu.tOs e 'C'çÍ.tx�!! ..:9:e Apó5enta:-..o,a.. '. \ Con8�ltall, diànàmeil,te. da.·15·.· CaixaPDstat 150 .• Itajaí·� Santa .Catarina Tên{ o máximo prazer de ·t19:rla• �_1.��il�JiF�!? do,'Traba-eOIl.ult�i?,: :Edificio A�êlia 1�8 18 l1Ó�8. -

'\
'. .

av.isar OS seus prestamistas, lho.Juventâ�s. Soci'édade&.>-Ne,to """18a)a 9. .

.

'Rua Dom Jaime Câmara,__' I
agentes cobl'adores' e ao 'Nât�t��iZiI�,ões. '.Rellidlitiéià: Avenida Dio Bran-

20 :aptQ. ;2. • público em geral que a par- j lll�ní9i'ló:, Rua Vito...,N. 1;64. '. Fone M: 802. til' do mês de AGOSTO p. Mei:reles, nO 18 _ 20 andar..Çonlultall: Das lI5_às 18

horal., _.._� vindouro, passará a fazer, TelefQl!!i:

p�1$
.

.

.

C'
.

O.t seus sorteios' como vin�.�
.

Cttw.,�!r Gliavá�t Pij..-�Conault�:Jo: .�.!1I8. . DR Alt�BCJ VA- .�

$
fazeÍldó, tim só sorteio men�"

jilelLl\Ielála das cmelhorea..
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.. :.;1i!.W. TQN . I 'M_gJ}ICO' / f Federal. �Oons.elheito Mafra.
.

D··.;�A�·�wl:--. 001 Serviços de C'uiiJca Infantil

*...,.- ,,",uNTE rODO DIA, ll.tFt.I0W 'f ('SV>_:._VIDA ia Assistência MiÍnicipal e Bos- (,IUIOU".

- '�V cI
anreia eé��l - lJoenl<alil 4e Se- ilHal de Caridade / " i

no'� 114.FlFJOS B"" I
...
j'

en' e 5�nhor&ll.� Pródo)ogi. CLINICA MEDICA DE CRIAN� ',,,
'
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._;EIetriddiide Médíca ÇAS E ADULTOS

�'tI,"t
A b d

. - Uma fábl'ica de vassouras·
..�:�S;!t�i'O;e:;:n:j��:o:eire- COJleult6ri: �::gl�u:es Macha- �.'"D'
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� � �

� .ta!�:�.1��:: {��::�:de�:� ;��e��:s�áquinas e seus,

Consultas: Às 11,80 horae e à to. 7 _ Con.soltas das 10 ás 1%

I"
� � � 00; � � � moç.as.' .

Tratar' na "Casa MoeU;'; •·tarde das 15 horas em diante.

'.
das 111 ás 17 ,hllras. � �I � Tratar ã praça, 15 de No" mann" com o sr: 'Procópiw.Residência: Rua Vidal Ramos, Ilesidência: Rua Marechal Gul- .

'

b 20 _ 20 andar.
•
Dario Ouiiques.

.
"

."
vem roo

_ Telefone 1.422. llle�lIle. 6 .::,_
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iRAM

AS 'l\JE-RCADORIAS DE ·INVERNO

COM
. tAMANHi\: - aElllJ-GÃo DE

ÇAO,

[TANTO PARA 'SENHORAS, CAVÀLHEIROS E G�IANÇAS] FO-
.

. .

.
'

"".
- ""�,

.'� .'

'nltEÇos, NES,TA S'E'N S'A C 10 N �,L" L IQur D A..

EM CVRSQ1 Q�UE,

REMARCADAS
(

'i

r
I

Fi 'E: A l..; M E N T E

,"' r () fi i Ilhei 1'0., �t I j c, ti •• h ,-••. !
;;..J •

. ,

-c

lida Social tine-Diário tia" lider. ConslrBlora '«R�VISTA Telegráqtas
-:

� ,', "-' ,

.

BUSSOL4» retidos
" ANIVERSARIOS:· RITZ' Sa-o Raulo Acaba de sair a lume mais Telegramas retidos nesta
DR. ALTA1\URO DIAS;;' <, Ás,�5, 7, e 8% horas

,

" l"
" um número da explêndída e Estação Séde :

Faz .anos, hQje,,: o dr. A'l�
: ROXY ,Agen�e Cobrad-or .para' esta Capital - Snr. NELSON, conceituada revista "Bússo- Milton Souza, Línaura,

'''tamiro Dias, Promotor PÚ- Ás 7% horas, 1\.LMEIDA �'�Uâ ..
Conselheiro .Mafra, n. 77.

. la", que se edita nesta Capi- Hervecto Dias, Domingos
"�lico nesta Comarca e :pes-

' OlõEON
.

Adquírir um título�"l:IDER" � y'a?sformar em v�. tal sob a dí�ção do seu és- Pacifico da Silveira, Mánoet
.soa muito relacionada nos Ás 73,4 horas .Iioso aPOlO moral." eC�110mlCO _e' utilitár io, o seml!r� ali-

"forçado propeíetârio, jorna- Luiz Andrade, Holanda, Eu.
-círculos sociaí« desta capí- Simultaneamente.' ntel'l·����i·5P1:!ho,do.s_ pa;�� á1l\r>velampelo futuro. dosdJl�os. lista' Juvenal Melchiades de cario Antidonio Pamplona,

( '-tal.
'c' 'B,ess,ões das Moças.

,

,- Cónheçà os 'nosso'8 ,p!�os' . ',':&l-DER"� ,Q�'(,lfE1-RQ ,e_ Souza, e que nos nossos João .Lopes, Seral, Lamapal,
N&!se ensêjo Q aniversa-. SEDUÇÃO, "LIDER MAXIMUS" e V; S. estará.'Seguro' em guardar meios SOCIaIS e culturais Clotilde Tromp�SKY, ,," João

'l'iante será alvo de êxpressí- . No programa: " por intermédio dos mesmos', o fruto de seu trabalho ho-
conquistoti grande aceitação Antonio Silveira, 'Ana Sou- ,

. ·�vas. homenagens dos seus a- 'I) 7-' Cinelandia Jornal. nesta para que amanhã não lhes falte o necessário para
por sua bela a-6'resentação e. za, Mario Americo, Inspetor

, '-1lligós e colegas, às', quais Nac. 4 viver em tranquilidade, variada matéria.' Regional, ,;João Ferreira
.nos associamos. . Preços;

'.

Procure sem demora o. nosso agente nesta capital, o
O número da interessante Viana, Mario Silva, Braz de

:�'SRA. WALTER WANDERc Sras. e srtas. - Cr$ 1,50 qual lhe dará as, informações necessárias e detalhadas revistá' ora em /ctrculação Carvalho, Cecilia Máí'ia e.

�
..

LEY Estudantes - CI:$, 2,00 sôbre nossos planos, , ,'. '

corresponde aos mêses de Kiliano."
'

P�ssa, hoje, o aniver�ári�" " Cavalheiros - c-s 3,20.

C b
..

O' d I 1
junho e_julho, e traz uma,

'nátaHcio da exma, SUl. 'd. IMPERIAL'
.

'lu' e' oze e,,,. lOS " vartada .e farta-colaboração 'Braça 'al"BO'�.!I.da'<l(}ise!p. Birsch Wanderley, Ás 13_4J..horas das melhores penas do mun- V. ".<dign'a consorte do. sr. Wal- ENCANTAMENTO do intelectual do país. Com .Agradeço uma graça al�
'-ter Wanderley, funcionário No programa: ','

" A -v I S O '

•

:Jl bastante ilustrações, através cançada, a são Judas Ta-
-do IAPETEC, no Rio.

-

1) - O Esporte em Ma!'-
<; A Diretozia dó Clube' comunica aos se�s associados, importantes reportagens fo- deu.

FAZEM ANOS, HOJE: cha, Nac,
que cedeu os seus. salões aos Emprezários ,da Celebre tográficas, em que sãofoca-

SENHORES 2) - Metro Jornal, Atua- SACK t' r d f t
'.

t d;. ,'.
r .:

. Cantora � ERNA - para seu concer o no pro- Iza os a os e l:egls ra OE! a-
..::_. José Salem Filho, pro- Iidades. ximo sábado, dia 21. .

contecimentos di nossa vida
'prietário do' Foto 'Brasil. Preços: >

Assim sendo o controle da séde estará a cargo dos social.e cultural, a, revista
�'Acelino dos, 'S@,tosCr$6,20 e 3,20� Emprezáríos, a. partir. das 29 horas, ,'qlle terá

pessoa.ll".B..
ússola" tornou-se, �elâ a-

'

·'SOÚZa. chefe de máquinas do "Imp. até Il,! anos". alheio ao clube, tais como bilheteiro e porteiro., primorada apresentação �ueltaberá. <, IMPERIO
.

(Estr�_ito) ,Após'-a realização do concerto a séde social será oferece a "nossa revista",, ," O
. ,Ãs 71,;' e gl?J.. h'oras ,

d 1_;_ Oscar Soares de]I� .... ''''' r4 franqueado a todos os associados para a "Soirée" dan- que,e o lema a otado pe a

weira, funcionário dos CQr� Sessões das' Moças. çante programada., .:> brilhante direção do impor-
.

:reios e 'I'elegrafos, aposen- 'FUGINDO DO AMOR' O Secretârio-Geral : ARNALDO DUTRA. tante órgão d� publicidade.
-tadó. SABADO: l· -�-- O esÍorçadojornalista. sr.

SENHORA:' RITZ 1

M.' d.
Juvenal Melchiades dê Sou-

- alina Wol(, esposa do Anselmo DUART� e II-
'.

'" Issa de '7· 18 za, faz-en'do publicar uma
sr. Tenen,te �oflventüra AI- ka SOARES. l

"

'.

