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CIDADE DO VATICANO,
9 (U.P.) - Segundo o e

xemplo dos governos comu

nistaa.da "Hungria e Rumâ
nia, ,'o: governo da Tchecos

� lovaquia resolveu criar, com
""-"\JVVI.I............,;I"J'o__......,...........-..�, padres apostatas, uma "Co-

missão Nacíonal de Paz".
para fazer as vêzes de

"Igreja Católica" no país,
O mesmo fêz, tambem, o go
vêrno da Albânia, criando
uma "igreja nacional".

'

A Comissão "católica"
tchecoslovaca é dirigida pe·

'

lo .padre ex-comungado PIo
kar.

o mais'anti_o Diá
rio de S. Catarina-

A,o XXXVIII

«Comissões Na
cionais 'de Paz»

11.103

Ftoríanõpolle, 50 CENTAVOS

•

Ren vam-se as conver- 'A !Dg)�h�rra ac�Hct � n�cio�
/, '",' _

,

"

,'. .,�,.' nalízaçã» do, pétréleeíraélaae
sacees ,para :0' a,r'mls�tl,C-l.cO 'Uia��,�����;h:�J�� ���a�:���en�:U�l�i.�l��se;�.je�i:;�-,,' _ , ,

Senado o fim da concessao da Anglo, Iranían OII Co..
TOQUIO, 9 (U.P.) - A nistas que "violaram' ací-. f'eramente, percorrendõ-" 'ós "

,

id' . �'A concessão da Anglo Iraniano Oi! Co., concedi a Fal""8>;"u G""dofrado.renovação das conversações dentalmente a.zona neutra". canais comumente -ernpr�- por":'�O aI).OS e prorrogada por mais=Bü, em Hí33, }ermi- ._,.._"" .... �

de armísticio na Coréia es- Os radio-operadores das Nll-' gados pelos eomunistas; à '
.. R I'

,-' , ' uou; terrdo o -govêrno britanico reconhecido o pr inc ipie-] ' aJ!I1ge '

_lã dependendo da aceitação, cões Unidas,mantiveram-se espera da sua � res"po.'stá, ,à, .

, RIO 9 (V A ) O- '1' ....
_ da·"naeionaHzação, da indústria petrolífera do' Irã', de- ,'. .

- correu,
por parte dos comunistas, durante todo o' dia infrutí- proposta- de RldgwaY.:.. ;' ,�,', cla;Í!oJ.l' hoje ã�{mánhã o dr, Mossadegh, no Senado, com domingo ultimo, à tarde, emdas condições estritas' im- ,..._ oh _._-. �.....".. �_._ -!" -.:- �.;.••� "t '">I.

> � Voz embargada pela emoção e o rosto coberto de lá- Belo Horizonte, o falecimen-postas pelo general Mat- ' ,

. ",' ( t d G d f d R I
thew Ridgway no sentido de SINODO- DI'OCfSANO" ·fM.. ��r�:tr&�an40 a <evolução da recente questão do pe- t���� e�lt��:'ed:� I:�;:s' ��:que Kaesong seja r?oteita: "

. ''.. ,_
- ?, _ <;1 k;óle9. b�Il!. .como o,�,:esfp'rç9s empregadGB pa.r}js�r (:0_11-", tr;â.s. Nascido- 3t 21 de. no-,da definitivamente orno a"

'DfZ�MBftO
.

-;lfSJ'I' -.J '&A'��f! "1fWiilf\'c �{\@1\tçií::(i; .0_ (1;1'. < Mossadegh. :reyélou'" Ô .:t:�1:y, ,-v��1ibrÇ> 'de' r8$'i,��-ó" 'couhe ...

zea neutra�;- , •• ; "'.- �

,

, "":,',,,;::- ,,",
,.

,�'f.:�' -::7 l:':' � "''Ío ;s'�ef,iimtas''t'Jrb:c1iP,a$ �11tre o governo persa e, o gover- cido escritor patrício. junta ..

A,'s estaç:6es comunistas '

, � _ ,

".., -,' ..

