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Carvão-Problema fundamen- NADA COMO' A V�RDAD'E QueixQ-crime contr. tal para o Brasil I o Vice �residente d� ��pública D�. Jo�o. Café ��lho, UID ex-ercverncdelembrando aínda a magnifica recepçao eívíco-relígíosa
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ld d d U . RIO, 1 ( A - m pe icao- e on em 1.1 I
'JOSÉ, VITORINO que rece eu sua caravana ,na_.p)l e e russanga, en- .'

do' S
.

'I'ríb �l Fed-eral sendo desígn(Se:çretário do Comité de Imprensa do Senado Federal) viou ao Pe. Agenor Neves Mar�\\es o seguinte telegrama: -presldente o
. upremo rr un

.' ..
, I

Pronunciou o sr. Ivo d'Aquino, lider dó GOVêI'UO no PE. AGENOR 'NEVES 'M'AAQUES ..
. do 'relator o ministro Nelson �Unglla, o g.ovel��or ,.

RIO 65459 _' 46 _ 26 _ 'Í\ non de Melo, de Alagoas, aple�entou q�Ixa-c.ll�e c
Senado Federal, valioso discurso, a propósito docarvão.

Sil t P
.

I G' M nteíro ministro IJ
nacional, problema fundamental para a economia brasí- ,

Ao regressar, somente agora;', esta Capital cumpro tr� o sr, ,I ves re erre es. OIS ? .' _

�
dever de enviar a vossa reverendtisima meus agradeci- 'I'ríbunal. de Contas, por crrme de InJurIa.. '

ieka.. ',\
mentes pelas atenções e gentilei��com q.ue me dístín- O peticionário a.rrolá co.mo teste�unha � fim de q,U ,

Focalízou' ainda o sr. Ivo D'Aquino o ínterêsse de-
Sil P 1 b t d Igamentoguiu por ocasião de minha recente visIta a Santa Cata- o sr, 1 vestre erre es se�,a su me I o a JU

,
.

'

Eonstrado pelo sr. Café Filho, vice-presidente da Repú-
condenado no Supremo Tríbunal Federal, as SegulllW\'d d rina.blica, após' a sua visita à zona carbonifera, no Esta o e

pessoas, srs. Rubem Costa, Oliveira Lima, Pereira Lir II
.co C" I d h' t d G t 'I' Cordiais Saudacões

\

-oanta atarína, evan o ao con ecimen o o ar, e U 10 �--

Rogério de F'reitas e o procurador CUllh,a Meno, que t \'
,

bli . .

ti (assinado) JOÃO, CAFÉ FiLHOVarg"as, presidente da Repú . ica, o que VIra e assrs Ira.
riam .ouvido o .sr, Silvestre Pericles acusar o sr. Arno

�m Ul"ussáiíga, Tubarão, Cricluma, Siderópclis, Capivarí,
de Mello em discurso público pronunciado no TribUnal! i'Laguna, Imbituba e Lauro Müller.

Prom'ulgadaQ, as Ie.·8 de Contas de "assasalno e ladrão".o' sr. Presidente da República reconhecendo a gra-
,

-:Jo _

'.

IIvidade da situação tomou as necessárias providencias.
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p
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o·.···7"·.··�·a····(·O··t�iI·'li'I!1
O ilustre senador catarinense assim o afirma: "Te- vetadas peloaho, assim, a felicidade de anunciar. através da 'tribuna

G ddo Senado, ,à população da zona carbonifera do �l de .

.

fOvern8 or
II

Santa Catarina, que o Chefe da Naç�o imediatamente O sr: Presidente da Assembléia Legislativa do -consuDlo do car'vão DaCi8Dalll\!�
.

tomou a si aqueles problemas e deu providências a res- do Estado, deputado Volney Collaço de Oliveira,
RIO, 1 (V.A.) _ O, deputado Bieno da Silveira qu !

peito da mais inadiável das reclamações dos produtores: promu lgou, ontem, as leis que rezulam a subs-
d

' j 1
�

há dias fez parte de uma comissão de senadores e epu I

., pagamento, -em atrazo, da dívida das autarquias". tituicão do Governador do Estado e a que garan-
C I

�.

tados que visitou a região carbonifera de Santa ata"
Prestou o sr. Ivo D'Aquino ao seu Estado e ao país te a inamovibilidade, dos professôres nomeados .

�I
inteiro, um grande beneficio. Evitou o colapso da pro- rina, apresentou hoje um projeto elevando de 20' para

'I
dução nacional, não apenas do carvão, sobretudo, o da

por cAoncurfso:d lei d .

h d 50 por cento a cota obrigatória de consumo do 'carvão na- 'IIsíderúrg í», Há, ainda, a acrescentar.' de quem fOI' a idéia
s re err as eis, quan o encamm a as ao

cional, de que trata o artigo' segundo do decreto de 9 de
.,.

Executivo para a sanção, fôram vetadas pelo sr. '

.. .

d d t 1828 d 91"
da ida 110 sr. Café Fil_ho ao sul de Santa Catarina? Do Irineu Bornhausen, vetos êsses que apreciados, junho de 1931 e o artigo primeiro o ecre o e .. li'�'sr. Ivo D'Aquino. A realidade é esta: a SOlução do pro- após, pelo Legislativo fôram rejeitados pela

de julho/de 1937. '

1
,��:�od�, cca:�ã� ���;:�:it����s� f:iOb!�e:��:r:;e�:J:ao ;e� :;:!:rte:i:�a:i?are;:�=:::sC��a�i:v:, na Assem-

O··e"s·'''c'o··n··t·e·n··t·e
..

s·
...

os··_·b··aMn·;a�·r·1··O··s··
..

de�\�II\11los srs. Café Filho e Getúlio Vargas. '

li
Há, no discurso do senador -catarínense, um trecho

que merece divulgação. Ei-Io: "Realmente, os produtores ,

Minas e Sao Paulo '1'\!eo c�r;:: �:t!:u�: :::�:�:!�oh1ou:.al:�b�: �:�l��:ac;; Brasil e Irge'otina firmarão 'RIO, 1 (V.A.) _ O Tribunal Superior Eleitoral ho--eento e cinquenta milhões de cruzeiros, resultante de
,

.

• � mologou o acôrdo recentemente firmado entre os repre-
ff)rnecimento não pagos Por outro lado o carvão vendi-

,OVO {,ral-do l'nmarPII'I1 sentantes dO/5 Sindicatos dos, :Banq,,.l,'8,l{os e dos Bancá ...d.� à Companhig .sid�rp;gica, �a�4),mi! �. que� aliá.s, ' �ea,;< ,

_ � :.'. 'fc,�'" 'Jj fl1I:l11ti li lU iióS', concedendo' a estes ultimos um aumento de salárioliza seus pagamentos em._-dia..e�ta ,condiCIOna ,0 ao( p1:"e,t,;�- o� é
". �, '-:d" ,.; -t �

PÁr'o'"D ',' ,-ri-a' aS81' _
na base de 120 por -cento. Os bancários de São Paulo e

teto de cento e Cinquenta cruzeirQs' por tonelada. Esse, resl eU., li Belo Horizonte, entretanto, não aceitam as condições eS-11
pr-eço vigora há mais de oito anos, se me não engano.

I B. tipuladas para seus colegas do Distrito Federal e amea.
Acresce que nesse péríodo foram os p·rodutQres obri-' ná- O, -DO 10 çam suscitar dissidio colet,ivo, caso os empregadores na-

'gados, pór fôrça de lei, a assumir novos encargos com o
RIO, 10 (V,A.) _ O

_pre-Ira
a introdução de alguns queles dois Estados não atendam às reivindicações, da \ ,\

pagamento do repouso remunerado e, úItimamente, com . -

'I d
'" .

t'
. classe.

I
'

-I> aumento de frete, no tr.anspórte do carvão, o. que lhes sjdente Peron v.u'a, pOSSlve - Pi'O ut�s naClOnalS � e. ago-
n

._..

mente, ao BrasIl, para a as- ra àlhelOs ao comercIO mter- Encontram-se nesta capital l'epresenümtes bancá- III
assoberba a critica situação. Além disso, avulta o acres-

sinatura do tratado comer- nacional. Destes, destacam- rios dos Estados do' Paráná, Rio Grande do Sul, Estado- ,II
cimo geral no preço dos equipamentos das minas. Nes-

do Rio e Espírito Santo, com o objetivo de' pleitearem {I,l,:
-

cial cujas bases acabam de se, principalmente, os teci-tas circunstâncias, o natural é a impossibilidade de au-
ser entaboladas pelo vice- dos brasileiros. junto às autoridades competentes um aumento de salá-

mento dos salários dos trabalhadores".
-

presidente da Comissão Cen- .....,_.............. rios superior ao que foi concedido aos seus colegas ca.
A tése do sr. Ivo D'Aquino representa a realidade, traI' de Preço�, s:-. Benjamin O mie. da 11-8"8-0 rioca(3. Alegam ,que a majoração de vinte por cento fica

no que foi acompanhado pelos srs. Gomes de Oliveira e
Cabello, na mlssao que o le- e "muito àquem das necessidades minimas dos bancários

II
Francisco' GallottC seus companheiros de bancada, na

naqueles Estados ondê o custo de vida assumiu a pro- ,

Câmara Alta. ��� �i�s�ellos Aires há pou- comparecerá porções assustadoras.Reconhece o lider do govêrno a situação em que se
Informa o vespertino "UI- á eaAmara _. -.oee .

'

t!ueontra o operário cataririense. Êle o'afirma, n,o mesmo
,tima Hora" que, de acordo

D ed .,..;

d
iliscurso: "Seja como fôr, porém, decorre grave injustiça

com o que ficou rei:\olvido g'oRu:Ose; q1tOle(Vo .Apr·)esI'denDtle'vldlla- ,esapareCI O ,-um 'a'�lao a \J,
cSOcíal de não se proporcionar, por meios diretos ou índi-

nesses entendimentos: a Ar- _ Y' nretos, a' melhoria de salários, justamente àqueles que, gentina embarcàrá' para o Republica teria manifestado

f A B d d' "b d ;�'
mal alimentados, 'mal assistidos quanto à sua saúde e à

Brasil mensalmente, de 70 ao lideI' Gustavo Capanema
'

.

es e sa a O
'-de suas familias, curvados nas úmidas galerias das mi-

a 80 mil toneladas de trigo: dq que o ministro da Viação ',...,
'

,

:
nas, aspiralldo a poeira dos carregamentos e descargas

o que é cons'iderado sufi- deveria comparecer à Câma- RIO, 10 (V.A.) - t.'\inda. Seco, chefe do Estado Maior I
de carvão, penosamente grangeiam. o pão de ,cada dia e

l/f í I' d
.-

d d A d t
cient�, para o noõ(so consumo ra para prestar declarações não o' loca lZa o o aVIa0 a a .'1.rma a e o sargen o me-, '

têm apenas diante de si o angustioso futuro dos males
até dezembro do corrente sobre as obras contra as se- FAB _ um Bechcraft do Es- canico Vilto,n de Araujo Ca-

do corpo, que os levarão à invalidez e às preocupações
ano. Em janeiro e fevéreirô cas, ficando o titular da' tado Maior Aeronaútico _ mara. Grupos aéreos de Sal.

de espírito sombreadas pelo desânimo e pelo desespêro de 1952 a cota se elevará a Fazenda livre desse dever. desaparecido desd-e a manhã va.dor e do Rio continuarão' '�.de quem sente ecoar em vão o apêlo para terem uma vi-
250 mil toneladas, compr:een- O sr. Gustavo Capanema in- de sabado ultimo, quando sobrevoando o local do de-

da mais justa e mais humana.
dendo dois meses. formou á imprensa que cón� em vôo para o norte prepl:\- saparecimento do avião du-

Nós, portanto, represeriiantes de Santa Catarina -

O novo tratado entrál"Ía versou,' de fato, com o sr. rava a descida ,em Carave- rante o dia de ,hoje.
não apenas uma classe, mas uma população inteira -

em vigor a pa'rtir de março, Getulio Vargas sobre o as- las, na Bahia. Depois de ter ••••••••••••••••••••••
nã,o nos podemos furtar a escutar êsse apêlo e tra'nsmi-

sendo fixadas as ,cotas defi- sunto, mas s,. excia. lhe deu informado a torre de contro-,
·d d

tí·lo desta tribuna".
nitivas que deverão� atingir, ampla l'iberdade para agir le daquele Áeroporto que se O riso da CI a � ....'

Os conceitos emitidos pelo ilustre lide,r do Govêrno
segundO as autoridades ar- no caso, não desejando in- enconÍl'ava a sete minutos

foram ratificados pelos não menos, ilustres senadores
gentinas, à cerca de um mi- ,tervir em materia que diz do mesmo, pedindo então

Gomes de Oliveira e Francisco Gallotti.
.