'

,

, primorosa revista à àltura
ves da Silva, da Policia Mi- em

do progresso de nossa ter-
-« :1íta�.

.

MAIOR QUE O OD�O MAX EUGÊNIO KUENZER ra, demonstra, de sobejo,DOMINGO: -

FAI.ECI'M:ENTO A família de Max Eugênio Kuenzer agradece as ma- seu grande patriotismo, sua.

Faleceu, '.à tarde de ou- RITZ
nifestações de pezat recebIdas por ocasião do seu '�ale� inegável cultura e seu acen-

tem. no Pavilhão Joséfina Bette DAVIS ,e Joseph cimento e c6nvida seus parentes e amigos ,para a missa drado amor à terra que lhe
"Boiteux, anexo 'ao l-íospital COTTEN.. de 70 dia que manda celebrá1- por sua alma, sexta-feil:a, serviu de bêrço, catarinense
de Caridade, o sr. Ody de A FILHA DFj SATAN� dia 20; às 7% horas no aitar do�Sagrado Coração de Je- qtié é, não só de nascimento,
'Oliveira Fmtado. PltOTEJA SUA VISTA, sús, dn Catedral Metropolitana.

.

como de alma e de coração.
O sepultamento do' seu USANDO AS AFAMADAS 'Antecipadan\ente agradec'e aos que compa-recerem a Nossos parabens, pois, ao

·cadáver se verificará, às li cretál'Ío. esse ato de fé cristã. ilustre diretor do conceitua-
'horâs de hoje, no Cemitério --------

,do ltacorobí.

AVENTURAS� '\.
. ,

--.
�

'\,J r-----�---- --__.� -- -----------_

Ação aupta l
-

r )
\

(limpa,por dentro e por Tora '

�:�õva Tek

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

do mens·ádo, e que "Bússó-
la"; siga o roteü'o a ,que se

traçou, pàra o bom n@me

das leb'as e do jOllnalismo
barriga-verde.

Marcos

-Achados e

perd,idos
Acham-se em nossa 'reda

_çã.o, para serem entr�gues
ao 'seu 'legitimo dono, um

·'Gertificado· de Resúvista dé
la categ'oria;'no 901549, ex

pedido pelo Batalhão Vis-"
:conde' de Taunay e uma ca

derne.ta da UniversÍ'dade do'
Brasil.

I
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Guarani e Paula Ramos, Fase áurea para, 0'$' desper- Bela vitoria
los em Gêlás ':' lou a A'e D�

.' .. ,

assIna'"
TAC

Goi�z vive, 'presentemente, f cima refer idos, o que se tor
uma fase áurea nos despor- .

nou possível em face do a

tos, realizando-se ali, pre-' pôio irrestrito do governa-
Como já demos notícia, Dia 10 _ Figueirense x sentem�n_te" importantes" dor Pedro Ludovico que tu-

deliberou a Federacão cata-I Paula Ramos. competições, sobrelevando. ti do facilitou para a realiza-
rinense de F�teboi a r�li- Dia 4 _:_ Avaí x Cuaraní. disputa dos certames nacio-

. ção dos c-ertames, aliás os

zação de um torneio noturno Dia,? -; Guarani x Fi- nais �e ba�quetebol .fe!lli�i: primeiros de' caráter nacio-
de futebol, mareando o .dia gueírense. . no e.Juvenil, tendo para ali nal que em Goiâz se reali-
25 do corrente para o seu.l Dia' 11 - Paula Ramos x §egUld,? ontem, emA um do�
início. Sexta-feira foi. dado Avaí. " I

Bandeirantes- da rede aero-

a conhecer o resultado do
. viária do este da Panair do

sorteio, estando ass-im orga- PERMITIDAS 3 SUBSTI- B!,asil, uma lu�ida dete'ga
nízada a tabela dos jogos: TUIÇõES çao de cest?bohstas gtfe de-

Dia 25 - Paula Ramos x , De acôrdo com o regula:':- sembarcou as 11,25 horas no

Guarani. [mento no 'I'orãeio em refe- aeroporto local. .
.

Dia 28 ._ Avaí x Figuei-: rência serão permitidas tres
rense. substifuições por partida.

o prélio jDa�gur61
Torneio Noturno

do

----------�--, ----------------------------

Jlvenlus, ;"e Palmeiras os fi··
Balistas do Mondial dos' Campeões

Já são conhecidos 0$ finà
listas do' Torneio .Mundial

.

dos Campeões. São. eles: Ju
ventus, da Itália, que sábado
.derrotou o Austria, da Aus
tria, por a x 1, no Colosso do
Maracanã, e Palmeiras, que
ante-ontem logrou, empatar
com ·0 Vasco da Gama '

por

zero a zero, resultado.iesse
que elimina o clube de São
Januário, visto terem os es

meraldinos vencido a pri
meira partida, por 2 x 1. Na
primeira peleja entre. Juven
tus e Austria houve .um em

pate de tres tentos.

'j
--'

Baqueou o Avaí treme ao

América, em Joioville
1:umerosa assistencia, finali
zou favoravel aos locais, pe
lo apertado escore .de 2x1.
Mesmo derrotado; o conjun
to azurra realizou uma

grande p�rfol'InaÍ1ce, deixan
do impressionados os joinvi
lenses. No cotejo em ques
·tão o Avaí não contou com

seus' principais craques:
Adolfinho e Saul.

Como parte principal dos
festejos do aniversário do
América Futebol Clube, de
Joinville, realizou-se, ante

<mtem, naquela progressitlta
c.idade, sensacional e renhi
do combate futebolístico en

tre os esquadrões do Avaí,
desta Capital, e do clube
�niv,ersariante. O -embate,
que foi efetuado no campo
do Américª, comparecendo

. .

<
"

Expr,ess�a �itória assina
lou na tarde de domingo no

estádio �à Bocaiuva, o

novo �quadrão da Associa
ção Desportiva T.A.C., -Uma
das fortes candidatas ao

pr6ximo_(Cámpeonato da Se
gundac'I>ivisão de'Amadorel'!:

...

Enfrentando o forte conjun
to do Itaguaçu, o "onze" da. -

jovem e valente companhia
de transpqrteã aéreos realí
zou uma partida '_cheia

.

tI!!-.

brilho, terminando por ven

cerpor 4 x 1.

zam.

c+ Econimica 4 X' Guarujã a
No estádio da; F.C,F.,

ano,
ta Catarina e do Guarujá,

te-ontem; á tarde, defron�a- Esporte Clube, ter��n�nd9>
ram-se as turmas do Caixa a contenda com a vítória da.-
Econômica Federal de San- primeiro por 4x3.

o . Flumineose venceu
em GoiaDia

....__ ,

GOIANIA, 16 (V.A.)

-I
nense, do Rio, empatou e;.

Participando, ontem, de venceu o Goiania pela eX'-.

mais um. aniveraârto da fun- pressiva contagem, de 3xl•..

dação da cidade, o Flumí- ,',

.i

TAMBEM O FUTEBOL
EMPOLGA

Seguindo às pegadas do
basquetebol, floresce o fute
bol naquele estado mediter
râneo, -sendo o campeonato

DESPONT'A' VIGOROSO O goiano disputado por seis
BASQUETEBOL clubes da capital e três de

Esporte de elite, que po- Anâpolis, O Goiânia vai re
de ser praticado em recintos. ceber agora a vísita do su-

E. reahidA eOcADtrA.' O 'Pt'n- ·f�çh.ados ou de limitada á- per campeão carioca, o Flu�
V U V rea, o basquetebol, que com minense, que ali disputará

da
vinda de poderosas equi- um match no próximo do

orama se �impÔ5 ao Améri- pes como os "Globetrotters" mingo, devendo embarcar no
e os "All Stars" tomou um Rio no próximo sábado, dia

6'8 p-elo escAre. de 6x4' impulso inusitado, tambem 14, com destino àquela capi-
" V em Goiáz está no apogeu, tal, em -outro Bandeirante

como se afere. pela disputa da Panaír.
iUm prélio interessante e' bora o jovem sacerdote tu- .ali dos dois campeonatos a

movimentado teve por palco do tivesse feito para não'
o campo do .<\brigo de Meno- prejudicar a .Ii.enhum dos Ii-
res, sábado último, confron- tígantes.

' ,

tando as fortes falanges do Marcaram. os tentos: Mi
Pindorama, local e do Amé- rim (5) e Ney, para o Pin
rica, da Praia de Fóra. 'dorama e Lico (2), Ivo e

Às 16 horas, precisamen- Mauríty, 'para os america
te, teve. início o cotejo, ,com nos. Foram assinaladas duas
o ST. Osní Manara na arbi- penal idades máximas con

tragem. ·tra o América, tendo Tércío
Transcorrido a:lguns mi- defendido espetacularmen

nutos já se notava' a super'io- te a ambas, entre aplausos
ridade do team=dos abr iga- do público presente. Os qua
dos. O "onze" pfaiano esfor- dros foram êstes.

çava-se para acertar as PINDORAMA - Airton,
suas linhas, o que só conse- Wílton e Pedro; Amaro, An
guiu no final do 10 half-ti- tônio e Fernando; ltajaí,
me: conseguindo diminuir a Mirim, Ney, Melo eVado.
contagem de 4xO para 4x2. AMERICA - Tércio, Si
No segundo -tempo foi fIa- ridakis e Dutra; Ernani,
grante o domínio dos visl- Cordeiro e Aci (Seára) ;

tantes, não tendo porém o "Maurity, Lua, Licb, Ivo e

seu reflexo no marcador que Gessy.
acusou 6x4 para O· quadro Pela vitória conseguida,
contrário.' A arbitragem, o Pindorama ficou de- posse
confiada ao Irmão Vítor, da riquíssima taça oferecida
andou bastante falha, em- pelo sr, José Vieira.