\
, '," -

�
, .' ,,' o 'brttanico e, acrescentou que "a Grã-s.Bretanha : reco- mente com Monteiro Lobato,não deram resposta imedia- ' Segundo inÍormaç�es� ��e receb�ntos d� Curia':�.cele-, 'hheceu" o pi"h�cipio da naçjonalfzáção do p�troleo tal cQ- I Ricardo Gonçalves e muitosta' à, ultima mensagem do 'b�ar.se'<l em dezembro p�oxtmo, nesta CapIta�, �,..S�nod�, ffi<J',está enunciado na lei 'de"20 de março dêste ano esti- outros, foi ,um dos vanguarcomandante das Nações D,lOcesa,no em que tomarão part� ,to�o� os Párecos reh., :pulando que "li prospecção e exploração do petróleo em deiros da revolução da art.Unidas, que foi transmitida, grosos e Clero Secular da ArqUldIocese.' ,

-:

'

'todo o território iranianosão exclusivamente do governo moderna, no Brasil, tendo IW
por diversas vezes, para os O refet-ido S�nodo será o 40 na ordem cronologic__a, t'.iraníano", o que ipõe fim 'à concessão da "AIOC" e repre- ,seu 'passamento constera ....comandantes inimigos. Ao sendo que o� 10 f.OI con�ocado e� 19�O pelo :�. Dom J.oaC! senta o primeiro resultado d� politica do meu governo":' do profundamente a socíeinves de confirmar a recep- Becker, entao BlSpO Dl��esano. _o 2 e o 3 ,r�spechva- "O presidente ,do Conselh� agradeceu, então, "ô Par- dade brasileira e, de m�'ção dá irradiação e de, pGr mente e,I? 1919 e 1925, Ja pel� atual sr. �_rceb,lspo.' laménto 'e' o povo iraniano pelo apoio incondicional que e,special, aqueles que com'

conseguinte, afirmar a ati-, ,O Smodo, com() se .s�be,. e urna reu�llao de ,s����d�-, lhe permitiu conquistar esse triunfo" e exprimi'u a espe- ele tiveram oportqnidade l1etude que 0$ comunistas to- tes, na �ual-.sob a �r�sl�encla d� Autoridade Ecle�lastI- :rança de que "as cónversações col1,1 a missão britanica privar.
marão em face das restri- ca, que e a{mal_a UnIca que legisla, se trata de�aJustar ':aefão frutuosas".

"

. _

ções aliadas, a radio de a� leis ger�is da Ig�eja à d,i�ciplina.rel�giosa�da Arqui.- Em conclusão, o dr. Mossadegh afirmou que "o meu lt JUVertudePeiping acusou os Estados diocese, com o posslvel auxIlIO e (sug�stoes ,dos sacerdJ. <governo jámais,.enganará a op�nião pública: e preferirá ,

.,.,.Unidos de terem, antes dos tes presentes., ' ,sé demitir do 'q\le se afastar do caminho trilhado até a- lilunilr9. acusQdacomunistas, no dia 16 de
. Reclam�do ate por alguns sace!do.tes, o Smoda

temi
gora".

-

�
,

/ '

111 UU§U u
julho violado a segurança amda por fim comemorar o aureó Jubdeu sacerdotal do.:_. Por seu lado, o sr. Hossein Fatemi, sub-secretário BERLIM, 9 (U.P.) -- O
d t t A b· M t l't 't' alto comissario dos' Estados ',-a area, neu ra por a aqües sr, r�e ISpO e rapo I ano, o que �e.m mm? a prop",. dé Estado da presidencia do Côn::;elbo, declaro�, à, tar-
desfechados, naquela\ area. sito, VIStO consagr�:r o aspecto relIgIOso-social do Sa- d,e, à "France Presse", que "o governo britanieo tendo Uriidos, sr. John McCloy, a4

A t
- 'd' p' ". d d' t 'I' . . .. - cusou a Juventude Mundiales aça-o e� yongyan", e cer OCIO ca o ICO, reconhecIdo a leI da naclOl1allzaçao do petrole.o e tendo,

t' I d f't''l'guol fo'..,.".a 11a�0 aClISQU o "
'

, ',.' . ,_ que es a evan o a e elO!)«< <LU, , o dr. Mossadegh 'anunCIado ,hOJe de manha, no Senado, F t' I d p' AIrecebimento da mensagem

O "I, d
'

"
'

b'
, 'I

"-

'd
- 'd "Aroc" ..., seu es lva e az na ·e..