,

<

lhão de toneladas. Na sua respeito aos ministi'os. ' permissão para o pouso, a-
Cabe agora ao govêrno do sr. Getúlio Vargas estudar '

estada em Buenos Aires, o Foi, depois, ouvir os srs. pós, silenciou por cómpleto.
nos seus detalhes o substanc�oso trabalho apresentado

sr. Cabello manteve confe- Souza Lima e Horacio Lafer, Nenhuma outra mensagem
pelo seu lideI' na Câmara Alta.

rencias pessoais com o pre- e o lider se decidiu pela pre- foi transmitida, desconhe
É o que o Brasil espera do seu dedicado amor aos

sidente Peron e com seu mi- sença na Câmara apenas do cendo-se assim o paradeiro.problemas que dizem respeito à aplicação do 'direito so- histro da Economia. De lá primeiro deles, uma vez que Em face do resultado infru-�!-_:! �..���;J.�!��!..:. -: _-.- _._:...__.-_._- _ trouxe o desejo que coincide, o motivo da convocação per- tifero das buscas que estãoaliás, com o nosso, de que tence á alçada do ministé- sendo realizadas em toda a

A f os pontos de vista dos dois rio da ViaQão, nada tendo região, é admissivel a hipo-,
, crise rancesa per- paises deverão ser conheci- com o da Fazenda, a não ser tese 'de' que o Bechcraft tedos previamente antes da no que diz respeito ás des- rtha caido ao mar conside-

'
.

dura 'Q'I-nda discussão do tratado. pesas. Se o'sr. Horacio Lafer rando-se que se encontravaO tratado comercial com comparecesse; para' dar ex- a sete minutos fora de Caratristas ao novo programa 0- a Argentina, ao. que tudo in- plicações dessa ordem, esta- velas. O aparelho era piloferecido como fórmula de dica, será novo e importan- ria mais tarde exposto a ser tado pelo Capitão Decio Leotransação para terminar a te marco nas relações entre convocado para esclarecer poldo de Souza e tinha comocrise política iniciada há 22 os dois paises. Sua duracão todo e qualquer assunto, fie passageir'o o Capitã,o Antonidias e para dar á Europa um deverá ser de cinco a��s, vez que todos envolvem des- 'Filizzola, aju'9,ante de 01'novo govêrno de coalisão. I incluindo na parte brasilei- pesa,s. dens do. brigadeiro Alves

1

\1
I

PARIS, 1° (U.P.) - O ex
ministro da Fazenda, MalI
l"ice Petsche, continua a en
contrar sérios obstáculos em

seus.esforços para obter a

.aprovação dós pa):tidos cen-

UDENILDA - Eu vim aqui
",er como funciona' essa
tal de televisão. Vou mon
tar um aparelho em Palá
cio para que o povo, que
não vê o governador, veja
como êle trabalha!!!

_ J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ereos;:'Serviços'O 'ESTADO
AdlBlnislraçlo

Redação e Qficina. l
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.

, Tel. 1022 - ex. Pos- '

tal. 139:
Diretor: RUBEN$, A..
RA11l0S.

'

Representante:
Ê. S. LARA

!tua Senador Dantas.
40 - 1)0 andaI
TeL: 22-5924 - Rio d.

Janeiro
RAUL CA.SAMAYOR,
Rua 'FeI�pe de OUveir,

nO 21 - SO !andar ,

'!'d.: �-9�1Jl,.:� Sio
,

"

Pau1O" ,

,

ASSUfA'J'úIt'ÃS
N.·C�PWll '"

�o ,
_ • •• CrI 1OO,Of)

�mestre •

-

Cr9 61),00
TritnestJ:e. ctt 85,00

,No Idtenor
Áno .: •.•• _ Cri, 120;00
SemeStre •• CIj 70,00
Trimestre . CrI 40.00 '

A.n1íncios mediante con
trito:
Os originais, mesmo
niÍo publíeados, não se

rão d�lvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos uos 'ar
tigos assinados.

DR. LINS NEVES.
..-Duétor da Máterílidàde e mê

fico. .do Hospital de Càridade.�
CLINICAS DE, fEN:RORAS

"

'ClRURGIA - PARTOS'
, /

A.SSISTENCIA AO PARTO •

OPERACOEf OBSTÉTRICAS
Doença. 'lI'landularu, tiroide,

�"firio., 'hiltopis8, etc:
Df.turbi-O·II'··n-ervoso. -:- ,••teri

lidad. - Regimu..
Conll�It6'l'io1 Rua hrnaado ••-

"atlD•.....,;.Tel. lAS1.
'Íte.id: R� 7 de ,SttembrG - �if.

FUNDADA EM 1927
'\
CONFORTO � SEGURANÇA ._ R:4\P'IDEZ

'

MACHADO & elA. S. &.
COMÉRClO E AGe.NCIAS

FLORIANóP9LIS _._ Rua J'oão :Pin{l@i li2, --' Tele--
..

.

.

.
. .'. ./'fon e-, 1.500. ", ,

.,
o

.'

BLUMENAU - Rua 15 de Novembro, 1.328 _:_ Tél�
fpne.. 1.8.

'
.

•

NOVOS HOru.lUOS
Segundas-feiras ....;.. Saída agênc'ia 11,39 heras, 'Fll,I)Hs. Tffi�

_ Mail'a .=..- Curitiba� Itararé e S�e..
Pe� _

T'el"ç-á:S-feiras ....... Saída agência 5,.3() he-r.as. Fpolis;,
•• ,I , ,

'

,cmaUiii���'�,:,:1;;ã(r:;!pànlio -e RiO;
,

,

..

Quartas-feir3s - Sai.aa �J}cia 9,2-6 o-01';1s: FpoJis. --
Cu.ritihá. �,Sâ(,), :pau.lo � ,;R-lq:�,/.

'

��ii·tãA-'feiras :..,..; ,&;���<á�cí.a'Jili;áo n�F�'$ç,:<Fp'�llS'. TSP
,"" l\!I.a;fra é� ',G'uritíba "I._;" Itar�I'é '.,
são Paulo.

.. ,

Quinta,s-feiras � Saída agên-cia 1.4·,30 heras. Fpolis..
Pôrto Aléire.

Sextas-feiras .�. Sasda agência 5,-30 horas. Ppolis, '-'-
. Curitiba _ São Paulo e Rio.

'

-.
'

Sextas-feiras _: Saída agência 6,30 horas. Fpolis; _.
São Paulo .._ Riô - Vitória e' Sal-'
vador.

Sábados - Saída agência 5,30 horas. FpoJis. '--
Curitiba � São Paulo e Rio.

Domingos _ Saída agência 90,30 horas. Fpelie, -
Pôrto Alegre.'

'

Domingos - Saída agência 11,30 horas. Fpolfs, TlP
.:_ Mafra _ Curitiba - Itararé fi S�G�
Paulo.

RAQIOTERAP.IA: "

RAlOS X
'

I.
Cru. &8Z. - Têl. �ü.

DI.,miNtO IIODESTO:
'

Alu4........t•••• M..... li.CuhIa.t DR. M. S. CAVAL·'
CANTI

,Clinica exe1uaivamente de ·,cui-
-.--���--�------------ ----------------�

OÜ{Wi1AO'SLAV�.WOtAÔvsKA' MuS�: ��:.� Saldanha Mariilbo, '1;:
. .

E .: , ; :;,�. :\ 'Teiéfoll.e (M;) 'l'S.
�, •••..1._. ' , ..., "".... ,',,'

.

-', ' ",.,
•

'�. . ...
.) -

i· . .1';

DB>�Ó��!lBi�MWSSl;:" '::,�':' ·Dr. Alvàro d
.. Cirurgia-Crhüca GeralrFarto. , Ca IhServIço c(lmpi�to 8,' especíalíaado da. DOENÇAS D. sénlo� rva ,O

aAS, com ,iItOdernoll métodos de día'gnóstico'i e tratamentó�' 'i'. Doenças: de <;danças
CÓLPosdoPIÁ - HISTEBO -' �ALPl�mOGRÀFiA �,MII'tA'BO- .

Consultório! I(u,a Traja-
• LISaO BASAL

. no s/n. Edil.' São Jorge --
.

,••cfioterapla por- onda. curta.-.letl;o�ar.IÍl�io Xaio. ': Ulu. lQ andar; Salas 14 e is.
•lol.ta • Infra Vermelho. Residência: Rua Briga-

Ú(ln.1iltôrio: Rua 'l,"rajano, nO 1; l' andlAr � .•�ifi�iO der )lonta.- deiro Silva-�.:Jt�.é.$, s/n - SO
,lO. andar, (c.hácafl1 do Espa..

Boririo: Das 9 ,.' 12 hora. - Dr. Mus!!'. nha),
'

Das 15 ás 18 horas - Dr•. Mussi. Atende diàrtamente das'
.uidencia - Rua Santo li Dumont, 8; Apto. 2.

(
. 14 hs, em díante,

DR.'ÀLl:REDO
CHEIlEMCLIN.ICA

do
DR. GUERREIR0 DA FONSECA

Especialista efetivo do Hospital de Caridade, de diversos

Agências em: .

Itajaí � Luiz Nocettí _ Rua Latira Muller.
Tubarão _ Gonzaga Indúetría e' Comércio.
.Toinville,- Douat S. A.
Laguna _ Lages _ União da Vitoria _ Joaçaba.'.
Mafrâ.

'

,

Cura0 NacioDl!i de -doeneas
"'.ntaill. '

'DR. MARI.O
WENDHAUSEN

CUnica médica de adulto. e

�iança.. ,

I Consult6rio - Rua Joao Pinto.
18 - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 às 6 horaa.

�'-Ílx-diretor do Hospital Oolonia
tlànt'Ana.

Doenças' nervosas ementai•.
_

Impotencia Se�ua1.
Rua Tiradentes nO 9.

Consultas das'15 áll 19 hora••
FONE: M. 198.

Institutos e Caixas
-'0-

'OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Tratamento e Gperaçôes

BRONCOSC0PIA '- ESOFAGOSCOPIA
Retirada de corpos ext�anhos de PU)91ões e Esofago.

Sub - Agêntes em:_
São Francisço - Brusque _ Canoinhas _ Criciuma.1..

Rea. Rua Santol Saraiva, fi' Residência: 'Rua Esteves i(1-
- I1streito. .nior 46. ·Tel. IU2.-0,-

RAIOS X

Moderno aparelho para radionrafias _da Cabeça.
TransUumintÇão, para contróle de cura das Sinusites. Infra-

Vermelhos. r Dr. Antôlio Moniz de nragãoComunica a se,!!s clientes e amigo�·: que rei�
niciou a .clínica nesta Capital.

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) ._ Das 15 às
17,.30 ·horas .

RESID.€NCIA: Rua Bocaiuva; 135 - Tele
fone M-714.

Vi.agem- C()�. s.egúranç.�·
e rapitez

.80 NOS CONFORTAVEIS.l\dCRO-ONIBUS DO

" RA?lnO· «SUL-BRASltEIBO»

-0-

HORARIO DAS CONSULTAS,
(Pela manhã -'- Hospital de Caridade).
(Á tarde - Consultório Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Altos

.

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

ltajat _ Joinville _ Curitiba r
�l :

Fbrianóp.olis

Dr. Renato Ramos da Silva
Adv6gado

Rue' Santos Dumont, 12 - Ap. 4

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira_

DR. A. SANTAELA
(Formado pela Fa�úld�de Na"'

DR. I. LOBATO,
FILH0""

leIonaI de Medicina da Universi- Doença. do aparêlJ\o respiratóriodade do "Brasil). TUBERGitLOSII
'Médico por concurso d. Allsis-

Agência:
/

•

ICirurgia ao Torax
Uncia �a, Psicopatas do Distrito

Formado pel'l Faculdade Nacio-r.deral. ual de Medicina. Tisiologista e
.x-interno do Hospital Pai- Tisiocirurgião do Hospital Nerêuquiátrico e" Manicômio Judici.ário

da Capital Federal.

ESCRITÔRIO DE.,.'
ADVOCACIA,,,,

DO SOLICITADOR WAJI...
DIR CAMPOS

Adv�cacia e�- �eral
Funciona juntp. aos lDst;I...·

tutos e Caixas de Aposenta..·
doria. Acidentes'do Trab... ·

lho. Inventários. Sóciedadu...
Naturalizações.

.

Éscritório: Rua Vitolr'
rMeireles, nO 18 -.20 anda.....

Crédito Mutuo
Predial

Ramoll. Curso de especialização
pelo S. N. T.· Ex-interno e Ex

IIx-interno da Santa Calla de
,as�istente de Cirurgia do Prof.

.iaericórdia dC1 Rio de Janeiro.
Clini!:a Médica - Doençaa Ner-

Dr.' José Med�.il'os Vieira
O mais antigo Clube de

Sorteios em Mercadorias do
Estado de Santa Catarina.
Tem o máximo prazer de

avisar os seus prestámistas"
I '

agentes cobradores e' ao

'público em geral que a par
tir do mês de AGOSTO p:
vindouro, passará . a fazer
seus sorteios como vinha
fazendo, um só sorteio IIlen
sal, que será sempre pela
última extração da Loteria
Federal.

'

R.I!il.I0W
o.
r (·sv)

.

·A9VOGADOUgo Pinh'eiro Gnimarães. (Rio).
Cons.: Felip'e Schmidt, 38 ..

"Olall. .

€onsultas, diàriamente. liall' 111
Consult6rio,: Edificio Amélia

j
à '18 h .,8 oras. ,

Neto - Sala 9.
R' D J' C�- 'd�

.

A 'd R' B' u� om alme amara,
- ...eSl enCla: venl a 10 raD- 20'" t 2ap O••
10,144.

'Fone M. 802.Consultail: Das 111 às 18.hora•.

,

DR. NEWTON
Doa Serviços de Clínica Infantil ,,/ fD'AVILA ta Aafilstência Manicipal e Hos- �..:....,_' DURANTE TODO DIA' ,

Clrar.rla .reral - Doenças de Se- pital de Caridade
• �nhoras - Proctologia CLINICA MEDICA DE CRIAN-'

I _ " nos
, �VAPC,\, .,J,OS

�Ij_
Eletricidade Médica ÇAS E ADULTOS ",

..1.�:�s��tóriO�e:;:n:i��:o:.reire- Conllultõri:: �::gi�u:es Macha- _,11 .l./�, . ,Consultas: Ãs 11,30 horall e à to; 7 - Consultas dali 10 ás 121 /",� '"
' E �

,-
-

,�,
"o;;;!'

.�� <Etar41e das 16 horas 11m' diante. • das 111 ás 17 horas.
-

� -;í: ;;p
,

Residência: Rua Vidal Ramos, Iteaidência: Rua Marechal Gui-
;; 'I'

----��---------------------------------------
- Telefone 1.422. lhe�!me. II - Fone: - 783.

. o

Cai�a Postal 150 •. Itajaí .. Santa Catàrina �

'_

Tome Café MIM I

Municões . e arti�
� gos i1� caca'

:so no, Empório Florian6-
polis•.
- Preços de mano ..

mano.

Rua Tiradentes, I9-A.
TeI.· 1.591.

A. N. I. S.

-Bõa Colocavão
Á base de comissão.
Trabalho �acil podendo

tambem ser executado por.
moças.·

Tratl;!:r á praça 15 de No·
vembro, 20 - 20 andar. '

.. ',

I "A'
.