•

22 Domingo - Farmácia.
Esperança - Rua

'

CO(-lse--
lheiro Mafra.

.

128 Sábado -

. Farmácia
Da Fé - Rua Felippe Sch
midt.

. 29 Domingo - Farmácia
Da Fé - Rua Felippe Sch'"7
midt.

O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias:
Sto/Antõniq e Noturna si
tuadas às ruas João Pinto
e Trajano nO 17.
A presente tabela nrio po

derá' ser alterada, sem pré
via auto1:ização deste Depar-

.: ,,tamento. . \

Departamento dé Saúde
Pública, 4 de julho de 1951.,

...
I
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RémeHlfI de, Confiança da Mulher i

RECiULAD,O,� XAVIER �'
Duas fórmulas diferentes para. dois males difei çllles

N� 1 'EXCESSO' * N� 2' fALTA ou

__a.a.:_
. ,- ESCASSEZ

'-Aiada O case
'_�� «(La Pr�Dsa»

BUENOS A,IRES,- 14 (D.
/�.p_) -' o Jornal independen
-,�'e "La Prensa" apresentou
--um recurso contra a desa-
':1'P1'opriação autorizada ontem
':pelo Tribunal Federal, num
'<.>esforço 'para evitar que os

-::funcjonarios do governo se

-ClPOSSem' de todos os seus

�;bens_
O advogado do grande ,01'

:,,_,gão da imp�nsa: sul-ameri
-cana, o sr, Manuel Ordonez,
=apresentou um formal pro
"testo junto ao govêrno, afir
--.mando que a desapropria
<ção de "La Prensa" é incon.s
�titucional P, que o preço "Ia
:::ser pago pelos bens 'como

"indenização é simplesments
-"ridículó�'. -

O governo depositou 18
-:rmilhões de pesos ontem em

-�,um 'Banco, em virtude de
'ttIma ordem do Tribunal Fe
..-dera} autoriza.ndo a

,-

desa
]propri�ção de La Prensa.

TE,ATRO
"",

ESTRtiA BRILHANTE,DO G. E. T.,
'

por Sálvio de Oliveira
Não

eram,os, quanto previmos uma ausp_ic�osa .estr�ia

Ido Grupo de Estudantes de Teatro do Colégió DIas Ve-
lho (G. E. T.). ., : "

-

Sabíamos do quanto aquêles jovens eram capazes,
e fomos ao Teatro Álvaro de Carvalho, em a noite' de 13,
com o

'

espírito bastant� preparado�"
•

Tudo correu como esperávamos: casa completamen
te lotada, público -de escól, aplausos t.ranc{)s, dizendo
bem do que -foi o espetáculo, e, finalmente, o sadio .con

tentamento dos componentes do G. E. T., pela vitória al
ca�cada. Vitória, muito, do'<pequeno grupo. Vitória sem

facÚÚlades 011 tolerância, produto do esfôrço e da von

tade indomável de seus componentes.
Assim, assistímos.. em primeiro lugar, à representa-"

ção 'da'peça de Hugo Mund Júnior - O LOUCO. Muito
interessante como texto e .bem defendida interpretativa
mente por J: P. Silveira, de, Souza e Sílvio José do Vale
Pereira" Bela concepção de cenário, que nos pareceu não
totalmente realizado, A iluminação' e o tom de voz dos
intérpretes devem ser observados com mais cui-dado.

""Não se fala em, cena como se fala fora da mesma,
e, sim, comparativamente, um tom acima do diapasão
normal, isto por sé tomar como principal motivo, a dis
tância que separa ó ator. do público. -O tom de "VPZ con

vencional é ó brilho .da expressão fraseada. :ele é que
_'-,-'--�- --- -----

leva ao público o interêsse pela representação, pelo en-

,�. �
i

redo da -peça, pelo' engenho do, autor, pelo saber-diz-
_ � dos atores, pela vibração' teatral do diálogo. De nada va-

1'11.••aR', le dizer cousas belas, expender conceitos, defender te-

_,l-f/�J I....., ,'-, ses, desde qtrn não sejam ouvidos".
,

, A questão de voz, Parece-nos, é o mais sério pro-

,e),�:,;.' .,.,8�,. blema dêsses jovens .ínicíantes na arte teatral, pois en-

...". centramos, na segunda peça -,- O URSO - de Anton
, : /' ...... TOHECKOFF, a mesma deficiêncía apontada .acima ..

,�i" ,/ _; O URSO, que podemos classificar co:rp.9 uma cemé-
4P"';_jllfil dia-de-costumes, -desenvolvjda den-tr<j qe '·un\i�cen.,ã'í·io sen-

'-:-II';J.,�"JI'",g. " -.,,;_ , " -

.
,<

d.;JfP.,fI,"'" sívelménte êstilizado" de. Hugo Mund Júnior, per eu

muito de sua c�r local.
Não achamos, porém, que constitua' demérito, pois

o cenário, apezar disso, estava muito bonito,' bem exe

cutado, e a sátira social foi bem defendida peJ}üs t,
"'
.. \; I intérpretes, que' provoc�ra�, com fac�li�ade, .'0 riso. ?a
�, ).; platéia. E era essa a fmahdade. O público fICOU satis-

) ./
feito, e nós, também,

Lígia Moellmann, de cujo talento, já tivemos opor
tunidade de falar, não encontrou �dificuldades. em �iver

r um tipo completamente em desacordo com a sua Idade
• _

'

É oe! I (e caracteres físicos. Isso - é arte!' A Viúva Pepova,i1it_IDOI EFIÇAZI a nova m a - '.'. '

b I d:$empre que V. tiver dificuldade e,m guardadas as deVIdas propol'çoes, teve um e o esem:-

'<reIpltar e a cabeÇa ';Im tanto carre- penho da jovem atriz-estudante.
.

.npOa. basta que, �splre fundo o.ele- Hugo Mund Júnior compôs excelente tipo. no criado"game Inalador Vlck. ,

,

Sen
. , I ,I..uca,

.AGltADAVELl tira ogo o nanz '

-

-

- .

I b" 'Ih .

d'--4es0bstruído, e um frescor dijlicioso. Nao. sera demaIS em I li! - e, aqUI, o que Issemos

Poderá respirar à vontade e com sôbl'e o tom de vo,z ... -

''Ulfla sensaçã�'maravilhosa de, alivio Carlos Ada'tlto Vieira, uma autêntica revelação. Seu-'econfôrto. Ficará como novo.
S· f f

.

t lt d "O URSO".. ; mIrno OI o pon q a o e "

"lLIVE-O C�NSIGO� T:nh� o Jeitoso Não podemos deixar esquecida' uma referência à di-Inalador Vlck sempre amao-no es,
. : '

'.

',crit6rio, na viSita social, tio cinema -l'e�:ão de J. P. SIlveIra de Souza, espeCIalmente em O
"OU 110 avião. Mesmo quando,! res- 'URSO onde nos foi dado admirar algumas marcas de.

,friad!l' OI,! "c�t!.lrro Ipe obstrll1' por I
'

: I' .

'

�>COIllp)eto o nariz, o In.vador Vlck rea
_ v� 01.

_ . > _.·::thedeixalogo a cabeça aliviada! Ha, tambem, que louvar aqueles CUJos nomes nao f1-
"-'COMPLETAMENTE SEGURO! Use o guraram. no programa, mas têm sua parte na construção.
l';prãticolnaladorVick�vontade,etan. dessa vitória indiscutível.

([iãIl ';i,.,������'9; a Vida
é"-OS LA80lATORIOS DE VICK VAPOllt,i DEPUR� o SANGUE COM

EUXIR Ui,

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGHADAVEL COMO UM: LlC:OR

REUMATISMO! SIFILISI
Tome o· popular depurativo composto de
Herm()fcnij e' plantàs medicinais dt alto
\'alü1' depurativc>. Aprovado pelo D. N. S.
�'. cómo medicação auxiliar no. tratame'n
lú d aSifilis � Reumatismo d8 me'lma

--------,------,-------

CASAS-
Vende-�e
3 de madeira, sitlJil à rua

Laura Caminha Meira, 82
:num terreno de 13,50 de
:frente por 60 de fundos.
Tratar na Rua Genel'a�

,'Bitencourt, 132, fundos com

_ a snrta. Wilma Fernandes.

origem.
............- ....-.........-.-.-_•••J'.........._-••••..-•••-".-;.•••_......-_•••"..._•....,..,....,..,

Agradecimento e Missa
A viuva João. Silveira de tima moradà e convida-üs

Mattos, agradece sensibili- para a' missa de 70 dia, que
zada, aos c,olegas e amigos será celejJrada terça-feira
'de seu finado espüso -que o dia 17, às 7 horas, na Cate�
acompanharam até a sua ul- dral Metropolitana.\

::'FIUZP' LIMA & IR1'r1ÃOS
Cons. i\'Í'lfT'f', :i7

��-�,. �_r������.
Rua .\far��hol D�odo,o. 341�]'0 anJol ...........

�
.. ,..ONE.S;. J.25l 421� CailQ Po"a� 549

rrUCRA,Hk PROSEBRAS
" PARAN.I\ -

-'

CUHITIBA

'�
�J1

"

..
-,

.

Sul ADleriea -��

E se um imprevista
viesse interrompe.

, .

9

�flJ esta paz.