S
'

C''a averes tam em' a' anu .aça(l a concessao , a .' 'o governo Iral1lanO
h O· t '1 ' daliada e continuou a verbe- '".,,' ., '

"

'

'

julga ;que o recürso dá Gfã Bretanha à Côrte Interna-
man a �en a,' e, proc�.rar a atitude áliada de au- cionaY"'cl'e Haia 'torna-se sem objietivo, e deve-se 'espe)�ar
rar es.cl?..n er os prepat:�lil"sentar-se na entrevista de ,<_".. bel d' :'

retl·rado". '"

: '

vos mI ll,ares e as no IClas
segunda-feira, valendo-se ,serao Ia • a os... :9}r'e' seja sobre à agressão vermelpa
do pretexto de um engano RIO, 9 (V.A.) - A' fim, veri,ficam, a administração 'C· ( I·d ras como· 1 ê O"

para a zona _da cortina de
cometido pelas tr,opas comu- de, coibir os abusos que se publica da capital da Repu- '" IO'CO I 'e tl ,OIS as pr S tJ' ferro. Disse, mais adiante,.

,

'

blica vai ao que se anun- '

, que teria a satisfação de r� ,...................�� 8
�•••l

ci;:t, tabeÍRl' os enterros. E'
' WASHINGTON, 9 (u.P) I condenados, em 1950, e� cebe'? na parte ocidental de

um assunto que es_tá sendo � A Segurança Federal (F. Nova York, a penas de pn- Berlim Os delegados' ao Fes�

R'eJ"'e"', ·It�"r',a'_m ,os'
I=�

•. U'U'. ,'a seriamente estud�do pelas �_: L) ,a�unciou hoje a pri-jsão entre tres a cinco aJlo�. tival, podéndo el.es perma..
lU LL 'àutoridades municipais' in- sao de CIl1CO chefes do Par- As pessoas presas hOJe necer ali o' tempo que pre..

,

"!II _, o
,I cum):>id-as".' do qontrolé de lido Comunista Americano, são a senhora Dorotny Ro- tenderem. /

d R d' t d 'd d sob a acusação de terem, se Blumberg, ex-tesoureiro -------------

'propos[(t a 'ussla '�::[::;açõl:: �ue \e: :ece� �onspirad� para preconisar do Partido em Baltimore; O ,iso da cidade ....
WASHÍNGTON, 9 (U.P.) soviético, conhecido há dois 'bido diariaJ\ente. So.gita-se ii derrubada do governo pe': Philip ,Frankfield� ,a senho-

- Os Estados Ul1'idos rejei-Ianos em carta envia<la ao· de esta,belecer um tIpo po- lá força. . ra Regina Frankfield, Geor-
,

1 d 't " b ',' Sabe-se que foi sob, a ge Aloysius· Meyers e Roytaram a proposta da União' presidente 'l'ruman. A sua pu ar e en erro, a ran-

Soviética pará a cQrrcltisã'O rejeição,' aliás, já estava gendo caixão, sepultura, etc. mesma acusação que os 011-"Woo, presidente do Partido
,

f' ze principais lideres foram para o distrito da Colúmbia.<de um pacto de paz, entre as sendo esperada de�de que _" Seria, como a lrmam IIs " '.� , �._,_,

'Potencias" de cin,co anos, a- os CÍrculos oíi.ci'ais de Was; jornais, uma "cota' sacrifi-
"la8"Or', d� C�r'valb'O iJ·ltnr.-n"ofirmar{"'do que s'e'�:ata :'de hington afirmaram que _se I

cio" que será exi1ida da [I (j IJ (j ta 11 U Ue1
uma armadilha depropagan- tratava de uma proposta an-ISanta Casa que tem como LENOX, lVIassaéhusetts, r o concêrto, na opinião
da". O De�art::mientoide Es- tiga com nov:a;.' roupagem. se sa�e, o monopolio dos Estados Unidos, 9 (U.P.) _ dos éritico,s, foi um vel'da
iado informou: "O Kremlin Deseja o governo de Mos- serviços f�merais, monopo- \ deiro triunfo para e maes
violou as suas obrígações, cou que os Estados Unidos, lio que tambem está sendo Q. �aestro Eleazar de Car- tro Eleazár de Carvalho. As
tendo perdido' a confiança a Inglaterra e a França se objeto de exame pela Pre- valho obteve_ ontem. uma