CoA'$"1.,1.'
'_'-

�:.'-"'.a,..,.. Fabrloante. Cll.tl'lbuidol'.' da•• 'a�oda. OOD-
. 7JI '11 I.og&•• -DISTINTA- • RIVETí� POI.U. um .I'«:,a�

_

I
.

eI. .0rtlm.Dto eI.· oa.�mll'alt II..ado••' IIlr••

I ,. boa. • bUClto.:' algodlu.11110I'lD. •. CI...lam.llto.
-

.

pai. .Ual.'." qUI
I I_b. dll.tam••t. da•

.._lho,.. 'db.loo.: A Co..... CAPITAL- ibama _ ·-.t••••o do. SD'r.� Oo".,�li.t.1 elo l:at.,lol .110 ••nthlo. d.�lb� la.....m ;.m•
...illte cant•• d••I.tu",r•• ,.ua.�·� oomplas; MATRIZ :•• Floll.'II6po!!••t:.1J'lIdAIS.- Blum.nau �,,:,Lai•• •

I
I

_.._-_./�-------esm-vu
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}.

·lida· ·Social,[(8eDtile�aS»
..ANIVERSÁRIOS' do

. 6/�Dtll •.. .-

I' R
-.

Gomid
DOIS filhos e um cunhado

A
ara etglDda omr e. do Intendente de IÚo Ver-
encan a �ra menina Ih G '1' '1·

I' R'
.

filhí
me o, entí Matias da SI -

ara egll1a, gracIOsa 1 1- .

· h do srv Ir
. -, G" id d va;resolveram exceder-se em

.ln a o sr. I aja orru . e,
.

o" tileaas" b '1,

"1 I f te i 'h gen I ezas", em um ar e
,comerCIO oca es eJa 0- I. •

. .' , ..
'

que se realizava, domingo
.Je, o seu amversario nata-I' 'It' idê

.

d D�·licÍo.' ;

u
.

Imo, na resr encI� e. Or-

'A .' .

h mmgos Ramos da Silveira.
s. �ua:s amIgum .a� �e E, após tantas amabilida-

:.l'eUnU80 em sua residência d t d G t.il"phra uma festinha de feliz
es, os pa:-en es o

_

en I

--. .. .passaram a provocaçao, que
.' amversarlO. . I ..

desordens : b.JFAZEM ANOS 'HOJE: lorIgmou
em _esoI ens .. 0-

,

Se h
,. fetadas, bofetoes, ameaçasn ores: .

.

TJ" Sh d
de tiro etc.

_ -'.Ii]_�mz een ermark, i D
.' .

d
-

ti f
.

....� d' E
' "R"d' epOIS, am a nao sa IS eI-

:;;agen�", c a mpresa apIo.
.

.'

...", I' B' iil '. " t
.

C
'. to, Gentil ameaçou de pedir

�.�.� 1 n, eu a , nes�, apI-, o delegado regional da Ca-
., a.

I' A 't' I "pita] para trancafia-Ios no
.

-:- Ç0tl11llnlUS gapi O, co-, xadrês ...
·1Jlomns. .

I' .

_ Ari Barbato. Mas, nos, que conhece-

W I C f
i mos ovdr. Ney de Aragão

_ a mor arpes,

un-l Paz, que é autoridade inimi-
_, (C.Íonano. da 1. O. E.

ga da desordem, que é deSenhoras:
Ân 1 O k R paz, não crêmos que, para

�.,- ge. a pus a orna-
ser "gentil" para com o in-m.owsky, digna esposa do sr. 'i d t G til M' ti d'... .". di I'R k'
en en e en I a las a

· .La IS au omanows y, . re- S'I
.

id t P' t AI
" I va, va na conversa, aten-

'.81 en e em 01' o egre. J>-Id d tã bJ di B ··t G
' en o-o em ao a surda

-

adn Ira N�I °ld ouGvea, quão mesquinha amabilida-
·'·esposa o sr, � rva o ou- de.
-'wêa.

Senhoritas:
Café MtMI-- 'Beatriz Rovere, -fun- 'Inme

- seíonâria do' 'Depártamento --'-----'-----

Estadual de Estatística.
,
_ Herondi�a �Ia�iiõna. Assim fã...
- Ivone CampI. fIlha ,do '.

�,�sr. OrIal!do Campi.. Ibém' 'nãe'MenlDos: ..

"

_ Ricardo-Luiz, filho do �. Ontem,. pela manhã,' vei.o
:-õr. Alcides Cláudio. i algum peIxe para ser vendI-

_ Narbal Cássio filho do Ido na ban�a do �ercado
· �r. Anastácio José' Cássio. IPÚbliCO

.
_ _' �oróca e' cur-

, Menina: vina.
_ Marilena, filha do sr.' Logo qu� a presença dê8�e

_ :!.4.lvar� Carvalho.
.

pescado ,.fOI observada, a ··fl-'
la tanrbém se fêz. Era neces

sário isso, porquanto cada
um que a'li estava, 'conhece

"�tç�mpp,'i_B� 7 ":h��sulta�o ��lut�r da bi-

__ ..J_ Alves I o peixe, embóli,a em quan

Viítima de mal súbito veio tidade pequena, foi sendo

'. ,;a
. falece�': na madrugada de

.

vendido, na maior, ordem.
.. ,ontem, em sua residencia,. ii. i ,De-repente, u� dos que

:rua Deodoro 35 nesta Ca-
. alI estavam, pacIente, notou

:pita:1, I) nos's� esthnado con-

.

q�e um -'f�ncionário da Pte

-,terrâneo, sr, Campolino Ja- feItura, fIscal .d� Mercado"
c.cinto Alves funcionário a- apenas com um slDal de um

\�posentado do Banco Agrico- 'fi�urão,,, "passav�". a�guns.
Ja de Santa Catarina e c,he- p�lxes, fp.rando, aSSim, a

f d f· I b' '1'" A fila
; e a Irma mo 1 lana . . .

. _. . •

_ L. Alves, desta- praça..
E, como nao poderIa deI-

O extinto, pessôa grande- í xa_r
de ser, houve. protestos,

:mente relacionada nos meios ,veemente� e ordeIrOS, contra
'. sociais e comerciais floria- t o proc,ed.lm�n!o desleal �e
'nópolitanos, era cidadão I u� fU�CIO,narIO .q�e, aSSIm

:prestativo e quantos .dêle I ag�nd?, d�spres�I�lava a si

.. se acercaram sempre mere- propno e a PrefeItura.
-c.eram os seus bons oficios I Que se favoreça algum a

'paz:a os problemas com qU�,l mi�o ou I,llesmo a.lguma au-

-:se .debatiam. Afável, amigo I t�rIdade. mas" aSSIm, _a olhos
.. .-dos seus conterrâneos che- VIStos, cara a cara, tam

:fe de familia exempl�r, o
bém não ...

,sr. ,Cainpolino Alves, tor�
·

nando-se verdadeiro cidadão' C d J:prestativo, gI,'angeou sólidas I 'urso . e or-
-amizades, razão porque o

'

, seu passamen·to consternou nalismo
.a população desta Capital.

Casaao com a exma. sra. RIO, 1° (V.A.) - O pre
'.' d. Antônia Lago Alves" deixa sidente da Republica .

assi
-o pranteado conterrâneo n

ú-I
nou decreto na pasta da

mei'osa p:óle, contando L16 E.duc�ção :onceden.do, auto�·

anos de Idade, exercendo rIzaçao pala o funcIOnamen,\
suas atividades, ultimamen- I, to �o cu�'so de Jornal�smo da

te,. no comercio de venda e Dl1lversIdade Catohca do

compra de imóveis, servindo, Rio Grande do Sul, com sede ;

.. as�im, à população desta em P. Alegre.
; capital.

O sepultamento do seu ca

daver se efetuou, ·às. 17. ho
ras de ontem, no Cemitério
Público local, cOIll;.'-'"grande

. -acompanhamento.
"O ESTADO" apresenta à

"exma. família enlutada, sin
ceras condolências.

.

,.

'EM DEFESA DOS ASSASSINADOS,
PROFES,SORES" per um «homem-bo,mban,
., SALGON, 10 (D.P.) - Um movimentada de Sadec quan-

Contra o ,Velo do Gov,êrno "homem-bomba" matou um do foram surpreendidos pela'
_ 11 _ general francês um .gover- explosão. As ruas se encon-

A presunção é sempre a favor da Constitudona- nador proviu.cial d� Anna- travam apinhadas com mi-

t lhares de pessoas que selidade". (Eduardo Spínola _ 30 de novembro de ,mil e : a SI. prpprIO,. n�ma
1927 _ Parecer IN Pandectas Brasileiras, pago 109,

I
explosão .hoJe, na prmcipal preparavam para saudar as

Volume 3). ' rua da CIdade de Sadec, 96 duas personalidades. O sr.

De início, os ensinamentos de Campbell Black: km. ao sul de Saigon. O as- Hau disse que viu um ho

. "Presume-se válido e constitucional todo :o ato i sassino foi identificado co- mem com um uniforme mili

legislativo, até o momento em que se prove o contrá-Imo um jovem de 21 anos de tan correr ao encontro da
.

!'d d b d b t comitiva segurando umarto.. Todas as dúvidas se resolvem a favor da valida- I � e, �e.m 1'0
,

e um a a-

de do ato. Se êste é razoavelmente suscetível de lhao suicida das forças co- granada no interior de sua

mais de uma construção, cumpre adotar aquela que munistas rebeldes do Viet blusa. Logo depois ocorreu
,

M' h a explosão. O terrorista mor-
o ;atmoniza com a constituição e evita a consequên- 111.

•

, ciá da inconstitucionalidade". O ataque fOI lev�do a ca- reu sem uma só palavra.
Declara S: Excia. o honrado Senhor Governador bo durante uma inspeção na

Irineu Bornhausen: zona do Delia e o assassinio
'!Por o julgar inconstitucional e contrário aos agíu tão rapidamente que os Novo do·,·z do Tn··interêsses do Estado, resolvi, consequentemente, ve- auxiliares do general não

tá-lo, firmado no disposto no § 10 do artigo 28 conseguiram intervir. Dois bonal lia-Itoralda Constituição"; oficiais franceses foram aín- 1)

E em seguida o nobre senhor' Governador Irí- da feridos. O morto foi o Por ato de ante-ontem do

neu Bornhausen procura justificar' a inconstitucio- general-brigadeiro Charles sr, Presidente da República
nalídade do Projétode Lei nO 497:' Marie'Chanson, Comissario foi nomeado membro do co-

"Efetivamente:
.

francês para oaul do Viet lendo Tribunal Regional E-
1) - Dentre as garantias constitucionais esta- Minh. comandante das for- leitoral, o nosso ilustre con

tuídas para os seQ'idores públicos" lugar nãe' há pa- ças terrestres rio sul da In- terrâneo, dr. Milton Leite

ra a inamovibilidade (do!;! Professores Primários, tal dochina e mão-direita do Al- da Costa.

qual Se consigna no Projéto. A VITALICIEDADE é to Comíssaria francês para Recaiu a escolha do chefe

assegurada exclusivamente IWS magistrados, Minis- a Indochina, general Jean da Nação em um cultor de

tros de Tribunal de Contas titulares de Ofícios de de Lattre de 'I'assigny. O direito que, naquele egrê
Justiça e aos Professores catedráttcos (artigo 187 outro môrto foi o governador gio Tribunal, quando seu

-da Constituição Federal' e artigo 189 da Constituição' Thaí Lap Tahn de Viewnam, Procurador, demonstrou,
Estadual). A ESTABILIDADE se assegura 'aos fun- antiga colónia francesa da coro exuberância, o grau da

cionários depois de certo tempo de exercício (artigo' Conchinchina, que 'foi quem sua cultura e o seu alto e-

188, I e 'u da 'Constituição Federal). I A INAMOVI- 1 mais sofreu as consequen- quilibrio de jurista.
.

BILIDADE <da mesma forma que a IRREDUTIBI-
1 das da explosão da gt·anada. A sua noroeáção, por ISSO,

.

LIDA,DEl é asseguràda. também' exclusivamente. 'I O diretor de Impl'ensli do

jfOi
acolhida . com a maior

aos Magistrados. Mas, a êstes, são impo�j;�ste,.ncar- zViét :�Na:�m, Nguyen Phouc, s�mpatia em. t�dos os ��ssos
_ gos 4econentes d�s proprias', funções, _aoS. quais .. me- ql�e. s�,enco.

ntrava com

a.
co- cll'culos s?c�a�s e pohtl�o,S.,

recem e exigem semelhante proteção legal, para a mI�Iva declarou que o gover-, Ao novo JUIZ ?O T. R, E.

necessária independência no exercício delas. Tal" nadar e .. 0 ge,nera.I 'estavam os nossos respeItosos curo�

porém, não ocerre ·com os prof.es!;lores
-,

primários,:" aos caminhando pela l'Ul;l. .mais priméntos.
quais, parll1cularmente, nesse assunto, nem se refe-!.�����
.ce a Constituição Federal". , I liciedade; e esta ainda assim subordinada à sentença,

Senhór Presidente, qu� a pode extinguir�
Nobres Senhores Deputados:

.

.

I O dispositivo da Con�tituição Federal 'que, se-

Dete.�o-nos., para Jexam
..

e, neste ite.m I do. seu I' gundo a jurisprudência assente, diz respeito tanto
ofício n.(l.39(1:, '. '_ .. l'" ,';'";" . ;�.�, >��.._

•.
_

à magistratu.ra_federal, como as m�gistr�tur�s_lo-. �,·
. Há 'gritante'equívoco de S. Excia., quando

asse-,
cais, é o artigo 57, cujo preceito é o seguinfe:

vera: . "Os juizes .federais sã� vitálícios e perderão o ..