-===-;;;;1/ É por êsse risco e. essa pergunta que 0'8 pais vigiam os

fl filhinhos: que êles não caiam de' uma janela, que n�ó
ae exponham aos perigos e imprevistos da rua, Pois

:-=-,ij bem. Há outro Imprevisto que pode interromper a doce

,��/' paz em qce seus filho", crescem, brincando, estudando,
---'"

• alegrando a .easa, Você - sabe qual é, E é seu dever pi:o-

,,-::: tegê los con'va essa simples hipô-ese, ,A solução está no

il- seguro de "ida, garantia dos t�s'ud,)s e do encarreira-

� mento de seus fí,hç.s 'em qualquer eveutualid de. Pro-
i"

cure ouvir, ainda hoje, o agente da Sul Ameriea, (lue'I
lhe mostrará qual. o . plano de. seguro de vid__3 mais

adequado à completa proteção 00 seus filhes.
\

�

;..ç;;...� ..
•

�. 'i'�i,'�'
CO_MP�NHlA NACIONAL DE Sl<�GUROS Df: VIDA

.

Frmdada em 1895

i

.j

,,,,_ .. PIj,jlk
04'-11«'"

-,

73 O

À SUL Al\1ERICA - CAIXA PO�TAL 9;1 - RIO DE JANEIRO
QueÍl'am enviar·me um folheto com informoções

sõbre o seguro de "ida.

•

Combale as cáries

Agrada mais
Rende mais

\

•Rua.,,---- N.o Bairro' _

/
Cidade:-- Estado, _

K"127-P

Par'icip r. ção
I N G' L E /S A CID �ILVA '

,

, 'fi iIi' �'i' ,I.] partic�p����:arentes
_ e pessôas de suas rela-

r o N I C A . A P E R I T I V A ções, o nascimento de
sua filha Salma Maria,
ocorrido no. dia 9 do cor
rente em sua residênda

..

l2·AAAA·I

Noroe ___Ouça, como a

"0% d. um amigo, a
�ala'!.ra do Agente
ela Sul America.

,

'Data no Nasc.: dia__mês ------ an,u- _

Profi88ão,--� Caeado? l'em i...lhos?____

o pr�ço
O---.Ministro de Estado dos 78

Negócios, da Agricultura, 77
tendQ em ,vi,sta o dispôsto no 76
§ 20 do art. 70 do Decreto- 75
Lei nO 4;953, de 13 de novem

bro de 1942, combinado. com
o, art. 10 do Decretü-Lei nO

6.171, de 5 de janeiro de

.

a 'CJ.)nve- preços aci-
niencia de serem os preços ma entendem-se para o pro
do trigo nacional fixados duto limpo, com a unidade
com bastante antecipação, de 14% (quatorze por cen

antes mesmo das épocas das to.) embalado em sacaria de
semeaduras, de molde a tor- 60 (sessenta) quilos.
nar conhecidas as bases por Art. 40 -- Revogam-se as

que será. remunerada a pro- disposições em contrário-
dução dêsse cereal.

,
, I (Publicado no D. Of. de

RESOLVE:

119
de junho de 1951.)

Art. 1° - Os preçüs míni- (

mos do trigo de produção -----------
nacional - safra de 1951/52
- a serem pagos)obrigató
riamente, pelos moínhos e

xistentes no país, FOB por
tos de embarque, inclusive
Pôrto Alegre e Pelotas, se

rão os' constantes da tabela
abaixo:
PÊSO HECTOLíTRICO

PEÇO MíNIMO
82 (ou mais) 176!,00
81 , 174,50
80 173,00
79 171,50·

(

KOlYNOS

:fMz�Wo{}'�V<� Ú,,�'���N ç A,S
� 4." -. ••

no EstrE'itt�.

..
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'iA1t. '4° - A eleiça9; pro-" 'A Irradiação da estação Diante. do .

en'tendimwto Á D.R.P. foi inteirada do. ,Bélgica, enviando. à

er·se-á mediante voto se·· eomunísta de Pyongyang foi dá .CCP" e do' INSP/úma' vêi
caso através de

-

,"una queixa 'seu pais. , •

�. em escrutínios distín- dir.igida ao. general Ridg-' 'conheeiil�s os1rados
-

necé�- da Sl·8. Wladisiava WoD:kos-
-. sabre o prOble�a do'Carviit _

"

&: um para presidente e way e estava assinada por saríos ao planejamento ade- ki, viuva, resídeàte rIa rua o pdmeito -orador da tarde40i o deputado Frederico

o. para vice-presidente, dois dos chefes comunistas quado serão estabelecidos D. Pedro Ii. numero 742; Kuerten, :qqe leu 'discursQ de ®ngratuhiç�s pelã visita

da membro do Congresso. na Coréia; general Kim II preços teto, e- aSBegurada ,8 nesta cidade, mãí da mení- do vice-presidente da Repúblic!f,:' /I. zona carbonífera do-

chamado nominalmen: Sung, primeiro ministro nor-
colocação da produção. VêÍ'il na, que relatou o seguinte: sul do. Estado., "

' •• '.' ,

e depositará sua cédula te-coreano, e general Peng a Cçp atuando junto ao sín- há' tempos, entregou sua fi� -' A seguir, usou da ti'Íbuna, o deputado Cássio Medéí

m unfa fechada que estará Teh Huai, comandante das dicato de fabricantes de pa-. lha Lúcia, de 8 anos de idii': !1l8, 9;ue também se referiu ao problema do carvão; salí-

bre a mesa. forças chinesas. O 'texto da pel para conhecer suas reais de, à sra. Sofia MacieÍ Ma- entando que um: dos maiores obíces ao.
desenvolvimento .

Paragrafo 10 - As cêdu- resposta comunista aos ter- solicitações de pasta meea- chado; residente na localida-
dessa impnrtante ,indústria é a falta de pagamento da

poderão ser datilografa- mos nos quais o comandante nica sucetiveis de garanti- de de Itapocú, e mensalmen- parte do que compram fi consomem diversas autarquias,

ou Impressas e conterão das Nações Unidas, general rem o funcionamento nor- te enviava uma determinada entre elas a Central do Brasil, o Loíde Brasileiro e a pró

as a designação da elei- Ridgway,: f'irmqu o reinicio mal de fabricas, enquanto o importancia á ara. Maciet, pria "Leopoldina". Esclareceu
o nobre deputado que.

e nome, por extenso, das, conversações é, de acor- Instituto Nacional de Pinho para ajudar a manutenção quando esta última estrada de ferro .era dirigida pelos

aragrafo 20 - Ani.ês de- do com a retransmissão da procede ao levantamento da menina. ingleses, nunca atrazou ..qualquer pagamento, e depois

Pl!!��' a urna, pÔde1'a' votar
'

,a�encia noticiosa .. jappi.Ú:lS�, i das posaibilídadas ,<la pro- Há alguns dias, a �nhora que passou ao controle do. govêrno da União, costuma não-

er membro -do-""C.on,- o":seguinte: "Respondemos a dução em .mais alta escala, W1adislava, mandou geu fi- saldar seua-compromíssos.

$'O que o não- -te�ha fei. vo�sa proposta de 13 de jú- d-e modo a libertar' a indus- "lho a Itapocú, afim de' saber Mais adiante, a respeito da visita do vice-presidente
'

u�do chamado. Finda a ll:Joc'dá, seguinte focma: � ; tria do papel da contíngen- noticias da menina. Lá ehe- da República ao sul do Estado, comentou .que o mesmo.

eição, a mesa apurara os
-

1) -....:. Concordamos em eía onerosa e difkn da im- gado, o rapaz soube, com passou por aii como um meteoro e-não acredita, por isto.. ,

:J.VOlos & proclamará- imedia> príncipi» em �onsiderit.r -l,�o,rtação
de produto, ,

'

espanto, qua

a,'
irmã hão �e resulte qualquer beneficio para a economia catarínense

mente o resríltado.' consí- Kaesong como Cidade neJI-'
,,'

encontrava mais em-casa da de viagem tão vertiginosa.

�o-se eleito oeandida- tra.d.e forma a que as nego- ,
D

.

,sra. Sofia Maciel, tendo si- .,;.;.Em outro momento, o ilustre
representantedo PRP.•

G que ob.tiver�a ,máioi'ia dos. éiaçõea possam se desenro- '
do levada por dois estranhos

estrànhou que o Loide Brasileiro exija pagamento pelo

4ilufragi-os dos presentes e em lar sem tropeços; J guirem um. documento de Interpelada sôbre oI que ha- transporte do carvão, ao mesmo tempo que não paga' o

.pe .empa,te;. o mais ve-
'

2) � Propomos a reunião, 'valor e, hora· e meía- após, via acontecido, a Senhora: carvão que compra.

de comissões de ambas as regressarem. ,', Maci-el contou que recebeea
Í Respondende � um aparte' do deputado Barros Le

partes-para estudar
medidas I Aqui chegando, 'toram à a visita de dois' estranhos, 'mos, o deputado Câssío Mede-iros informa que o total das

def.initivas para a manuten-I Pensão K.owalski e o auto- um homem. e uma mulher, o .divídae das autarquias aos proprietários de-minas de car

ção de guardas e a garantia 1 móvel os esperou,
-

para o. homem de cor parda, dizen- vão sobe a 150 milhões de cruzeiros!

da segurança dos delegados I regresso. Mas, aconteceque,
do chamar-se Antonio dos Entre outras considerações, o orador lembra a ur

de .ambos os lados, durante
observada a presença 'dos Santos e a mulher conheci- gente necessidade de providencias .que amparem aquela

as negociações; I t�'ês; 'n�s�a Capj�al, a Poli- d� pelo nome de. Albertina.
indústria, e uma delas seria autorização. ao

.