"A INAMOVIBILIDADE (da mesma forma que, cargo únicamente por sentença judicial. § l° - Os,
a IRREDUTIBILIDADE) é assegurada, tambem ex- seus vencimentos serão determinados por lei E
clusivamente, aos Magistrados". NÃO PODERÃO SER DIMINUIDOS". Como se vê

Não encontramos, na Constituição Federal, que claramente, o que, nesse artigo, a Constituição ga-
a INAMOVIBILIDADE É PRERROGATIVA EX- rante aos juizes é somente:
CLUSIVA para os magistrados. a) vitaliciedade; b) irredutibilidade de venci-

O artigo 187 da Constituição Federal tem a se- I mentos. I
I

guinte redação:, É bem conhecida a distinção, que se encontra
"Art. 187 _ São .vitalícios somente os magis- em qualquer compêndio de direito judiciário, entre

trados, os Ministros do Tribunal de Contas� os titu- a INAMOVIiuLIDADE DO CARGO (VITAÚCIE-
lares de ofício de justiça e os professores, catedráti- DADE) e a INAMOVIBILIDADE propriamente dita
cos".

.

ou

.

INAMOVIBILIDADE DO LUGAR (IRREMOVI-
Neste artigo da Constituição Federal, só pode� BILIDADE), e'a nossa lei 'primária limitou-se, . no

mos ler e ver e sentir e interpretar, NA LETRA E artigo 57, a garantir aos magistrados somente a pri-
NO ESPIRITO, a prerrogativa EXCLUSIVA da VI- Meira, não havendo nela nenhum preceito que proi-
TALICIEDADK para os magÍstrados, os Ministros ba a remoção de juizes de um lugar para outro ou

do Tribunal de Contas, os titulares de ofício de Jus-, a transferência de um juiz de direito para outra co-

tiça e os professores catedráticos. marca.

No venerando Acórdão nO 15.866, do SUPREMO A Constituição do Império, em seu artigó 35, ,fa-
TRIBUNAL FEDERAL (IN Pandectas' BrasileiI\as, zia-, a respeito, expressa d,iscriminação das duas hi-
segunda parte, tomo I, 1926), extraimos: . póteses, nos seguintes têrmos: "Os juizes de direito

"Ora, a vitaliciedade não importa necessaria- serão perpétuos, o que todavia se não entende que'
menie a inamovibilidade, tanto que a Carta Cons- não possam ser mudados de uns para outros lugares,
titucional do Imperio' assegurava aos juizes de Di- por tempo e maneira que a lei determinar".

. reito aquela'e não esta.
j Comentando essa disposição constitucional, di-

Conh-ecendo o dispositivo dêste artigo 153 e só " zia o acatado mestre Marquês de S. Vicente: "Toda-
se referindo à vitaliciedade, é claro que o legislador via, essa perpetuidade não se entende por ·tal modo
constituinte republicano não assegurou aos juizes a que os juizes não possam ser mudados de uns para
inamovibilidade. outros lúgares, por tempo e maneira que a lei deter-

Não vale ale.gar-se que' a inamovibilidade é im- minar {I9 de dezembro de 1923)."
plícita à vitaliciedade: porque, por identidade de'- Vem apêlo a fala do Supremo ,-Tribunal Federal,
razão, o mesmo se pode dizer da irredutibilidade dos acima invocada e transcrita, para que não paire dú-
vencimentos, à qual, entretanto, explicitamente, se vida nenhuma aos que desejarem, porventura, que
referiu o constituinte repubJicano. VITAUqEDADE IMPORTE NECESSARIAMEN-'

.

A Carta Federal não garante aos juizes, em ne- ,TE EM INAMOVIBILIDADE.
nhum dos seus dispositivos, a inámoviJllilidade; mas 'Continúa na próxima edição.
tão só a irreduUbilidade dos vencimentos e a vita- (Rem'oduzido por haver �aído'com' incorreções) •

-AVENTURAS

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

LLAMPADAS P H I L I P S:
_DÃO MAIS LUZ, CONSO
"MEM MENOS CORRENTE
éE SÃO DE Ml_IOR 'DURA.
iBILlDADE.

• • •

1
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O R T ,-I S TA: COLABORE, COM A FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARlNENSE �A ,CONSTRU
çÃO DA, QUADRA DE BASQUETE PARA O PRÕXIMQ CAMPEONATO BRASILF;IRO. DOAçõE� COM' Q E�-

,

'

-

) -. PORTISTA MILTON LEHMKUIJL. '
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Pela' 'Temporada �o
-

Fábio, Mertin, Renê, Baby, Portanto, vamos, aguardarO vice-cam'peão do Paraná J'oôará amanhã à noite nesta Renatínho, Toni, Cesar Frí- os interestaduais de ama-I
E- z io e Neno, todos grandes nhã e domingo, certos de

.Capital, contra o Car los, Renaux e dODl��g,o frente ao ���or�:t��o:'soccer" (lo vizi-, i�:d�: :::�:���o� irão a:-

'Ftgue'irense. -OS valores d- aqnipe cuntthan-,
Conforme tivemos ocasião esportistas da nossa insu- I AMANHÃ Á NOITE CON- FIGUEIRENSE (R'eselecões da f C' fde noticiar, ante-ontem, em la, que ainda não se' esque- 'TRA O CAMPEÃO DO ES- A dom.ingu�ira promete y � ..� .

.',
primeira mão, está assenta- ceram do brilhante desem- TADO -

'

ser das mais interessantes.
, •

da a vinda do famoso con- penho do onze paranaense Estava resolvido que o ad- .Estarão frente a frente, uma O professor Flávio Ferra-
I
Clube Atlético Bangú, Pos-

junto do Coritiba F. C_, de nesta Capital, há' dois anos, versário do vice-campeão vez'mais, os elevens do Co-, ri, presidente da Federação tal Telegrá:(ico Futebol �luCuritiba, a convite do Fi- quando teve ocasião de ven- paranaense para o primei-" ritiba ,e Figueirense será Catarínense: de Futebol, no be e , Iris Futebql. Clube e

gueírense. A noticia, como cer o onze alví-preto, após 1'0 cotejo noturno de

futebOllnãO
se pod-e negar, um dos usó de I>ua� atrlbuições re- inscrever para a dIsput� d{}

era de esperar, causou gran- urna-luta empolgante e cheia seria o Avaí. Todavia, como confrontos mais empolgan- solveu, em da.ta de 19 deju-, C��p�onato da., segunda..de' contentamento entre os, de movímentação." o alvi-azul estava ocupado tes do ano, devendo const�-' lho do corrente ano, conce- ,DIVISa0 de Amadores �s _8e--------------------------
I
com os compromissos de on-. tuír um novo recorde de bi- der filiação, em caráter pro- : guíntes ch:be� : AmerI��,,

OQ Jo'nos' InterDite.-onais tem à n,oite com o Paula, R�- lheteri�. '

'. visór io, à Liga. Itajaiense de, Delefas, Atlãntíco, GUal�UJ��, t::'I �, mos e sábado com o Guaran.í, AS A'IRAÇõES DO TEAM Desportos e aos clubes lo� TAC, '. F'Iamengo, Bangú,'dA,. Palmeiras os promotores da tempera-
'

'PARANAENSE
.

cais ,Grêmio Esportrvo TAC, Postal Telegráfico e Irís,V,
da do grêmio araucariano, O quadro da terra dos pi- Esp.orte Clube Flamengo, .O feito do conjunto "perí-Libertad (São Paulo) - 2-2.
decidiram modificar � 01'- nheirais é atualmente um,quito", que errcheu de, orgu-I ,'. 1939,
dem dos jogos, realizando ()" 'dos melhores do sul-do país.lho o esporte b-rasil-eiro, me- Huracan (Sã-o, Paulo). - 2-1.
noturno entre Coritíba e Dos seus valores, destaca-Í.receu um registro especial, 1941.
Clube Atlético Carlos, Re- mos o nosso conterrâneo Ni

.assinalado com letras de 011- Ginasta e Esgrima (S. Pau- naux, o simpatico e valente 'valdo.: sem favor o melhor
ro nos anais do futebol na- lo) -1-1. 'clube .brusquense que tem gual-keeper do Paraná. Mil-
cional. 194.5

'

em seu poder a supremacia tinho, o jovem meia da .sele-
. A titulo de curiosidade, Líbertad (São Paulo) �

do pebol barriga-verde. Des- ção paranaense, estará nodamos: a seguir, os jogos ,13-3..
'

ta forma, veremos em ação estádio da F_C.F. para deli-ãnternacionais, disputados 1\' 1946
as duas maiores 'forças do' dar os florianópolitanos�l{)- Palmeiras, ex-Palestra ;Rosario Central (S. Paulo) futebol catarlnense e para- com os seus malabarismos.

Itália, desde a sua funda-I- 2-1. '

naense na' atualidade. Gran- I Fedato, ainda o maior za-
cão : River Plate (S. Paulo � de felizardo o CarlosRenaux iueiro paranaense, deverá

'I' 2-1. 1947
vai efetuar õ primeiro inte- I constituir, como sempre,1922 '

restadual sob a luz dos re-] uma barreira dificil de'Paraguaios (São Paulo)' - ]Bo�a Juniors (São Paulo) - fletores em Santa Catarina. I transpor. E há ainda Sangui4-1. 12-2. D'OMINGO: CORITIBA X [netti, craque internacional;
_

1924

IBoca
Jun íors (Montevidéu)

Universal (São Paulo - 3-1 - 3-2.
1925

.

Penarol (Montevideu) -

Uruguaios (Montevideu) -' 0-1.
2-3. \

.

I Nacional (Montevideu) -

Uruguaios (Montevideu)

-I'
0-1. .

0-1. River Plate (Montevideu) -
Argentinos (B. Aires)' -

!,0;-3.
f

1-3. River Plat; (B. Aires)
Argentinos (E. Aires) - 0-6.
O-O. Mira-rpar (São Paulo)

1928
__

8-2.
Penarol Universitário (São
Paulo) - 2-2.

1929
Barracas (São .Paulo)
0-2.
Rampla Juniors (S. Paulo)
- 0-2.
Barracas (São Paulo)
2-2.
Bolonha (São Paulo) -:- 4-4.
Torino (São Paulo) - O-O.

o

1930
Huracan (São Paulo)
2-1.

Intensa [x�ectativa Coriti�a
•

"

,Bela Vista (São Paulo)
2-2.

Teve inicio, domingo pas- disputa de linda taça ofere-
_ Prosseguiu o certame mineiro de futebol, com os

sado, a Semana .Ipiranguis- cida pelo dr. Murilo .Costa" seguintes jogos e respectivos resultados: Vila Nova,3 x

ta, comparecendo à" Vila homenageado da peleja. Lo- Atlético 2, Siderúrgia 3 x Meridiónal O", Metaluzina 2 x;
Operária de -Saco dos Li- grou a vitória o Texaco pe- Sete de Setembro 1 é Cruzeiro 5' x Araquari 1.
mões numeroso público, vin-lllo escore de 3x2 na decisão

_ O Torneio initium do Campeonato Carioca de
do de �das as partes da Ca- das penalidades máximas, Amadores foi disputado sábado, vencendo o Vasco da1948 pital.

'.
sendo que o tempo regulai Gama.River Plate (São Paulo) Ás 9 horas da-manhã foi Imentar ter�inou empatado -'O.Campeonat0 Brasileiro" de Motoc'iClismo,foi rea.-1-2. rezada missa ém ação de !!por �x1. ,Man.dico, para' o lizado domingo no Rio, s.agrando-sr campeõe.s os paulis-Boca Junior'g (S. Paulo) - graças na Capela de Nossa CantIsta, e �lldebrando pa· tas em todas as categorlas.. '.2':1.

. Senhora da Bôa Viagem, Ira o Texaco, foram os go-
Torino (São Paulo) _:_·1-1. sendo na ocasião efetuada

Ileadores.
.

.

, 1949
'

benzimento da imagem' de Encerrando a tarde fute-
Arsenal (São Paulo) - 1-1. Cristo Crucificado. bolística jogararp. as equi-
Raquid (São Paulo) - 2-0. Ás 13 hOI:as foi iniciado lpes do Bagé e do Nacional,
Malmoe (São Paulo) o grande festival esportivo 'em homenagem ap sr. João
5-0. promovido pelo I,piranga, llpedro Vieira, velh.o

e dedica-
Barcelona (Barcela) - 2-2. em .seu gramado existente do batalhador do lpiranga,
K. E. (Barcelona) - 3�4. naquele distrito. O -jogo ini- {) qual ofertou riquíssimo
Atlético Madrid (Madrid) '(daI reuniu no gramado os I trofeu. O Jogo foi' do.s mais
- 1-4_ conjuntos do Botafogo e do ! renhidos e disputados e ter�
,1951 Ferroviário em homenagem minou favoravel ao Nacio-

Penarol (Montevideu) ao dr. João' 'José' de Sousa nál, pela contagem de 2 x 1.
. O-O. Cabral que ofereceu lindo A linda taça "Simpatia",
Penarol (Montevideu) trofeu_ Saiu veI1cedor o Fer- oferecida pelo Prefeito Dr.
2-1. roviário pelo escore de 3-1, Paulo Fontes, coube ao Fer-

Nacional RosaJ;io (S,. f.aulo) ,Nacional (Montevideu) tentos de Man{lico (2) .e lco. nando Raulinó, vencedor'na
- 2!1. 0�1. para o ve�cedor e Opuska venda de ingressos.I Olimpique' (S. Paulo) -

para o vencido.
-

,Segunda-feira, prosseguin-

-13-0.
. A segunda partida foi dis- do a Semana Ipiranguista,

K Vel'melh� (São Paulo) -r 'putada entre os quadros do realizou-se,
r

a noite, na "Vila
Paulo)

12-1. Alvim'Barbos�(-e do Fernan-IOperária, foi efetuada seri-
, Juventus (São Paulo) , do Raulino, em homenagem sacional prova pedestre,

:�panhois (São, Paulo) -; °V-4. (R)
ao sr. vereador Miguel Daux

l� �:ncenddQ Os atleta Odenei
SEUS INTERESSES NO t:

-

. "asco io, - 2-1. ue ofereceu artística taça Ima os antos, represen-
Rio de Janeiro serão193? Vasco (Rio) - O-O-. ao vencedor que foi o Fer- tando

.

o clube .Fernando'

(S '

'bem defendidos porEstudiante.s ão Paulo) Juventus (Rio) - 1-0. '

nando Raulino, pela conta-IRaulino. A prova foi dedica-
'1-0. Juventus (Rio) - 2-2. Igem de 2-1, tentos de Gentil da ao dr. Telmo Ribeiro, de- ARLINDO AUGUSTO ALVES ",""Huracan (São Paulo) -I RESUMO

le Azan, para o vencedor e legado do LA.P.L 'advogado f4-2. Jogos - 56., Dan'da para os vt'ncidos. Hoje, na Vila Operária,. ,\ Av. Rio Branco, 128 -'Salal'"1303(4Velez Sarsfield (São Paulo) Vitórias - 23; I' !' seguir teve lugar o co- terá �nicio as ani�adas bar-r Telf. 32-6942 _ 22-8005. t.• ,

- 5-1. Empates - 17. te.lo entre as esquàdras do, raf!llmnas., patrocmarla pelo f f1938 Derrotas - 16. Texaco e Ç!o Cantista, em l Ipiranga Futebol Clube. • _'-.,. --0;_......

Semana ,'Ipiranguisla

Gino Bianco, encontra-se ainda na Iiderança-do Cam

peonato das' Montanhas, com três vitórias eonsecutivas.
Domingo o notável volante'venceu a Subida do Joá. ,

- De Londres Informam' que o -nadador' escocês M.-ed

Barmil, com 54 anos de idade, conseguiu real izar com

êxito a travessia a nado do Canal da Mancha, sendo o

quarto a realizar a proesa nos dois sentidos. '

- No Campeonato Mundial de' Automobilismo" vem
ocupando o 10 lugar, com 28 pontos o argentino Fangio,
seguido por Ascari, da Itália,' com 17 pontos.

- O Grande Prêmio Automobilístico da Alemanha,
disputado dómingo- teve comô vencedor o italiano Asca

ri, pilotando uma Ferrari.. Fangio, da Argentina, foi �
20 colocado.

.'

� Por ocasião da disputa, (lomingo último, do Cam-·
peonato Paulista de Halterofilismo, o peso galo Aldo De

liaconi, do Clube Hercules, 'coI!seguiu superar' o recorde
Sulamericano, levantando 245 quilos (70-75-100}�

- Os paulistas foram os campeões Brasileiros de
Tenís JuveniL O certame foi disputado sábado à ta.rde.
no�Üo. <c.,

- Disputando a liderança dp Campeonato GauchQo.
de Futebol Jogaram Renner e Grêmio. O re.sultado' foi.I' ,

um empate de 1x1.
1931

Ferencvaros (São Paulo)
5-2.

.

- Continuando o certame 'paranaen.se de futebol..
domingo foram disputados dóis ,encontros cujos resulta'"
do.s foram- êstes: Coritiba 4 x Monte Alegre\ 1 e J.acare
zinho 4 x Palestra 1.
-' Telegrama da United Press, procedentes do Co

penhague, diz q�e o craq'ue dinamarquês Carlaage
Praest". extrema' esquerda do' Juventus, da Itália, rece

beu ótima proposta do Palmeiras de São Paulo, estand<J"
propenso a aceitá-la.,

'

!

1934

1935
, River Plate (São Paulo)
1-2.
Boca, JUIÍiors (São
- 1-1.

,

r

,
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RITZ,
As 5,' 7. e 8%. horas

IMPERIAL
Ás 7% horas

Simultaneamente.
YIUZ� LIMA & IRMÃOS J

SessõesChics..
Cons, Mafra, i17 SANGUE NA LUA

, FlorianÓÍlOUs No programa: .

, 1)\ - Noticias da Semana,

Aluga' se Nac., ' ,

. '. �'. 2)".:__ Atual idades ,Warner
Uma casa situada na Ave-I

Pathé. Jornal.
.

'1' L Preços:
:�llda �erfI 10 uz, 17, a tra-

Cr'$ 6,00 e 3,20
��r: na mesma. '.

"Imp, até. 10 anos".
i I 'ODEON, i'

--�----��-----------

í'- ÁUTO'MÓVflS"-
CAllIlNHóESt� CfMINHONETAS

ROLOS
\ '

ênnfeitúdr.4Iíi

J

• I
\ Nã.o haverá sessão Cíne-

matografica".
IMPE�IO (Estreito)

ÁS'n4 horas

Trábalho perfeito, em bo- ALMAS EM CHAMAS ..
Jllos artísticos para ca�ameií- RQXY
';tos,' sniversários e batisa-

'

, Ás 7% horas

-dos, SOB O ;MANTO DA,NOITE,
Aceita-se- encomendas. I No programa:

'

.

....Avenida 'H�rcílio Luz, 155 I 1) -- Cinelandia Jornal.
,- Apt.2.' I Nac.. ,

FERID"AS:-REUMATISMO I, .2) :- Fox Airplan News.

11; PLACAS SIFIL1TlC.AS I Atua�����:�.
';J}I,'x' fr d.'e ljftDIUliral Cr� 5,00 e 3,20
J) .' 11�,,1W I "RIgorosamente Proibido
M-edlcação ,a;uxllla� ,IlO tr., até 18 anos." ":

tsmente da .{fIlia AMANR-Ãl :
� 1 (l !

RITZ
Dorothy LAMOUR - em

A .DEUSA DO MAL
- I

SABADO:
RITZ

Loretta YUNG é Robert
, CUMMINGS - em

';
.'

'ACÚSADA
I ,- •

" DOMINGO:
RITZ - IMPERIAL

r James/STEWAET e Debra
i PAGÊjT -;- em
I FLECHAS DE FOGO

,

Techn icolor.

Vulcaniz'açãe)"
,,'

DE

Pneus, e, CaQUlra.s de . Ar
Serviço Garantido

,

COMÉRCIO & 'rRANSPORTES C. RA�OR S. A. '

- Posto de Serviço "ESSO" "'"

Telefone Manu�l - 44

Estreito - ·Fiorianópolis

,i
1

PODE CURAR-SE A EPIL�PSrA ?�.
o que é a epílepsià? Sabemos apenas" grande maioria dos casos. :f;stenotlÍ"i,�r
que é.' um acoite que durante anos tem remédio é descrito em linguagem sim-

"

,nage1ado. r!cos e pobres, grandes e hu- ples num interessante fo.lheto Intitula-
. nuldes. JulIo Cesar, Napoleão e Byron I

do: "Pode curar-se fi epllepsla"? Éste
i -: �uf�eram dês!e mal. A epilepsia sempre livro não se vende, mas, .oíerece-se
Interessou ao' homens de ciência, cujos 'gratuitamente a todos os interessados.
esforço, Iorarn Ilnalmenle eoroauos de I Nenhum entermó de epilepsia deve
êxito porque conseguiram rlescobrir um demorar em solicitar um exemplar
preparado que alívia Q8 sintomas na gratuito dêste folheto sensacíouel., .

- - --_ ...._---- ----- - -- -- ----- -- --- .. -_-- --�:--
:'l'IIll EllUCATIIlNAL IJlVISION, Ilep. D-l013 UfiO Bergen Ave.; l�rsey city, N. J.. u.s A

,

,r"_ Queii"m enviar-me orátls .um éiempl.r du joUlelo intitulado: "Pede eurar-se a epilellsia"'1.
"�OMH

' ,\
,

. ,.,,'------

--.--':::';--,.,., "'·iiavoT· 6,;'revei--em' ieiro· dii ·iiiiii;âj· '::'--
, -- ,_ _

JNDffilliçO __ , __ , ' .... __ , .. __ ..

:101\01;
..

, ... ,. __ , PtiI'
...

nenses
/ ,

". ' Florianôpolis bela capital
do próspero Estado de Santa
Catarina; Cidade que pelos
seus magn ifioos panoramas'
que apresentà'; as lindas
praias da sua magestosa
Baia e suas colinas verde

jantes poderia-se equipara
la a mais' linda e preciosa
esmeralda encostada numa

;oberba ilha' d� costa brasi
leira.

.

Aqui em tudo a nátureza
foi prodiga. Porem para /

qualquer observação que co

nheça 'algumas cidades bra
sileiras como sejam Rio de

Janeiro, São Paulo, Belo Ho
rizonte etc., ao chegar em

Elortanópol is logo 'observa
um' problema, criado por um,
certo numero de seus pro-
príos habitantes, esta cau-

sa que estou defendendo não

passa de' uma observação de
·todo o turista, que aqui apa-
rece se bem que esta cidade
não seja de turismo; debate-
rei sobre estas carroças que
aqui' exísten conduzidas por
uni animal e as vezes por
dois, sendo este processo um

dos mais rudes, não deixan-
do. de ser util, mas como o

Estado é- provido de .formi
daveis e belíssimos carros

não seria, conveniente conti
nuarmos com estes veículos

--------........-.....1 que' trazem. um odôr desa

[gradavel e· incomodam os

morad-ores desta cidade, com
o barulho estr ídento do tro-

pel de cavalos e de suas ro-

das, alem de muitas e mui-
tas vezes congestionarem o

transito de tai maneira que'
somos obrigados a perder
valioso minutos, isto

'

sim- �_"_

plesmente porque um carro-

__________________�--.,.....:..---------- ----__-----..;,-------
' ceíro esta a nossa frente

'e
'

da, M
"

r' d·' I
tentando fazer com que o

, re I O'
_ .U' DO,' r'e ',,18 animal ou animaes que con-

,

duz o seu veiculo obedeça,
só depois de fortes e incan

O MAIS ANTIGO CLU13E DE SORTEIOS DO "ESTADO sáveis chicotadas e, que se
DE SANTA CATARINA

•

consegue ter um transito li
Praça 15 de Novembro, 20 ;- 20 andar

(Altos do Restaurante Rosa) vre, estes veiculos de tração
animal poderiam ser de nu-

FLORIANóPOLIS I
. mero mais 'reduzido e' comResúJtadó""do Sorteio do mês de Julho de 1951 I um. sistema "dequado qttePremio maior coube à caderneta n. 04.974.· IAproximações superiores Aproximações inferiores poderiam dentro de algum

,
. -tempo ser suprtdos contrí-

no valor de Cr$ 1.000,00 no valor de Cr$ 500,o� buindo assim para o embe�
cada uma cada uma

lezamento estético' da cida-
de. Apelamos pois para a

Inspetoria de Transito e pa
ra a colaboração e boa von-:

tade do povo, para que esta
cidade se apresente nos seus.

visitantes com \ mais pro

gresso e menos barulho.

.Frederíçe Vaníer

,�,rocura 'Petséhe
.

obter I

'.
,base parlamentar

-

.

PARIS, 31 (U. P.) - Sete ex-primeiros ministros
f', /

-coll el'enCIaram com o antigo ministro das, Finanças René
,Petsche, numa tentativa para obter um programa rr(ini
cIDü para que a maioria dos partidos politicos coopere na

formação do novo governo. Os lideres que se reuniram
-foram Paul Reyna,ud, conservador independente; Jules
Moch, socialista; JL;:nri Queu'ille, radical moderado; Guy
Mollét, socialista; Géorge Bidáuit, republicano popular;
,André Ma'rie, radical socialista; Robei·t Schuman, repu-
blIcano popular.

.

" Ptsche, qU,e foi. convidado pelo presidente Vin�ent·
,Au.riol pela segun'da vez para tentar formar o novo go
verno, é independente. Nos meios parlamentares há
:cel'to otimismo sobre 'o resultado dos' entendimerttos a

--tuais, com a diminuição <ila intl'ansigencia dos repllbli
'-canos populU1'es, contra Petsche.

.'

Bu�rôugh$
A MÁQUINA CEM POR CENTO PEIIFEITA:,

,./�
'. fta1idtiil
;S:�
1ádtckopetM

"

I

•

'.

MANUAL E ELÉTRICA
tpish�ibuido�es

K�CH;'IJD&clA. 3).. COMÉRCIO E ÁGÊNntAS
,

'

RUA
-

.JOÃ�O PINTO'.,· 12
.

[di/leio "S'RnTA TERESlnHA"
FLORIANÓPtJ'LIS ,\"':'" . ·SI111la {'alarina

,

Vzt'jd em, BLUMENAU "

,

IGORI
o tricô já
não me ceus«

tonteiras L. '.

I •

O que supuz fosse
. velhice, erã: 'uni
comente debilidade
orgânica. E depois de

tomar 'Emulsão d. I

Scott readquiri mi.

nhas forças, tornei.

me 'robusta, ,sadid.
Emulsão de Scott é

a mais completo com

binação do m.'fhor
óleo de figado d� ba·

calháu com cólcio e

fósforo I FQrtifica e

'.I---".."f..·!!l.�
;�:��: n:�

: ),�-I cooi I'

•
L_ -.... _-_
�".

EMUJ.sioI
DE SCOTT

T�.n;co das G�rações .

Caderneta n. 04.975
'Caderneta n. �9.386
Caderneta 11. 09.393

Caderneta n. 2'4.447
Caderneta n, 23.319

Caderneta n. 04.973
Caderneta n. 29.384
Caderneta n. 09.391
Caderneta n. 24.445
Caderneta n. 23.317
realizar-se-á no dia 29O sorteio do mês de Agôsto

de Agôsto .

Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) é quanto custa uma INS
CRIçÃO, dando direito ao primeiro ,SORTEIO.

Inscrevam-se hoje mesmo!
Crédito Mútuo Predial.
Alcebiades Dias '-- Inspetor Chefe de Agências.

- '-�-""" -, ..

.. 11114 'IIfQ'''hlíl :0,..... ' ••úi. I,· ••4., \., , .•0'

CUIIITIIIA TfUCRA.... "PROSEBRA5
..

.

�' .�:Jo:

Sociedade dos Ajirado,res
de Flortanópolis

Assembléia 88ral Ordínária
De ordem do sr. presidente, ficam pela presente,

convocados os,srs. s.óCÍos para a 'Assembléia- Geral Ordi
nária, à realizar-se no dia 2 de. agôsto 'de 1951, às 7,30
horas da noite em nossa séde soc.ial, com a seguinte:

Ordem do Dia
Estatutos.
Eleição da Diretoria é Conselho.
Dive'rsos.