Banco. do

3) - A questão dos cor- I
era CIVJI movímentou-ss, DIzendo que haviam recebi- Brasil para descontar os títulos relativos às dividas das

respondentes da ONU que t cOl}seguindo prender um do autorização da mai da 'autarqujas, pois que, as difi-culdades
financeiras dos pro

provooou a quebra das nego- dêles, o de nome Francisco menina para adotá.la, leva- prietários repercutem nos operários, e são estas as qae

ciações não tem nada que Soares, natural do Rio ram·na consigo, declarando sofrem com a deSOi"ganwação dos serviços oficiais.

ver com o problema dl\ neu· Grande dQ Sul. Este trazia que residiam em Guaramf- O orador conclue seu discurso com um apelo ao pre-

tralisaça.o; ,

�

consigo uma carteira de rim.
sidente da Repúbiica, no sentido de dar solução imediata

4) - Os oficiais de liga- saúde, de n. 172.920, perten-, Quando a Sra. Wladislava ao assunto, obrigando
as -"autarquias a saldarem seus

ção, que compareceram às cente a Guimarães Vieira soube dp ocorrido, alarma- compromissos para que se minore a dolorosa situação dos.

conversações iniciais, não Ribas, natural de São Pau- da, compareceu à Delegacia
trabalhadores das minas.

tênt_poder para discutir pro·
lo e expedida pela Policia local, pedindo providencias,

Sôbre o plarto rodoviário

blemas deaisivos com o é es- Sanitáda�de Curitiba. Ao uma vez que nem siquer.co.-
- ° deputado Cabral encaminhou à 'Mesa :requ�rjplen

te da JIIeutra-lidade. A queS; que tudo. indica,· procedem nheça as duas' pessoas que to no sentido de ser l;eexaminEldo JftIla Mesa, e- projeto de

tão dos. correspondentes,
as suspeitas de que dos dois lhe levaram a filha. lei em andamento na Casa, e que tem por fiÍD incluir de-,

-que causou� a interrupção que conseguiram fugir, êste
.

Em' vi�ta d-essas declara- terminada estrada no plano rodoviário do Esta4o. Acha.

das negQciações, é um as- é um dêles ... ções, a D.R.P. iniciou inves- o orad-or que tal pi'ojeto não é de co.mpetência da CaSa -e' -

sunto sem importancia; � � -:\s, inve�igaçõe.s PIosse,. iiigaçoes para elucidar o fa. por' isto solicita seu
encaminbamento"à Ci>missão de JWl'-

5}.- Portanto, não,é Pr� g1lll1lm,poi toda a tnadrJ. to; e tenta-r-esclarecerj--como tiça.

'I

blema tão cruciáI para pro':' gada q.e' hOJe, em. buseà-dos as circunstancias � pareeem

vocal' a cessação das ,confe- outros vigaristas,. lavrando, comprovar, se se trata de um

rencias ou a sua interrup:- ·assim, a PoliCia desta Capi- rapto:

ção:,Os- delegados america- tal um dos seus maiores
-

-

Ao que soubemos, não re

nos apresentaram esta ques- tentos, nestes últimos me· sidem na citla.«e de Guara.

tão na conferencia, mas a ses, porque prendendo viga- mirim o homem, e a mulher

discussão até então não ti- dstas audaciosos, mal che- que levaram a pequena Lu-

nha resultado em muita coi� gam à CapjtaL I cia.

'sa de pratico. Tudo o que

fora -combinado não foi exe-
I

cutado, consideramos impro.

prio permitir a vinda de Essas as razões do gTito 's�aIO;) a saQ.tltld

correspondentes ,estrangei�]'Ie alarma daquêles que resi- snas sO,P u5u�!J:uo;) a tluinSa

ros a Kaesong.
.

de:m na Prainha e nas cir- u u.Iya.3uu.Iíi 'ap'8pnsauoq

'6) - Sustentamos 'firme- cunvizinhanças. u{ad 'ol{{uqU.Il 0lad ,a SOU'8

mente que todos os proble- Aquêles que povoam aque- 91 tI.IY'fa[dwo;) owmv· oqu

mas devem ser solucionados
Ia zona, a alguns passos do -nJ ap OS U!P q,N 'UAl1!A ayw

por meio de debates. Portan- coração da Capital, lançãm, nns _ 'wt.tOWV 'V 'e!JUUI .p

to, a sua exigencia unilate.;. por nosso intermédio, o gri- .l�mX_nu 'B�d_ '�w.qJ 'U[anb

ral. não se justifica. Visandó
to de S.O.S.' -'8p op'e.3a.Idwa 'B.la '617"-8-91

porém, evit�r que esta pe- S.�.S., srs. - do Gpvêrno,' apsap a �ud ap 0,ªJ-l9 'e.Ia .I!W

.quena questao v.enha a c�u- da�ue!es :rno�adores, n� �ua -(u_M 'op'e:Jnpa 'oAH� 'IP9U

s�r a ruptQr� das negoc�a- maIOrIa, humlldes operal'l.o�, , 'lP!wq�S ad!Ia.!I' �n.l 1l "'�!i)

çQes, concordamos, com a pobres pescadores, sacrlfI� lJl' .Ia!ABX OJpad ap 'tlu.Iapow

s�a proposta p�ra admitir cad�s
funcionários públi:- U!.I�.IA!'1 'BP 1J�s!uoaIBq 'B.Ia

nao maIS de vmte corres· cos. 'uWqJA 'B 'WI.IOWV JIW(.1JA\

pondentes estrangeiro.s ao.__ S.�.S., sr�. do Govêrno, 'SO�UUlJOJU! Vf aW.I9,iuoi)

IpcaL.em que se reahzarão d�quelas crl.anç�s, que p.Xe� VWIJ.IA V

os encont�s, em companhia CIsam de InaIS lei.t� para nâ"o ·OSOp.I'8i)

dos-delegados. Instruimos o.S
virem a ser vitimadás pelos .1OUaJV ·.lS o 'o�'e.:rop �.qunw'

nossos representantes para
males que poderão roubar- -alsa'f_ U;)!utl OUlOJ -eA-Bluod

conceder-vos todas as faci- lhes a'·saúde; .'ll anb 'upup� � 's'esuadxa

lidades necessarias". (Ass.) S.O.S., srs. do Govêrno, SlI'hS, 'ap-epp'ei) ap I�l!dsOH

Kimmil Song, comandante para asJmães que amamen- OU tI-nOuJalut 'a uWflIA up

supremo das forças do exer- tam, e que 'precisam de �ais nowol 'aluapp'-e o SÇldu' 'anb

cito popular coreano' e Peng leite para q-ue não se ve- S!'U� nO.l'epaa ·sgdu S'U.I

Teh Huai, comandante das nham a debilitar, o organis. -oq "Il.IOW U nosn'e;) aqI anb

forças de voluntários chine-' mo, em, prejuízo dos filhi- ap U.ID'f'B.I] 'e 0PJJ'Bnnsa.I 'op

I ses".
nhos recem-nascidos! ,apldalaIT:l.Iud ou O.I'fuo:Jua ap

S.O.S., srs. do Govêrno, OPU! 'U!:>ualoTA lUO;) 'a OPU!

" EXIJAM
para aqúêlesmoradores que -ua 'IaAowolnu nas 01:1 O.IlUo:J

,

,

estão sofrendo à falta de -ua ap 10.]: olQJ�.8 o 'W!.IalU!

- "
melhor assistência do Po-

Sa ris- d_er_-PÚ_bl_iCO_!___

,
,

neeessaríos para um ou on

tro resultado.

Paragrafo 50 - Procla

mado o. resCtltàdo da eleição,
-suspender-.se...á 'a sessão pe�
)o tempo -,necessario para

que seiae: lavrada a ata :res-

1>ectiv:a" � reabertos os t-râ:.. �

balhqs será a lJlesma suhme

tida Q aprovação do plEmá-

Jio. �;. .' 1
..

-:P.'iàg_rafó 6� - A,�Jlhi a
lém de todas as ,oe.orrencias

que s�1\erem·na leicão, 'men

eionáites.o& nomes dos mem:'

':bros d(f,ê�(gt:e!i$9 .que' �911-
verem voiá:àoéo�númel'õ dos

que o não tivciram f�ito.
-

Artigo 50 - Não se conta

rão os votos dadof_l 'a pessoas

ineligiveis.
Artigo 60 - Antes de en·

cerrada a !'essão, - o pre'si
dente da Mesa convoc'ará

novamente o Congr,esso Na

cional à :fim', de. recebe� os

com:promis�s do presidente

e do vice-presidente da Re

pubHca,�ria rorma do artigo
41.od.a'�nstituição Federal.

Ãitigo ''TO - A sessão se

rá d'édicada" exclusivamente

l el�ição, não send_o permiti

<lo tratar de assuntos que

lhe il.Wam -estranhos.
.

Artigo 8ó - N(ls casos o�
missos nesta lei, obseryar

se·á &iRegimento comum da

Camara dos D�putados e do

Senitdo Federal, vigente na

épdéà em que se tenham vê.
rificado as vagas.

Ar.ti.Jio. 90 -'-, :Reyogam:"se

as· di�9sições'em contra·

rio". ..

"

.•.........•.......
'

...la, para com

prar 'o malhor

linfi.a;brica
do no Bra'�ii. '

o

E ,H

-'BEBAM

A Rainha das

':Asuas Minerais
""

�
e'o 1'".imeJ'O

, que VoS.
deve disc....:p",':a,
t"eserV6+", SU6

��ml.il.WA

TA-C - CAT-AIUNENS«
'" "'O$:>A eOM�A_NHIA

DALVYS/A
Matriz: RIo - C. p, 1850

rn'busTRIALIZAÇi\O - S, Paulo'

PLANTAÇÃO
- Paran6.

...�
..

, CASA MISCELANIA distn

j buidora dos Rádios R.e,A

! Victor, Válvulas 'e Discos.
-----------

J Rua Conselheiro Mafra. ,

Bolsas de Estu40 _

° mesmo deputado submete �slderação da' Casa ;,

um projeto de lei ,sôbre bOtsas 'escolares, determinando-

que tais bo'lsu", só serão concedidas para estabelecimen

tos de ensino fora do Estado, quando neste nao haja es-

cola similar.

'

Ordem do Dia

Foi aprovado, em primeira discussão, t projeto de

lei que concede pensão às viuvas dos governadores que

foram eleitos' e hajam exercido o cargo.