CONVITE,'
Tenho o prazer de convidar, em nome da Diretoria,

os sn1's. sócios e exmas. famílias, .para a Soirée, a reali

zar-se, sábado, dia 4 do corrente, com início às 21 horas.
Carlos Gassenferth Netto - Secretário.

Cenas calarl-
,.

\
TEATRO .'ALVARO DE

CARVALHO'
Dia 3 de agôsto : "É proi

bido Suicidar-se na Primá
•

vera" .

/

Novos. testes COlO
a bomba' atômica
WASHINGTON, 31 (U .

P.) ..;_ O presidente da Co
missão de Energia Atomica
informou que os Estados,
Unido� pretendem levar a

'eábo mais testes sobre a

bomba atômica. Ultimamen
te tem sido especulada a hi

potese da éonstrução d� um

novo campo de provas nas

ilhas Aleutas no Alaska.
O presidente Gordon Dean

afirmou, no decurso de S\la
entrevista

\ cPlp os reporte
res, que qualquer teste a

ser realizado neste país com

uma bomba atômica fabrica
da pela Inglaterra só pode
ria ser realizado com UIDít

alteração nl! lei de energia
atômica em vigor nos Esta
d:::s lJIlidos.
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�Ia aSSEM,BlEIA LEGISLADVI ([UBE· (jERMANIA.líticas entre os srs .. Presi-
CRITICAS AOS SERVIÇOS TELEFONICOS - ASSIS- R 'bl' Sdente da epu ica e o r.

I Na falta de uma \diretoria mentos, na citada 'reunião�,.TENCIA AOS JORN.!IS, PEDE o DEPUTADO AQUI- d d E t d
LES BALSINI, MAS o DEPUTADO.cABRAL É CONTRA

Governa nr o s a o, e a

Ilegalmente constitu ida, os sobre a sua gestão.
.. paixão política .que inspirou abaixo ass ínados de confor- A reunião ora convocada.O expediente constou do' seguinte: d' Ia 'nomeação a responsave midade com o artigo 80 dos no caso de não compareci-- Men sagem do Governador do Estado, 'capeando 1 '''LEGI -

O
.

pe a mesma A aqui estatutos, convocam os de- mento do número legalmenteprojeto de lei para aquisição de um imóvel na cidade de It
. .

T d
.

São José.
em ajai. o avia, cumpre 2 DE AGOSTO mais sociospara comparece- necessario de socios, se rea-

seja respeitado o pedido do A data de' hoje recorda- '9 h d di 18 d I" I r nume
_ Oficio da mesma procedencia, comunícando pro- rem as 1

.

oras. o la o izara com qua que ",-

Sr. Paulo Bauer, Não fala- .

h dvidencias relativas a requerimentos.
.

nos que: mes em curso, na sede da so- 1'0· de socios, mela ora e-
remos ..ôbre isso. Que o nos- 25 ti d B

.

d
I
h di

,

- Oficio da União dos Chauffeurs convidando para _BO silêncio seja a continua-
- em 16 ,par lU a a- ciedade de Atiradores de pOIS a ora e la acima

os festejos do respectivo aniversário.' -

I t d
' hia a armada de D, F'radi- Florianópolis; à Avenida indicados.

çao, o pro ongamen o o SI- d T I d h' R" C I M ChristianServiços 'I'elefonicos . que e
.

o e o, que avia Mauro amos para uma as- ar os eyer,
-

\.. lêncio, cheio de" dignidade . .
.

B h HCriticando severamente a deficiencia dos serviços. e pleno de superlorldade mo-
libertado a Capital do Bra- sembléia geral, afim de de- Kreiling, Victor uscn, �

telefonicos em nosso Estadovo deputado Aquiles Balsi- sil, do dominio holandês; cidirem sobre os interesses Jung, Alberto Muller, M.
ral, do Prefeito Paulo 3 h

'

AI T h' ik M M 11 Tní acentuá que se tornam necessárias urgentes providen- Bauer.
- em 16 5, c egou ,a a- desta sociedade, eleger uma ertsc it.ik, . u er, om

das para melhorá-los, pois, do contrário, não satisfazem goas, com osrestos do exêr- 'diretoria ou uma comissão .. T. Wildi, Henrique . Bere-
(Correspondente). d P b G;

.

h H B k Ja sua .ünica finalidade. Concluindo" o orador cencaminha cito e ernam \lco, o e- 'de Iíquídação. .

ln
ausen, ermam eci u-

à Mesa .um pedido de informações, para que a Cia. Tele- neral Matias de Albuquer-I Convida-se, também, por nior, Walter Meyer, �uli�
fanica diga por quais motivos é tão pessimo, em todo o 'E" que; meio desta, a ultima direto- Voigt, Rudi Schnor e Victor'

Estado, o funcionamento dos telefones. _

- em 1645, por ordem de ria para prestar esclareci- Hugo Meyer.
Ordem do Dia do mês último, suscitou al- Fernandes' Vieira, foi cap- I

- -_.-

'

- Discussão e votação da redação -f inal do projeto' guns dias de apreensões pa- turado próximo ao Monte' •

de. lei n ..44-51, que concede pensão e abre crédito espe- ra os funcionários daquela das Tabocas, o jesuita Ma- Decio' ru�'D'-es do '. Ca'mandao'tecial (Sra. Amélia de Andrade). Aprovada. emissora é para .os insufla- nuel de Morais, que se fi- " _ "
� 2a discussão e votação do projeto de lei n. 66-51, dores anônimos e os fans de- zera . calvinista 'e casara·

,.. C
•

t C A
que considera de utilidade pública o Asilo Dom Bosco de clarados do "Picadeiro Po- mais de uma vez. Era natu- das orças ImUjOIS. as oa

.

Oruj'8
Itajaí. Aprovado. lítico", secção humorfstica ral de São Paulo, onde nas- .

Quartel General avançado das Nações Unidas na
� '2a Discussão e votação do projeto de lei n. 62-51, que satirizava e enredava, ceu em 1586 e faleceu em

Coréia, 1 (U.P.) - O comandante' das forças comunís
que concede auxílio ao município de Rodeio para amplia- a qualquer propósito e sem 1651; tas chinesas na Coréia, general Peng Teh-Hui, declarou
cão do canal de irrigação existente na localidade de Ca- propósito algum.

- em 1829,
.

o' Marechal
(\ue as tropas das 'Nações Unidas se encontrarão em des

pivarí, distrito de Benedito Novo. Aprovado. Temiam os primeiros que de Campo Felisberto Cal-
vantagem caso fracassem as negociaçõ-es de armísticio.

- la Discussão e votação do projeto de lei n. 9-51, fossem dispensados. Assus" deira Brant Pontes (Mar-
em Kaesong.

.

que autoviza () Executivo a dar assistência a jornais e re- tados andavam os últimos quez de Barbacena) repre-
,.
Essa declaração que se tomou conhecida através de

vistas do Estado, Voltou à Comissão de .F'inanças. c01l1 li "virada", pensando sentou o Imperad�� !.l. Pe-
uma irradiação da estação comunista de Peiping conti-

- la Discussão e votação do projeto de lei n. 125-50, em quanto estavam arrísca- dro I no seu COnSOl'C10 co� nha ainda esta advertencia : "A opinião pública verá.
que autoriza a doação de uma área de terras e concede dos a serem, pagos na mes- D. Amélia, em Munich;

. mais claramente quem de fato está insistindo na guerra.
auxilio à associação dos Ex-Combatentes do Brasil, sec- ma moeda com a desvanta- - em 1836, nasceu no RIO

e não deseja a paz. A situação atual constitui um perigo
ção de Santa Catarina. Aprovado. '{ gem da m�ioria deles se en- de Jan�iro, Ca:los Prederi- fatal para os planos de guerra agressiva dos Estados,

- Diseussão única de projeto de lei n. 1l4�50, que quadrar extraordínáriamen- co Lecor (Barão da Lagu- Unidos". .

visa criar carreira funcional, no Quad,ro Uníco do Esta- te bem na moldura do rídícu- na); A declaração' do general Peng seguiu-se a um dis
<lo. Aprovado com emendas. lo. Vão os temores que pas-

- em 1874, travaram-se
curso .do general Chu Teh, comandante em chefe dos e

- Discussão e votação da indicação n. �51-51, qtie saram. Nada d€ barca para os últimos "mnckers", nas xêrcítos comunistas chineses, que expressou a sua "cons
diz respeito à obrigatoriedade da vacina contra a péste os empregados, profissionais matas de Ferrabraz, em São

tante esperança" pela paz na Coréia apesar dos "países.
suina. De autoria do sr. Estivalet Pires. Aprovada. que nadá ttnbam a ver com Leopoldo, no Rio Grande do imperialistas" não a desejarem.

Auxilio à Imprensa desmandos dos seus chefes. Sul;
Quando da discussão do projeto de lei que autoriza Todos foram conservados, E

- em 1875, surgiu Q".p.ri-.
.

� meíro '.'- número "do" J'ornai(l Governo do Estado a dar assistencia aos jornais e re- quanto. ao "picadeiro", _ foi
vistas, o deputado A�uiles Bals.ini, autor -da : hrieiativ.:l' Si�plesmente extinto, fecha- "Gazeta de Noticias",. no

Ih t t t
.

t
-

d d
.

O Rio de Janeiro;C? e� o ensejo para 111 eressan es e .opor unos comeu

a-I
o por, esnec�ssal'1o. povo De ordem ..

do , Sr. Presidente, convoco' -os Senhores
Jr--��"';<10S sobre o assunto;

"
sabe 1'11" por SI mesmo, quan-}

- em 1914, <q Alemanha. membros deste' Conselho pata a sessão a ser realizada
Inicialmente, justificou a providencia porque basea- do há oportunidade. E es's'a apresentou seu "uttimatún" ,

O ha
no próximo domingo, dia 5 do- conente, as 1 oras, na

da em lei federal de identicos objetivos, •

virá, sem. que a fOi-cemo.s. à Bélgica.
Secl�tal'ia-do ,Clube, a fim -de se elege·r -a n.ova dil'etori�

A seguir, cita dados sôbre despesas com- aquisição (Correspondente). André 'Nilo -T�dasco- do Clube 12 de Agosto (Presidente, Vice-Presidente",
de papel extrangeiro ou nacional, este muito mais caro oradores, bem como os membros do Conselho Fiscal),.
do que aquele,.embora muito ,inferior. Acontece, porém, RECREATIVO CLUBE nos' termos do art. 104, letra A dos Estatutos.
que a' compra d.o papel extrangeiro exige muito capital, 'f .' CO�CÓRDIA Florianópolis, lode Agosto de 1951.
e, assim, poucas são as empresas jofnalisticas em condi-

Esse fato foi. levado ao
A Diretoria do Recreativo Manoel Gonçalves � Sec. do C. D.

ções de aproveitar os beneficios que a lei federl_!J con- Clube Concórdia, convida
d

..

d t' I D' t d'
,. conhecimento da -Policia pe-.ce e n,a aquIsIção. ·esse ma ena. lan e ISSO, esta JUs- aos. seus assaciados, ,e não

'f' d
' . ..

d
.

di' d b lo gerente, sr. Heribertoti lca o a convemenCla Ó projeto e el em e ate, por- associados, para uma ani-
Boehme, brasileiio, casado,que o Estado, facilitando a operação, auxiliará a impren- mada "soirée", com· início

sa. com 23 anos de idade, .,,.esi- às 21lhoras, de sábado.
A respeito, há diversos apartes dos deputados Cás- dente à rua Marechal Gui-

8io Medeiros, 'Vargas Ferreira e Wilmar Dias, que soli- lherme, 23.

citam esclarecimentos sôbte alguns aspectos da nova lei, A Policia, investigando,
tendo o deputado Aquiles .Balsini prestado interessantes suspeitou do mudo Oswaldo

e preciosas informações. Perez, recolhendo-o para a

• Foi à tribuna, a seguir, o deputado Wilmar Dias, que veriguações mais positivas.
também discorreu sôbre o tema, pondo em destaque as Em seu poder, encontraram
dificuldades com que lutam os jornais para CÇlmprar pa- a? 'autoridades � impor�ân
pel extrangeiro, visto que as empresas importadoras exi- Cla de 143 cruzeIros e vmte

gem pagamento adiantado e cobram preços muito supe-
I centav_os ..

A.

•

riores aos' da fábrica.
.

� lN_a MIscela�ea, !ambé�
Esses inconvenientes seriam evitados se o Estado, A Cas� Mlscelanea, a rua

importasse o papel, em nome de todos os jornais e estes Co_nselhell'o. Mafr�, �e p;r�
iriam adquü'indo-o COnfOI\me suas' necessidades, pnedade do sr. FIrmmo VI-

O deputado Bulcão. Vianna, é de parecer que o pro- éira, b,rasileiro, viúvo, resi
blema é complexo e exige estudo aprofvndado, tanto mais dente a r!1a Fernando Ma

que a
-

autodzàÇão coíicedida ao Estado envolve um com- chado, 16, também recebeu a

promisso muito sério, pois é possivel que amanhã ou de- "visita" de gatu�os.
pois o Estado não d_isponha de papel e algum jornal se Aquele comerc,lante este-

veja obrigado a suspender a circulação e responsabili- ve .na DelegaCIa, ontem,
zar o governo pelo. contratempo. Entretanto o deputado q_uelxando-se �e ,que fora�
Wilmar Dias responde que não existe tal compromisso, roubadas,. d� vltl'l�e, que fOI

porquant� a responsabilidade do governo cessa quando' aberta, varlOS obJetos. que
forneceu o papel importado.' estavam expostos: 1 cal'tei-

,

A discussão se prolonga, e serviu para pôr em evi- l'a de couro, para notas, no
llencia o interesse que os nobres

deputadOS.
dispensam àlvalor d: �5,00, 1 jogo de

imprensa � o que muito nos sensibilizou. 'suspensorlOs, de 195,00 e 1

O discurso do deputado Wilmar Dias conclui pela cinia de couro, de 52,00.
,aprovacão dd proj�to.