Não havendo oradores, foi encerrada a sessão.

J
O

.

\

LOIDE AEREO· NACIONAL
NOVA LINHA E 'NOVOS HORARIOS .

Comunica o início de sua NOVA LINHA, �om os no--_

vos e confortáyeis CURTIS COMANDER parà 50 paSsa....

geiros, tôdas as Sextas-feiras: '

'

Rio de Janeiro ..:-_ Curitiba - Florianópolis .,- pôl't.o

Alegre e volta no mesmo dia.

'

FLORIANóPOLIS-RIO em 3 horas de vôo.
<

:;:�
,

e_

Os novos horários à partir desta data, Rio - Santo3'.

- Curitiba - ItaJaí - Florianópolis - Laguna - P6r

to Alegre com�ouglas :

para o Sul: 2as. e 4a8. feiras. .

pari o Norte: 3as. e 5&8. feiras. '

Agentes: Z. L ..

'

�TEINER &
I

CIA. - Ãlvaro de Car

valho, 1 _._ Fone: 1.402.

HOJE NO PASSADO
Caravelas, sucede ao de· -Jo-:.
sé Bo.nifácio, patriarca de:

nossa independencia, de-
nuncian<l{>-se logo. a insta

bilidade politica que cara�

cteriza o reinado de Pedro
I·,

do Desterro;
- em 1823, o gabinete de

,Ioaquim J'OS� Carrietro de

CaI_!lpos, depois .marquês de

- em 1866, falece no

Hospital, de Carrientes, de

ferimentos recebidos em.

combate, o bravo catarinen

se CeI. Manuel José Macha

do da Costa, comandante do

310 de Voluntários;

• :-: ew. 1893, os drs. Her

cIlIO Lúz, Ge�i�o VidaL, e

seu!'!. partidárIOS fazem re

troceder a fôrça policial

mandada a 'Pi,iucas repôr. a
Câmara..

' -, , ,
"

André Nilo TadascQ

ii'
,.

,[
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I

_.C�LUBE DOZE DI:' AGOSTO
DIMINGO, DIA 8, "SOIRÉE", DAS 20 ÁS 24 HORAS. - SÁBADO DIA 14, REALIZAÇÃO DA FORMIDAVEL "F E S-T A
AZUL". VÊR O PROGRAMA INSERTO NESTE DIÁRIO. --- SÁBADO �1 APRESENTAÇÃO, DA FAMOSA CANTORA IN
TERNACIONAL E RiN A S A C K. APÓS O CONCERTO, "SOIRÉE cmc". DOMINGO D.A 28 CôQUETEL DANÇANTE,.

�

S 2'
I

, , . DAS 9;30 A '1 ,30. ' ,-
AS MÊSAS PARA FESTA AZUL, ESTÃO A VENDA NA SECRETARIA� E PARA O CONCERTO NO SALA{)

.
\

. /, . \.
, .

RECORD
---�-----�--���== -----------------------------------------------------

� cidade à� Itajaí, ao en- .Bão Vicente de Paula, sen

tarQecerldo dia 7 do correu- I do 'ali recebidos, em
�

com

te, recebeu sob palmas, o panhia do sr; Prefeito Paulo
23° Regimento de Infanta-I Bauer e autoridades :'Pelas

- -ria, sédiado em .Blumenau, I irmãzinhas da
'

Imaculada
que, aqui, veio para realizar Conceição, 4nchieta e Es
exercrcios de combate e ther, causando ótima ím
serviços de campanha, afim pressão, pelo espírito de sa

aprimorar os seus quadros e crif'ício e renuncia dessas
dar maior brilho ao seu efe- sábias irmãs que não so

tivo. No proprio dia da .che- mente instruem como tam
gada desfilaram garbosa- bem educam a nossa moei
mente pelas ruas da cidade daáe. O notável comandante", Por motivo de mudança,
puchados pela cadencia de de nossa marinha de guer- uma sala de jantar, um dor
'sua afinada banda de :uusi- ra, Capitão

. �e corveta or-! mítõrío, um jogo estofado,
ea e tambores corneteiros,

- lando Ferreira 'da Costa, 0- uma geladeira e um carrí-
No dia 8, como homena-. fereceu na Capitania dos nho de creança, �

gem ao povo de Itajai, l'eali-I Pórtos, um coquetel a ofí- Tratar: Avenida Mauro
zou-se uma partida de fute- cialidade do Regimento. Á Ramos, 185.
boI entre o Almirante Barro- noite foi oferecido pelo Co-
so, local e o "Duque de Ca- mando do R. I. um coquitél
xías" composto de oficiais as autoridades, imprensa e

.e praças daquela Unidade, rádio, tendo o mesmo sido
- portões abertos ao 'publí- muito concorrido, fazendo- I'co em geral, tendo saido se presente um velho bata
vencedor o Barroso pelo es- lhador da imprensa barriga- t

core de 2 x 1, numa partida verde o jornal ista Abdon .
",eseY'vó." �ó.

, animad�, onde s.o�ressairam Fóes. No dia 9, já-as b�rraj ��e1'n�
as. qualídadss f iaícas e tp0- cas desarmadas. O Regimep.- � TAO- - ,CATI':\IlINENSIrais .de ambos contendore�, to desenvolvia, 110 terreno, j �O;ji ..._cO��.flI:fIA
_pelo �rdor do e�bate e fi-

I exercícios de conjunto, pro.,
. -

d3;IgUla do procedimento d_os pri�s. da vida de campanha. , .

p.
\.'

II eh:!I�:SF,����;�P��d��e!:�� �oo �����/��;�n�� �l::�� IrMunições' e arti- ISCIC'U u'rl na �

, -aea/ra-a tropa acampada, via-se a dante do R"I. o prefeito Mu- ,

-silhueta das barracas de I' nicipal e Capitão de COl"Ve- a,US de caça 'I / " --------------

-eamp nha a t O � , \ Recebemos à nova edição uteis, demostrando as facili-a e ropa a '!l1.'e- ta rlan�o Fer.r�iI'a da Cos-. 80 no Empório F'lórbmó.
'

xer-se nos seus costumeiros ta que co-participaram da p I'
do livrinho n. 41 da serie va- dades com que é possivel Dra W.,Wolowít,km1 bô l"d

o IS.
mos para 'o campo! intitula- criar novas fontes de lucros, " \J' II

da ores, pehcu I�res .a VIda feijoad.a notavel que lhes foi _ Preços de mano
t

• da "Criando Peixes na Cha- na lide rural. laSSITe campan a. A nOI e a oferecida por aquele Coman- mano.
, "

:--11 d h t I b cara'; da autoriado medo ve. É suficiente possuir qual- -

�_ega a, llfo 't o e c� .eçul- do. Hoje, dia 11, ouve-se, as l4ta Tiradentes, I9·A. terínarto da Secrt, da Agei- quer sitio o.u chácara boas Comunica que reinícíarâ
.......8, o pre er o mumcrpar, margens do Itajai-Assú o 'Tel: 'Üi.91.
31'. Paulo Bauer, ofereceu crepitar das metralhadoras cultura do Estado de 'S. águas, para se tornarem sua clínica no dia 28 do cor-

'�m jantar a toda of'icial ida-: e a fusilaria de nossa Infan- P
- D' 1,.

Paulo Dr. C. E. de M. Ma"" produtivas com pequenos
r re.nte mês.

de do R. I., déla tendo co- taría, numa apoteóse fulgu- ,60S.aO r�� lar ch�o. A vet�l:a�a, revista,' gastos : É. oque en�ina com l"'jf-.FJ-',R-_)-,Ji)-"__,A.""'"Sí-.:-i_-.,-R-E-N-'MA:t---1IS-M-:O-,
participado o Exmo. senhor rante de &:ua estada em nos- Avenida HelcIllO Luz, 2, Agricola .Br�sIleI�a Chaca- mela d�Zla de �caplt�los e E "PtA'tAS SIFILITIC..\S
Capitão de Corveta Orlando sa . cidade, corno 'um Adeus aluga-se quartos para fami- .ras e QumtaIs edItando es: poucas Ilustraçoes o mstru· t 111'{ .

.. L
'

..

Ferreira da Costa e.: outras aqueles que os vêm partir lia e rapazes cóm boas refe· ta,'
s

pequena�, mo�ografiaSI,�tiVO
livrinho ?eniostrando' 1iI"I,:lr ue 1.,,118fl1laut'}i0ridade,s d-o munici,pi,o. o e, que lhes dese.J·am felicida� rendas; sobre os maIS ,varIados as- �que tambem pelxes se_pode UAd' li j{'. "'It' "", .. _,

d"' . 1'" h
.

d � lCl"ç"e aUXl ar, ao ""' __
. 23° : I. foi alvo de carinho- de.-Felicidades soldados. Fornece marmitas. s,untos e mteresse agrIco_ a, cnar na c acara, v�rIan P, ,,··ti�íit. dá .ifilta' ,

5a aC9lhida' pelo povo ,e au- presta um granqe serVIço esta forma o cardaplO cos·

:�:a��:, !::�s Si:�lo;����� S',e·o\bo'ras e S'eo'h'o',r'l·t8'S.':\�iS
desperta iniciativas,.tumeiro. .

Vende-se
t'loldados homenagens na Um terreno com 20 metro,e
prefeitura local, .entrega , ,J de frente, situado à ma
-simbo-}ica da chave da cida-

.

Tric,ô sem ,.Agulhas
,

V' I' ... Cons. Mafra.
de pelo executivo municipal ," U- cani,za"ao Tratar com o dr. Eurico
-especialmente reunido Do- V Couto, Avenida Hercilio
mingo para tal fim e lifIla -----..

P
"

fi
DE '

d A
Luz, 129.

\

taça de champanhe no ga-�i- DII.DS e
-

ama'ras e r ---------'---�

nete do prefeito por ocasião
'

..;
"

.

'

lJNTAS PARA. PIN'fURA
da entrega da flamula do Paio." / C O T T n .... I
230 R. I. enviada pelo Exmo. 1010""';0",", Serviço Garantido . ,v "

.. Comandante daquela Uili· Ra'dl-'o"-T.ele-dade senhor Coronel Manoel Venham ver a maquina de Tricô automatica "Ka· COMtRCIO & TRANSPO�TES C. RAMOS S. A. ...._

Mendes Pereira. O Major neko".,
' '

,

"grafl.S,ta,g�b·Comandante Augusto :tião existe igual. Verifiquem as vàntagens que' ofe-
- Pos.to de Serviço "ESS6," -

Paes Barr"to .esteve presen- rece "Kaneko". Fácil manejo, podendo ser confecionado Telefone Manual _ 44 � \__.., Precisa-se urgente.
te a todas as solenidades, um Poulower em 4 ou 5 horas. .. . Exige-se com carta
-tendo, tambem, em compa- Preço ao 'alcance de todos.

.

Estreito _ Florianópolis
nhia de seus oficiais feito Praça 15 de :rgóvembro.20 - 2° andar (alto do Res-
uma visita a Esc�la Normal taurante Rosa).

'

/

D�s, mónicipios Pessea ,Ativa
Prectsa"'%,,,�,,J!�.,,pa}.", ,9 .1-

cargo de litslleto'l' R�al j
- da LIderança ca:piUilrzàÇãü i

S. A. I

Dâ-se õtíma' comissão e J
a;juda de ��SÚ!-� "

.'
" I

EXigimos pessêa eapaeí- I,tada para o ramo � 'que a

presente fiança.
Tratar com ,o snr. AL

MEIDA no Hotel Metrop�l,
das 12: às 14 e das 17 às 19
horas.

V-ende-se

,/

';,

\

lruntiport•• regulare.' d. c 01 era ..

��io -fRIPlCIS1JO D� SUL para NOV4' YORH
Infourloça•• Gomo. Agent..· .

Clo6pouo- C.rl01 Hoep�k� S/A - C}- "T�letc ",t 1 712 ( Rnd. terei.
I'l.ItlldllCOJlo SuJ-:C iJ'lot Hoepcke SA -CI - Telelone 6 MOOIf�EMAC B

�

MAU·TEMPO
NÃO -SAIA NUHCÀ ..

'

"-

SEUS INTli'--RESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVES

,/ I advogado \

Av. Rio Branco, 128 - Balas 1303/4
Telf. 32�6942 - 22-8(1'05.

de
primeiro.
Cartas ou telegramas aos

• cuiClados desta redação.

aUâotida Rádio CataRoenae Limilillla
apr��enta mal's 2 insupera-veis modelos, para 1951

/

-

CA,RAtTERISTICAS :
I

;; 5 valvulas: On{las: longas de 550 a 1.700 kc{s; curtas 6' a 18mcs. 50 agI mts .

• Alto-falante 61[2 polegadas, Jipo pesaq,o : Tomada. 'para toca�scos.
l1li Tra,,!,sformador uni;?ers:;,l para 90, l�O, 180, 200 e /;10 v�lts vdi

=
Vanavel de 3 secçoes _ FI com nucleo de ferr..o _ Catxa de. IMBUIA de luxo.

_ Grande alcance : Alta sensibilídade : Som natural.

"

"

Modelo ARe-5-p

":)\
,_

Modelo ARe 515

I
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presença de três vigaristas, nesta
.--

,
.

'ontem, movimenta investigadores da
CHEGADOS, EM LIMOUSINE DA PRAÇA DE BLUl\'IENAU, HORAS :,\PÕS. FORi\M VISTOS, SENDO PR_ESO"
APENAS UM DELES - HOSPEDARAM-SE NA PENSÃO KOWALSKI E PROCURAVAM EXECUTAR AUDA-

. \
..

.

. CIOSO PLANO PARA REGRESSAREM APÓS. '

Ontem, às 16,30 horas, O dia havia transcorrido, Mas, de repente, eis' que Erony Alves, vulgo "LagtÍ- curado pela Policia- do Pa- ça de Blumenau, conforme.o
mais ou menos, um soldado para êle, calmo, sem ínci- observa um fato merecedor

I na"
:__ não teve dúvidas, em raná e desta' Capital, con- acima já informamos, rela-o,

da Polícia Civil, que aguar-. dente digno de registo, pre- da sua atenção - frente à telefon�r ao Comissário de seguiram evadir-se, tão -'10- tou que' os três, na manhã ,

davá a hora de deixar o- ser- parando-se já para, -deíxar o �ensã� K<lv:.alski, pára uma dia, l'el,atando a ·oco�rênci�. go lhes a'p�i"eceu aquêle a- de ontem, lhe tinham freta-i-
I "viço, encontrava-se em uma seu posto e regressar ao limousine, chapa 3-61-07, da ',ImedIatamente,· o .investí- gente polIcIal.,

'.,

do o. seu automóvef, por 60�1
das esquinas da rua. Conse- lar, na certeza de que mais praça de Blumenau, um gador Munick, cientific'ado O motorista dó carro que erúzeiros, para- vírem a Flo-
lheíro Maf'ra,» nas proximí- um dia havia vencido, êste carro FORD, últfrno tipo. do .fato, pôs-se a campo, in- os trouxe a esta Capital, de rlanópelís, afim de conse-

,

dades 'do'Mercacl? púb,lico.
'

sem grandes ,dificuldad-es. E, dela, saltam três senho- (to ao local Indicado; E, en-
' nóme André Pedro, da pra- C.ontinúa na 6a> pág. letra ]}:\I

res, entre os, quais 'um d� tão,' cónseguíu> prender um ,

.

,

,�

��:d�':f:snoli!�!��ist��mo um ��:ti�::õe:,PÓso al���a�o�� -A fatalidade 'roubou mais;
o pnlicíal, façe ao reco- I Francisco Soares, natural I

'

.nheelmento de um dos três, Ido Rio Grande' do Sul.
, uma v#ldaque mais tarde poude certi-l Os dois companheiros, !\ ,

_

ficar-se de que �ão errára � sendo um deirome Erony Al": , _'
"

,_ .

e nem se' equivocára, por

I
ves, mais con-hecido pela al- EM DECLARAÇAO A POLICIA, N�. �rANHA DE ON--·

estar sendo procurado pela cunha de "Laguna", viga- TEM, ALFREDO SOUSA REAFIRl\fOU A SUA NÃO:';'

FJoI1an6J)t->Us, - 17 ce Jalho de 195-1 Policia local -;- e chamar-se rista prcfissional já

pro-,
CUI..PABILIDADE NA, MORTE D.O BALCONISTA

_----,-__ .

.,-- -_.
' . _l5__, WALMIR AMORIM A úNICA TESTEMUNHA ",DE,"':

S O S P "M
'

VISTA','

ara os 0-ra·
Em nossa edicão de do- rêncía à rua Felipe Schmidtç;.

,

.

"

.. - mingo; último ;10ticiam�s, frente à Padaría, Carioca r-,·
•

,

•
.

• com os elementos de que dIS- com a -carnionete, placa.
r

' ,
" r- - punhamos. até às 23 horas 1-42-44, do Estreito, .de que»

d'o' rVe',S, d ai', p' ra'In"

ha!
de 'sábado, a trágic� ocor-

����l��uH�s��:iedeh��r�d:�.·
. de, do balconista Walmír-:* * À esquina da Avení-

* Amorim, empregado da fir-'
'\ da Trompowski com o

PARA Cíl:RCA DE 2.01l() PESSOAS, 7 LITROS, DE LEI· Mas, há ainda, a falta dá- necessário ao seu desenvol- Largo Benjamim Constant
ma Pedro Xavier & Cia, des->

TE, DIÁRJAMENTE", E A 'FALTA D'AGUA AUMEN- gua,' aumentando as, sluas vimento orgânico? Propor- os galhos de uma velha.
ta

PI;�tLARAÇÕES'-

TA AS PREOCUPAÇÕES
-

preocupações, o seu colar cíonalmente, não chegará . figueira, de" tão baixos,
Os moradore-s quer habi- rem considerados pelas au- de sofrimentos. AgLÍa, mâs, uma gôta à cada pessóa. , , dificultam a passagem, na

Na manhã de ontem, o sr.,
. Alfredo Sousá, prcprfetário»tam a' Prainha, na maioria toridades, sendo que os de como? Contínúa na 6a pág. ,letra E m�o, do novo ônibus da

. de uma padaria no Estreito,os humildes que procuram maior urgência, porque se ------------, Emprêsa Auto Viação
os casebres do Morro-do Mo- referem à saúde daquela RIPTO DE� U'I 'MENOR Florianópolis, que faz a

que governava o veículo nOi>-v
r , ,! momento da lamentavel 0-cotó, são verdadeiros cr is- gente, são os da percenta- linha Praça Iõ-Agronô- Itãos. resignados, com as ad- gem mínima de leite' que mica. corrência, prestou �clara'-versidades e os problemas lhes é vendida -;1 litros,

4 ,.. d J. ·11' Tal fato vem, como tem I
ções perante o dr, ey de--,

,

'

pn leia e OIOVI e procura ,2\l'agão Paz, delegado re-.que o destino .Ihes joga à diários, para uma população UI.'
..

' acontecido, obrigar àquê- i.:»:

porta. de cêrca de 2,000 pessôas l

d d (. t
'. le veículo, à manobras gional, em as quais reaíTr- ..