"

Assim, os ladrões eonti-
Nã'o expende a mesma opinião, porém, o deputado Os-' núam agindo, bem no cen

valdo Cabral, o qual, enum.era uma serle de despesas a tI'O da cidade, bem às bar

que' ficará obrigado o Estado para finanCiar a importa- b�s da própria Policia Ci
-ção do papel. Além disso, declara que a finalidade do vrr.

Estado não é financiar compra de papel ou outí,os, 'que -

Tome Café MIM I.so �he poderão trazer aborrecimentos. ,

E' estranhável essa atitude do nobre deputado, pois
fl-endo principio firmado que é dever dó governo auxiliar
a imprensa, nada, de mal pode haver ern que o governo
destaque um ou dois funcionários unicamente para cui
,dar da distribui-'kão' do papel à imprensa,

Em suas cO"lS'iderações, o deputado Cabral disse
mais lhe era in diferente a aprovação ou a rejeição do
-projeto, mas que fazia restrições ao mesmo) por 'Consid'e
ll'á-Io oneroso aos cofres públicos. Ele não quer que o

l"
o

''':'''J.\'' o.J

CLUBE 12 DE AGOSTO
CONSEliHO DELIBERATIVO

.

Festa artística
do Piluca D. Maria Gomes dã Silva�

cujo drama ontem focaliza-'
mos, sob o titulo "Uma.
Aventura Perigosa", foi in
ternada 1;10 Hospital de Ca
ridade desta Capital, 'para
receber o tratamento neces-"

sárIO ao seu estado-de-saú
de.
A . pobre viuva, cujo de

sejo é aqui permanecer, até
que Deus' o permita, foi, as
sim, atendida no seu angus
tioso a�lo, atravéz da pena..
do jornalista.

Tome' Café MIMI

\

No auditório da Rádio

Guarujá, às 20 horas de ho
PUOTEJA SUA VISTA, je, realiza-se a "Festa Artis
USA:NI)O AS AFAMADAS tica do Pituca", que está
LAMPADAS PHILIPS.. sendo aguardada com gran-

CO"'I
-

BEM ·:·:E:;��i:���f:::::::
rolar será vel'dadeira fábri-

E SIIITI-SE BEM I ca de gargalhadas: momen-
tos de arte· tomarao parte

Slm, se nio esque�er da
I lânia 'Martinez, Los Cuban
Boys e o próprio Pituca, que

que Magnésia Blsur"da levará a platéia a instantes
deve estar 8 em p re. deliciosos, eom as suas im

mio para eUminar. OI rag-áveis pitucada-s. Muitos

pr�mios serão, também, dis
tribuidos à assistência.
Assim, a festa que se efe-

Ílcu. náuzeas e goUadaL tuará, hoje, constituirá, sem
dúvida, acontecimento mar

cante no' "b.roadcasting" flo-
rianópolitano.

"

sintomas de uma diga.
tio 'imperrelta: azia, cei.

A INSTALADORA\ DR
FLORIANóPOLIS DISTRI
BUIDORA DAS LAMPA
DAS PHILlPS - DESCON
TOS MÁXIMOS PARA RÊ-
VENDEDpRES RUA
TRAJANO N° 11 FLO-
RIANóPOLIS.

E' indica<{o nos casos de fraque,
za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram sUbstancias
tais como Vanadato de sódiô, Lici-

, . ,. tina, Gílcepofo:;;fatos, pepsina. noz

E.stad� tenh:>- qualqber �asto em ben�flclO dos JornaIS de cola, etc., de ação pronta e eficaz
da ter ra.. ,.', . , I no..� casos de fraqueza e neuraste-

O deputado Cas�lO Medell'os encaml'l1hou a Mesa ntas, Vanadiol é indicado para ho.
u�a emend21 no sentido de ser a venda 'd? papel,

ac�es-1 mens, mulheres, crianças: s�ndo fórclda das �.esrpesas _
d,ecorrentes ?a trÇl�s�çao. E.n� vlsta mula conhecida pelos gra.ndes m.·

f>_
dessa! em� .. dd.? pr oJe_to voltou a C�mlssao de.Fmanças. dicos e está licenciado pela Saude

Pela� �anifesta'çoes qu-e nos 'fOl d.ado ..Quv:n·, da par- Publica.' ,....'
te da malOrIa dos IU·S. deput.'ldol>, o proJeto sera aprovado." . _-._-----

\
MAGROS E FRA€OS

VANADIOL
�,
f

,
/.

, .(

-"';
______��r_�� -------------------------------------
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TraDp�rt8s·de. Ca_rB�$ 8 _Bagegens �AMINH·O,ES.. -INTERNATIONAl'RIO DE JANEIRO .
. \iH, I'SÃO PAULO

CURITIBA
... A Assóciação Nacional A

de Rádio -Educacional acaba FLORIANóPOLIS (Vice.versa)·
de expressar sua preocupa-] SEJ;tVIÇOS DIRETOIS EM CAMI�HõES PRóPRIOS.

ção com respeito a uma pro- Agência em Florianópolis
.

. posta da Fundação Ford so-
- Rua Álvaro de Carvalho, 2 - Fone, 1.677.

bre a televisão a serviço da ...,----..!

ed�c-a:!�daçãO Ford p�opoz Participação
'preparar programas de. �e- Francisco·B.

.

Barreto Vjuva Adautlna Cân-
lev,i8'âo de caráter educacio- e dida Pinheiro
na] a fim de vende-los a Senhora, pa.rti�ipa."aos, seus, PR,,:
fi1"b:Íâ':S�;�f)me1,'qjais., .•. - participam àos seus pa- rentes e pessoas de
.Segundo á Associação Na-

. rentes e pessoas de suas suas relações o c-ontrato
donaI de J�á.�io Educacional, reiacões o contrato de de casamento do seu
a fijll�(l����tiva e social casamentoade .sua filha ,filho' ARISTIDES, com
i1a).J;e-Ie.\ds��não .,devei'ia fi. NÉ�lA, com o S1:.' Ans- '. a' senhorita mria :Bü'_;'
�al' entregue a' interesses tides Jos-é de Miranda. chele Barreto.
/puramente eomere iais.

. Ari8tid�s e Néria
A ideia da Fundação Ford confirmam

consiste ,em-estab.elecer·uma. Estreito. 29 de julho d-e"19'51:--
espécie d-e laboratório de
televisão em cooperação com PROCESSO NO JCJ-
os membros. da Associação JUsfiça do 1225/51. .

Nacional de Rádio e· Televi- Reclamante: João Rosa:
são, que é a Associação das Trabalho Filho. .

estações comerciais. Este PROCESSOS EM PAUTA
-/)

Reclamado: Sociedade
laboratório, que seria ini-

PARA INSTRUCÃO E JUL- "Valgo" Ümitad�.
cialmen_!;e financia?o pe�a,�MENTO .:: MES DE Objeto: - Aviso prévio.
Fundação FOl'd dedicar-se-ia ÁGOSTO Dia 3, às 14,15 horas:
a produzir programas educa- Dia 2 às 1330 horas: . PROCESSO 'N0 JCJ-!:'
tivos e informativos que. se- PROCESSO' N0 JCJ _ 42/51.
riam oferecid?� a patrocina- '215/51.

. \
,

Reclamante: Dorvalino
dores eomerciais,

. I Reclamante: Edite Silvei- Silva.
Esta questão é de impor. Ira de Souza.

I:
Reclamado: Estado de

tancia porque desde o dia 9 Reclamado: �N. Lopes Via- Santa Catarina (D.O.P.)
do corrente a Comissão Fe- na. Objeto: Indenização, avi
dera!' de Comunicações está Objeto: Aviso prévio e so prévio, férias e salários.
realizando seções destinadas .horas extraordinárias. , Dia 4, às 9,15 horas:

, a distribuir canais de tele- Dia 2, às 14 horas: PROCESSO N0 JCJ
visão em frequencias ultra PROCESSO NO JCJ - 239/51. .

altas. 2�0/51. Reclamante: José' Albino
A Fundação Ford ofere- R�clamante: Ramon Ar- Pereira.

.

ceu recentemente meio mi-Itur Feijó. ,

.

Reclamada: Emprêsa de
lhão de dólares a u11\ Comité Reclamad�: Osni Nativi- Topografia, Urbanismo e

Educacional de Televisão J dade. ! Construções Ltlla.
cujo propósitõ é aumentar Objeto: Indenização, avi- Objeto: - Indenização,

las possibilidades da

televi-I
Dia 2, às 14,3(} horas: aviso prévio, férias e des-

),são educativa. PROCESSO 'NO JCJ canso semanal remunerado. A No". Linha "L" de Caminhões
,

A Fundàçã'õ-Foru irisiste 242/51.' '.
.

F'loeianôpol is, ·28 de jullto ,y_._ .
'. I r . .

I 1
em que a proposta que fez Reclamante: Nestor Pa- de 1951.

.

'

'

.an.çrnatlona� 'IO��-'CspeGla mente. p a-

sobre a confecção de progra- checo da Costa. Antonio Adolfo Lisboa - nejada para oferecer-lhe o modelo
mas educacionais para se-

.

Reclamada: Prefeitura, Chefe da Secretaria. , adequado que lhe garanta não só o
rem patrocinados comercial- Municipal de Florianópolis. máximo de economia e eficiencia,mente não tem nenhum obje- Objeto: Salários, indeni- CASA MISCELANIA distrl.'
tivo de interferir na distri- zação, aviso prévio, ferias e buidora dos RádiQS R.C.A
buíção de canais de televi-I descanso semanal. Victor. Válvulas e Discos. >.

são. .

>
I. Dia 3, às 14 �lOras: "Rua Conselheiro MafrL
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..�. Acaba de receber os modernos toca-discos LONG-PLAY, ....
�

..�.:. com 3 velocidades - 33'% - 45 e 78 R. P. M. ..t...... �

% " .....
'I>-- �:� Toca-discos simples desde Cr$ 485,00 ..t.
T L
): Fogões elétricos e econômicos - Enceradeiras "ARNO" - ..�.

ti. Liquidificadores :i:
,� {L
� �

�i:. Admire a nova linha dos rádios :�:.
;i: «INVICTUS» para ·1951 :I:
�. �
� ;f,��: Rádio-Vitrola a partir de Cr$ 5.300,00" �:..II ••+

Y T
l·'� Os discos Long-Play A ELETROLANDIA �-t1'(. correspondem a 8

.
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TRABALHOS PESADOS

IH-l-51

Lolde BrasileirO

rigorosa'mente TE�TA�OS.

. CONSTRUIDOS PARA
"

mas, também, corresponda às suas

aecessidades de capacidade de carga,

preporcionando maior durabilidade
e menor custo de operação e ma-

nutenção,

Quer utilize caminhões de pequena
-

ou grande tonelagem, V. S. encon

trará omodelo adequado n� Linha"L"
de Caminhões International.

.

Concessloncrlos nesta cidade
,.

COMÉRCIO E TRANSPORTES- -

C.- RAMOS S. A.
Ruo João Pinto, -9

FLORIANÓPOLIS _ Santo Catarina

NOVAS linhas externas

NOVA Visibitidade exterior

NOVA Cabine Confo·Visão

NOVA Super-maneabilidade
\

NOVA Acés�ibj,idade ao motor

NOVOS Motores tJa serie' "Tríplice I'

!
i
i �

NOVOS Eixos. traseiros para, qual- f -::

Diamante"

quer serviço

NOVOS Sistemas de freio, hldrõull-.
-

co ou ,de ar

NOVAS Armações de aço especial
NOVAS Molas com ação de "berço"

,

"

\

- � \

CAMINHOES ti INTERNATIONAL,'
Alcides Avila Luiz Schmitz

e

Cecília Ávila Schmitz
AVISO,

e

Laudelina Pereira Avila
partícípam aos seus pa

rentes e â(migo's," o contrato
de casamento do seu filho
ÉDIO, com a senhorita Alza
Schmitz.

participam aos seus pa
rentes e amigos, o contrato

de casamento de sua filha.

ALZA, com o sr, Édio Ávila,
ALZA e ÉDIO '

noivos'

Jaguaruna, 18-7-951.

Comun ícamos que o

LLOYD BRASILEIRO (Pa
trimônio Nacional), conti
nuará a receber no Bras il
todos os fretes de importa
ção

.

de mercador ias proce
dentes de 'portos estrangei
ros, sempre que essa moda
Iidade seja a preferida pelos I

srs, Importadores.
Florianópolis, 31 de j'rtlho

de 1951.

CARLOSgOEPCKES.�
Comércio' e Indústria - Re

prese'tltantes .

Aviso I·Vende-'se
.

Uma casa, reconstruída
DR. NEWTON D'AVILA

com todo o conforto. Ver e

Ausente até 15 de Agosto, tratar na mesma. Justifica-
fazendo curso· de . aperfei- se a venda.

"

çoamento no Rio de"Janeiro. Rua Vila Lopes Vieira n.
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Doai. Tristãolraripe visi�8U, Atitude decldld�IA Ronda Dos Gatunosunt�lD, o dr. Iderbal B. da Silva d�EP�M,���U�P�)oo õ ROUBADAS DUAS FIRM�S, BEM NO CORAÇÃO DA d�saf�a�do a própria
O sr. Gal. Tristão Ararí- de Rio Negro., o sr. dr. governo da Zona Sovietica CIDADE: A FARMACI_A NOTURNA E A era Civil ...

, .

pe, Comandante da 5a R. M., Aderbal Ramos da Silva, em resolveu definir a sua ati- MISCELANEA Roubada a FarmaeIa
que ontem regressou à Cu- seu palacete à Avenida tude perante a declaração A -ronda dos ladrões está tre os quais à Eletrorádio, Noturna.
ritiba, esteve visitando, à- Trompowski. do fim do estado de guerra sendo, de uns dias para cá, cujo fato noticiámos em nos- A Farmácia Nütnrn
companhado dos srs. CeI. com a Alemanha declarado feita nas artérias príncí- sa edição de ante-ontem, se rua Trajano, 17, por
Heitor Paiva, Chefe do seu O ilustre militar, que vai por cerca de 50 estados..