'

Aqueles que 'povoam os Ora, quantas familias são esten ar o mls erlo dificêís, por ter que pas- I mOU não ter culpa no aci---

morros circunvizinhos, os favorecidas com tão exígua JOINVILLE,· 16 (O,E,) _ cimentos do caso afim de..a-: sar pelo lado opôsto para I dente, pois, às 14,30 horas,.
"

, quando
jse dirigia à sua ca--quais fórmarn a Prainha, quantidade de leite? Quan- Chegou' ao conhecimento da purar realmente o que ocor- que não venha a sua car-

, sa, em sua camionete, em,'muitos dos quaís homens a� tos menores pódem tê-lo, tão Delegacia Regional de P61i- reu, Mas, segundo a possibi- 'rocerie a ser prejudicada I marcha moderada, comofeitos às lides do mar e ope- cia local uma inf'ormação, Iídade de ter sido a menina com os galhos daquela I

rários, contemplam a cida-

O· t d . ., segundo a qual se acredita raptada por um homem e quase centenária figuei- i sempre, deu com uma }?i-
descorti O em e gra�'a ra.! cicleta, zigue-zagueando,de que se escortína com os . _lO. , que tenha: sido perpetrado, urna mulher, cuja identidàde'
. f.rente à Padaria Carioca ...seus palácios e as suas ruas,

b. 5
· na localidade de Itapocú, o se desconhece, uma vez que O remédio está 'ao al- J

•

,

OJ6 cruzeiros i e, para dela se livrar, foi_..,enfeitada'Lde veículos e de ,""
.

.

rapto de uma menl,'na cuja teriam usa'do nó'mes supos- cance do proprietário da- I. .

.. forçado a jogar O veículo>-'l'esidências dos mais abas- Com a designação do Prof. mãi resJÇle nesta CIdade. JA tos. quela fronql_lsa, árvore,
tado's 8a-o pessoAas humI'ldes 1'"

, '.. . �

t'
-

com o determI'nar' que se-
contra-mão mas que, nesse:'

.. , Milton Sullivan, cristani�à- po lCIa llUClOU mves Igaçoes
P br 'mo ando m ha a '

1 C" 6" J'am' os galhos tosados, Continúa na 6a pág. letra H"o 'es, r, e "s -

do milagrosamente, para a para obter mawres esc are- ontInua na a pago letra F
bres, muitos de madeira, função de diretor do Institu- --------------------------- evitando-se, talvez, al-
havendo mesmo os feitos to de Educação, êsse estab,e- Pa'u a Pa'u Senador Frandsco gum grave desastre, à-
�c-om táb�as de caixo"t��. Dai lecimento oe ensino do Es-

.

"." .

• •• Gal'lot.· quela esquina, pois, como
o contraste que -se lhe apre

'

1 f está, póde o veículo,' que.
.

.

-

tado sofreu a gumas re 01'- As 19,30 horas de ontem,. Do sul tio Estado, parasenta quando, de cÍma--"da- 'mas 'na administracáo inter- a' D�legacia Regional de têm de trafegar contra-
·

q.uêles morros conteinflama· onde viajara em companhia .

mão, encontra.r outro pela
'd d

> d' b·· na. Ih todas, porém, uma Policia chegava, em compa- do sr, Café Filho, Vicé-Pl'e-CI a e ca e alXO que d"t d' frente, sendo o motorista, ',,' IZ respel o com a nova e nhia de sua espôsa e de um sidente da República, che-'
cl:esce � parece agIgantar-se, os pai!,! dos alunos, pagarem; f 'I' M 1 cu lpado! ! !
dIa a dIa . amigo da amI l,?-, anoe

I
gou ontem a esta Capital, o Registe-se o fato na Temperáturas extremas'

. ';', A o que sempre fôram gratuí- Hermínio Rosa, lavrador em nosso' ilustre - conterrâneo,_. Mas, 11ao e esse o grande ta, a caderneta de anotações ' "

d
.. certeza de que, em bre,,:e, de hoje: Máxima; 23,6. Mí-

pl'oblema, �aquela gente. A- dos alunos. Apenas 'cinco T:ês R�achos, mUlllClplO e 'sr. SEmador' F_'rancisco BEm- � mal será sanado. nima, 13,6.
pesaI,' de VIda trabalho,s,a e cruzeiros, mas o que de gra.

Blguaçu, o qual apresenta- jamin Gallotti., ---------..,..--------------
h ld d d f I . va sério ferimento _na _vista '

S. Exa, q�e, entre nós, re-umI e, apesar as 1 ICU -

ça o Govêrno oferecia, agora esquerda e outros em várias cebeu numerosas demons-
·

dades que a to�os: pelo �e- está para ser cobrado!
nos na sua maIOrIa, a VIda Mas a renda será reéolhi-

partes �o, corpo.
ferimen- trações de apreço; regressa-

ap,resenta, há,' ainda, outros' da ao'Tesouro,'J'a' que na�o
Prqduzll'am os rá hoje ao Rio de Janeiro.

tos naqüele pobre lavrador ,. ,
'

cl'lados e ol'lulld,os A da, fal- consta do· orçamento rubri- Amaro José Firminio e Ma-ta de me,lho,r asslstencla do
co, na Receita que lhe de,ter- A' 1 'A d' tP d P bl d· noel gne o man o, am"

o er u ICO, e quell) as ml'ne au·ferir o erário dêsse b' 'd tIl Doc'umentár·l0 da. 'dA
.

dA .. em reSI en es naque a 0-
plOVI enClas evam mele- recurso? l'd d I t 1'd d

. , . ca 1 a e, em u a corpora

Ce\.c�l ad o� e�i:cIaI\ por É O que gostariam de sa- 'às 23 horas de domingo, Jtal.·ase ra ar e amI las po res, bel' os 81'S. pais dos alunos f' t
'

d' _.

com numerosa prole ..
len e a uma Cilsa e nego

H' r.
: daquela casa de enSIno. cio sendo que êstes usaram Em nossa redação esteve,

a, a 1, 'segundo mforma- . Ha a esclarecer todavia d' .

d
'

ontem, o sr, Vice-Consul daçôes que nos foram confia- \ A 'd' pe aços e pau.
.

d
' bl- .. que no Governo passa o, a- A vítima logo que aqui Itália, que nos convidou 'pa-

as, graves pro emas a se- "d
. • d! , ,

1"- penas a segun: a VIa, qu�n o chegou foi transportada pa- ra assistirmos, hOJe, as '±

1"....................... o aluno perd,i� a original, a ra o Hospital de Caridade horas, ilo Cine Ritz, à pe-

Ilfl·neladas direção daquêle educandá- onde se encontra e� trata� licula de documentários do

A' •••
rio cobrava o seu custo, re- mento não inspirando sé-' seu país.
vertendo o produto em bene- rios c�idados o seu estado- A entrada também será
ficio da Caixa Escolar, me- de-saúde,

.

franca ao público,
.

dida. de todo jtIsta porque
-

emJa:�la::r��an;:i�:�;:s�ia INft ·ISSEMBLEII LEGiStATIVa .

custa 5 cruzeIrOS e._ a renda .'..

para onde? , , , c.
'

O PROBLEMA DO CARVÃO - PENSÃO AS VIUVAS

'Essa cobranca é legal em
DE GOVERNADORE�

face da gratuidade do �nsi- A Assembléia Legislativa funcionou, ontem, sob a

no público? .. presidencia do deputado Pr.otógenes V;ieira.
,

Cremos que não! O exp�diente co�stou de: telegrama de ��radeclmen-
Será mais uma das inova- tos do governo do RIO Grande do Norte; OfICIO da Asso-

çôes ORIENTAL? ciação Comercial de Florianópolis, comunicando a elei-
,

ção da respectiva diretoria; of�cio do governador do Es-
LAMPADAS P H I L I P S: tado acusando recebimento de diversos projetos de lei a
DÃO MAIS LUZ, CONSO- prov�dos pela Casa; ofício da Câmara Municipal?e Pôr
MEl\f -MENOS CORRENTE to União p'rotestando ç{)Utra a pretendida mudança do no

E SÃO �DE M,HOR DURA- me de Valões para Irineupolis; ofício do novo Consul da
BILIDADE.

'

Contiaúa na 6a pág. letra G

A
_._

Cap,italtí
Polícla,

,

O TEMPO
Previsão do tempo até,. l�!

horas ao dia 17,

Tempo: Bom.
Temperatura: - EstaveL
Ventos - Variaveis, fres-'

cos,

/

. (

)

- À medida. que vão sendo tornados sem efeitos 0$'
atos ilegais de demissão de funcionários dá' polícia'
civil �defegad'o's regionais e escrivães dé delegacia.
do interior - o govêrno os vai recolhendo ao campo-'
de concentraçãe' da Delegaciã- dé Ordem Política e'

Social.
"

Ali já se acham lotados diversos bachareis em'

direito e diiversosc• escl;vâes; Agora, mais um, foi re-
coll{idü': <:> dI': Francisco· May Filho. Exonerado do-;
cargo, ápós três remoções dentro' de' prazos que lhe'
nem permitiram tempo para a apresentação no local"
da h'ansferêÍ1cü�, recorreu ao judiciái'io e obteve um,;

mandado de segurança; pelo' voto unânime do colen-'
do Tribunal de· J'üstiça,

Mas ;--, , ,foi concentl'ad'b;; E; com os outros, na'
Delegada d'e Ordem' Política, espera que lhe arran-·

Em São Paulo, o Juiz da
2a Vara Crimjnal mandou
processar a atriz Elvira Pa·

, gã, pelo crime de' desacato à
autoridade, o que provocou
protestos da mesma.

(Dos Jornais)
�ste Juiz não é fau, . ,

J) que denota heroismo;
·

Erotesta a linda pagã,
Não lhe apraz o batismo ...

Mas o juiz te�raião,
� homem Sél'io, pacato,
Desacatou, c-orno não,
SI a belá é um, " desac;tto,

Zé
jem ocu-p�ão, .--:

'

GUILHERME TAL:.

..._'
,

J..��'�
�.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