' O pais da cidade. Os larápios, verificaram bem pertinho íncrivel que pareça; foi,
Estado Ma'iOl;, CeI. Paulo deixar, em breve, as altas Departamento de Informa- parece, estão desafiando os .da Delegacia Regional e nas rante a noite de' 2'5 de j
Weber Vieira da Rosa, Co- funções de Comandante da ções da Zona Soviética par� agentes da Policia' CiviJo e ruas mais policiadas que último, "visitada" por I
mandante do 140 B.C. e. do 5a Região Militar, foi apre- tlcipa num comunicado que os guardas noturnos, quan- temos.

.

.

pios, que lev:�m da �a'Pon, Cel, Rodrigo Octávio sentar, ao ex-Governador de o Governo encarregou o

Mi-,
do procuram "trabalhar"

.
.

.

.

.

'1
ta, toda;a fena do dia

Jordão Ramos...' comand.�n!e I San�a Catarina, as suas des- nistro dó Exterior Georg bem no' coração �a Capital., L?go, pr��se��ll1�o Os la- mil e.�Ulrhentos e tan
do 2° Batalha0 Rodovíário pedidas, Dertínger de ela_b�rar um.- l:uas Conse�helro M�fra, raptos no .seI VIÇ� nessas CrUZ�lI?s" a- -, ._---'_

projeto neste sentido. Der- Trajano e. Fehpe Schmidt. mesmas rua.s,· estão mesmo Contmua na 6 pág. letra
Iinger apresentará um

rela-lOS
últimos roubos, chega-

OS DEPOT IDOS'
'. . · '1'-,����os �:�õ:d���:u���!a��� :l�i;�d����:�l��t�l�.�.�:u� ,.

_"
A'. .•... ,_, qD�r�� . I�, o_rl�

". den}al.' .

'

.

.

i1a,qu� sé está, vencen4o, en-: "eõ,,�s":�Ubr8' OS -servleOS telelOlle

T' ··E"·-- A '1!"',' R'" O
:0'8' 81'S'. deputados Aquiles, ta serviços de sua natu

.

\ . Balsíni e Ribas Ramos en� za?
. •. ., . .'

. ·caminharam à' Mesa O· se- ',' 2° - Quais .as medi ',....

,

. .' I

;:"'.:'
.. '

,

'guinte requerimento :
-

objetivas que a C(jtnpan' .

Requeremos, na forma re- 'está providenciando para
fragmentos de Shakespeare, gimental, que a Mesa solí- tender as exigencias do

.

numa reunião efetuada no cite da Companhia Telefô- viço Telefonico em gerai'
Teatro da União Beneficien- nica Catarinense, nesta Ca- Santa Catarina'?
te' dos Operár-ios. Dois me- pital, as seguintes informa- 30 _:_ Qual o plano des
ses depois, por ocasião da ções : providencias e em q,ue p
apresentação de! ·'Wilhelm 10 - Quais as razões por- zo será completade ?
.TeU', no Teatro' Municipal que o Serviço Telefonico, de Sala das Sessões, em 1
de São.Paulo, pela Compa- modo gerai em todo o Esta- de agôsto de 1951.
nhia de' Artistas Alemães, do, e, principalmente, nesta
dirigida pelo Dr. Hoffrnann Capital, não atende as con

Harnísch, este, escreveu rru- díçõés minimas exigidas pa-

ma das páginas do progra
ma.: "Em Florianópolis, en-I
contrarnçs no sr. Jason Ce
sal', não apenas um organi-I
sador enérgico, . mas sim I

tambem um ator extraordi-
•

nário. Nêle ficamos cohhe
cendo um talento indiscutí
vel de grande' futuro para o

teatro brasileiro".

NOTA - Na' peça "É
PROIBIDO SUICIDAR-SE
NA PRIMAVERA", de Àle
jandro Casona, que será en

cenada amanhã, dia 3, 00

Teatro Alvaro de Carvalho,
Em outubro de 1949, o Ja.sono César interpretará o IDr. Hoffmann Harnisch vi- papel de Fernando Zara, um

sitou Curitiba, Florianópolis jo'riíalista especialisado em

e Ponto Alegre', entrando em reportagens sensacionais,
entendimentos com os go- com Nadír Barreto, José Ha
vernadores ,dos tres estados milton Martíriellí, Lígia
sulinos para a montagem de MoelImann, IÚnaldo Cels9,
"FAUSTO" e "WILHELM Silvio do Valle Pereira, Ma
TELL", de Goethe e Schiller, ria Alice, Tereza Coelho,
respectivamente.

.

Nelson Teixeira e Ciro Nu-
Quando aqui esteve, Jason

Cesar prestou-lhe uma ho-
menag�m, representando

Fomos procurados pelos UMA AUSENCIA - Mui-
considerado "o' maior em-srs. Jaime Vieira, Medeiros ta gente extranhou a ausên- '

preendimento artistico noVieira e Antônio Andrade cia dó deputado Osvaldo Ca-
Brasil, n-estes últimos vinteque, em nome do Sr. Prefeito bral nas solenidades inau-
anos".Paulo Bauer; nos pediram guraís do campo de aviação.

que não fizéssemos nenhum Nós, não.
comentário a propósito da Quando representava nos
deselegância com que se sa terra na Assembléia Es
houve a direção estadual da tadual êss,grand� coração
LBA em relação à ilustre e valoroso combatente de
Primeira Dama do Municí- vanguarda que é Armando
pio, Sra. Paulo Baue!". Foi o Cali!, sua chegada a Laguna
caso que devendo recair, era motivo de alegrias para
por fôrça de' dispositivo re- gregos e troianos, pois êle'
gu!amentar, a nomeação, pa- trazia para cada "querido a
ra Presidente da LBA itaja-- migo" (alguns, bem ursos)
iense, na pessQa da Exma. um abraço ou uma satisfa
espôsa do Sr. Paulo Bauer, ção. E nunca usufruiu ban
Chefe do Executivo Munici� quetes.

��l�g�l��/������d�s��;.� � de;ád: ::ve:�?v�r�� ��v��:� alfinetadas... j E aqul� ainda não
pôsto em aprêço, outra i1us- so meio, apesar de suculen- N t"' dr' R' Gtre Dama, cUJ'o Matido per-

'

o ICIas e lUl, 10 ran- RIO, 10 (V.A.) - CQmeça-tamente banqueteado, tem de d Sul d"' .
.

t 'f I d' o ,Izem ,que a po- ram finalmente as obras ini-e�ce as
�

a anges u· e�lst3Js. sido agora motivo de preocu- pulação está alarmada �omNao devessemos respeItar o 'pações, principalmente en- a inva�o dos indios Kai'pedido instante do Sr. Paulo. tre os' niais modestos ser�i- glJ,nf'!. que seminus perambuBauer que quer, no caso em dores "estaduais, provocan- Iam pelas ruas, pedindo esquestão, manter uma exem- do palpites agourentos sus- m II t't d d
.-

'd
' o as.

p ar a 1 u e e supenon a- surrados a medo pelas'esqui..,. (D" J ')d 1'1' d d . os ornaISe mora, SI enClan o, e nas NOtl'c' d t t' h�. la es a a e c oca,s�a Pf�rte,. sobre? assun.to, Enfim, são coisas da .. "e- E alguma pena desperta,nao ora ISSO e, a maneIra terna vigilância". .. Nin- A t 'b'
.

d 1. ,. . rI U sae a ma oca,de conmental'lo, traçal'lamos guem pode mais' dormir sos. - O n' d f 'Ih to a ome e aper a.apenas uIl} paralelo entre a segado... .

isenção de ânimo da eminen-

,
•.

te Primeira Dama do País, TEMORES INJUSTIFI- O povo lá .se consola,ent_:egand? a chefia da LE- CADOS - A Inudança de E razão não tem, de zanga,GIAO aqUI no Estado à Sra. proprietários da Rádio Di- Desnudos, pedem esmola,Irineu Bornhausen, em que fusora Lagunense ocorrida É porque já estão ... de tanpese o contraste de cÔl'es po- durante a primeir� quinzena
Contintía na 6a pág, letra C Cõntinúa na 6a pág, letra E

Floríanépoüs, � 'de Agosto de 1951

o Dr. W, Hoffmann Har
nísch, natural da Alemanha,
foi, durante muitos anos,
professor da Academia

.

de

Nota do.Deparjamento d�
Saúde Públjca',

.

Em vista de diversas denúncias e reclamações tra
zidas últimamente ao D.S.P., que punham em dúvíds, à
pureza da 'manteiga, que 'estava sendo entregue ao con
sumo nesta Capital, resolveu o' seu Centro de Saúde apu
rar a procedência. das mesmas e nos dias 6 e 10 de julho
apreendeu, para ulterior; exame, certa - quantidade de
manteiga de duas pa.rtidas.cpertencentes às. firmas. CAR
LOS SCHROEDER S. A. dê .Indaial e COMPANHIA
JENSEN AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO,
de Itoupava Sêca, Blumenau.

Retendo esta quantidade apreendida, por ter se mos

trado suspeita de adulteração numa rápida análise de
emergência, o restante, a maior parte do estoque, foi en.

tregue aos proprietár ios, para ser, no mesmo dia, entre
gue aos seus fregueses. \. .

Agora, terminada a análise química e bromatoló-
gica da porção de manteiga apreendida, análise esta,
por' sua natureza, de feitura demorada, e tendo sido cons
tatada' a normalidade de todos os' índices, tanto no pro
duto da Fâbfíca Schroeder, como no da Cia. Jensen, ·0

D. S. Pr-vem, de público, fornecer esta nota, afim de des
fazer equívocos e· comentários surgidos com êste atb ro

tineiro e banal de polícia sanitária.
Em vista da análise ter constatado, em definitivo; a

composição normal da porção de manteiga apreendida,
� foi ela então devolvida aos seus respectivos donos.

.
Departamento de Saúde Pública, em Florianó

polis, 31 de julho de 1951.

Arte Dramática de
Escreveu várias peças de

teatro, dentre as quais des
tacamos "Uma noite de in-

.

"

"
verno na Dinamarca", re-

presentada mais de vinte
mil vezes em toda a Euro

pa. Em 1938, veio para o

Brasil, fixando residencia jna Capital da República, on
de escreveu dois livros so

bre o nosso país.
Em 1948, Pascp.oal Car

los Magno convidou-o para
dirigir "HAMLET" de Sha
kespeare, -representado pelo
Teatro do Estudante, tendo
a crítica do Rio e S. Paulo

/

í
Pelos MUDicipios
Ifajaí� Laguna

Exemplar atitude Uma ausência

•

Zé

nes, novos valores do Teatro
Experimental de Florianó
polis .

ga.
l\iIMI

dais para a construção dos
caminhos subterraneos do
"metro" há tempos plane
jado'. Tiveram inicio ontem
as primeiras sondagens no

Largo da Lapa e na Praça
15 de Novembro à fi"ente da

Camara dos Deputadós. Es
tes serviç.os de verificação
de terreno estão sendo exe-

cutados por uma turma de
operarios que traoalha ati
vamente, atin�'indo já as

perfurações a 15 metros de
profundidade.

Tome' Café

.'

(aa) Aquiles Balsini
Ribas Ramos.

No Diário da Assembléia, de 27 de julho úiti1\n
destaco esta' troca de apartes, em uma das sessões:
'" O sr, Tenór io Cavalcanti - Posso esclarece

,

que em Curitibanos um juiz de paz, um bom velho
estimado 'e com honestidade que índiscutívelmen
não se pode negar, que foi exonerado há pouco. Ha
via' sido llomea'do há cêrca de ·36 anos e se mantev
por todos os Governos que se seguiram em Santa
Catar ína': e mesmo quando em certo período o era

por ato de eleição. Nesse longo período de 36 anos

parece-me que só um ou dois anos êle deixou de e·

xercer a função de Juiz' de Paz.' Entretanto agora,
apesar doe ter sido respeitado praticamente por tlJo
dos os Governos .dêste Estado, desde Felipe Schmídt,

. êle foi exonerado pelo atual Govêrno do Estado.
O sr. Bulcão Vianna -'V. exa. pode-me infor

mar a idade dêste senhor.
O sr. Tenório Cavalcanti - É bem velhinho.
O sr, Oswaldo Cabral - Será mais velho que li:

investidu ra do Prefeito de Imaruí 1
O sr, Nelson Brasil - Já foi atingido pela com

pulsória?
O Sr. Estivalet Pires - Foi atingido é verdade,

mas pela compulsória dos interêsses políticos da'
União Democrática Nacional.

O esclar.ecido aparte do nobre' colega Tenório
Oavalcanti, vem corroborar a tese que defendo. No
to srs. deputados que um Juiz de Pàz exercendo o

cargo durante longos 36 anos, respeitado no s.eu �ar
go por todos os Governos que passaram, só agora é'
que vem ser pôsto na rua.

Bouve ou não srs. representantes do povo, ne'S
ta Casa, critério político nesta exoneração?

O sr. Oswaldo Cabral - V: exa. quer ver o cri
tério contrário, nós apenas vemos o rejuvenescÜnen
t? dos quadros.

'xx

x

Eis aí uma explicação razoavel! O critério p�ra
certas demissões nã,o /foi o partidário, mas o de re

juvenescimento dos quadros. Confessa-o um ilustre
procer ,udenista!. Muito bem! Quem gosta de velho'
é reumatismo! É isso mesmo.

.

x x

x

• O president� da Câmara de Palhoça, e coletor
. nuni dÍstrito, foi recolhido ao Tesouro. Na sua be-

.

lissima fé de oficio, havi'a uma fé' demais: era 've
reador do P. S. D. Para substitui-lo, dentro do cri
,tério do 'rejuvenescimentO" dos quadros e de -inteiro'
acôrdo com os Estatu,tos, n-omearam um brotinho'
udenista, que dentro em pou'co festejará 60 risonhas'
primaverás! ! !

GUILHERME TAL
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