peças executadas foram mui
do mundo qgánto ao respei- jlÍntem à Rússia e à China .feitura. A preocupação é grande ovaçao, quando 10- to bem recebidas pelo pú-'
to qos tratados firmádos". comunista na 'elaboraç'ão de fazer, com que o enterro se- ��� o. �anglewoo'" regendo blico, principalmente a-de-
() ,presidente dã, Russia, um programa desarmamJen- ja accessivel à bolsa do pO-, :r;naglllfIcamente a Orquestra nominado ':Quadros de uma

sr.' Nikola+ 'S-bvernik, rellO- tista e para ganrntir a paz' bre, já tãõ sacrificada du- Sihfonica de Eost'9n, :no Fes- Exposição", de Moussogors-
'Vou ontem o oferecimento �undiaI. rante a vida. tIval de 'Berkshi�e. ky�

- Vou caçar e quero 1Iue
(} sr. apronte- o cano! _

'

- Mudar a cbapa?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor <fie M'àtéHi'illiide e mi

.1jlo; d4f:' Bo!pitaT d� éil'fdáde..
. ) oiÍ:NmAS DB fENlilõRAS

CIRURGiA � pA:a'l'OS
!SSISTENCIA AO PARTO •

9Plil.RACOES OBSrtTRlCAS
Daençãs gIlllldulnea, tiroldei

,)'IIbíOl, áipopiStt. etc.

Di.�urbió$ ne�vo-sóÍl - J:.teri�
-------.;_-�.;--------.;...---...,...:I lidada _:.. ,Regime....

�II1I1l1t6rio.� Ruti. Fernando .a-
.Ilado. -<Tet•.1.481. '

ReiJi4". R. 7 de Sêtembro - IIdit.
Ora• ., SO�21a - 'l'êl. 846.

..

..
." .

� .' _. '" ari�í;. ' '.:
.

ORA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSl 'Rua .Salda,nha .·�!p;inbo,. 1.t.
E

. ,.

Tele:fo�� (M.) 136.

DR."ANTõNIO DIB, MUSSI

�l'
11..•....-, �

------------�----------

RADIOTERAPIA,
, RAIOS X
DL mONtO .ODESTO

AI....., 4iàrluaa'" •• Ros.... ti. CarNia..
�_. -

-�..
.

II
I

1
I

)l�f� ,

Cirurgia-!.1lfbics Geral-Parto. J
'

.

Servi�o eompleto e e!3ptlciali"sado dai POENÇAS D. SlINHO-
liAS, com modernos métôdoa de diagllóltticol e tratamento.

.

CJOLPOSCOPIA - BISTERO- - SALPINGOGRAFIA - 'H.TABO
LISMO 'B.ASAL

Radioterapia por onda• .curtal-Eletrocoapla�io &.iol 'Ultra
Yloleta e IDfia' Vermelho.

�nlultório: Rua TrajaDo, n" 1, l' and,!,r - Edificio .do .ontt
,10.

Bor'rio: DaI! 9 as 12" horas - Dr. Mun!.
Da. 16 ás 18 hotas - Dra. Muasi.

••,ideDcia - Rua Santos Dumont, 8, Apto. 2.

CLJNICA
do

.

L' DR. GUERRE1R9 DA FONSECA
• -: Especiali�ta efetivo ,';dc/'lIospital de Caridade, de diversos

Inatltu tos e Ciúxas .

1-0-
OUVIBO�, ,NARIi e GARGANTA

Tratam1lnto e eJperaçies
BRONC@SQQ,!'1A - _ES0FAGOSCOPIA

Retirada- de corpos', extranhos' de Pulmões e Esofago.
-o---

>RAIOS X

Moderno a'Párelbo pata radiografias da Cabeça.
TransÜurninãção, para, �ontróle de .cu?a das Sinusites. Infra

Vermelhos.
-0-

.
H()�ÁRIO DAS CO�S'lJI.TAS

'(Pela mánhã � HO!lplt&l de Cãi'idàdé). '-
.

�-(A tarde _" ConsultóriO Vi!t�Ol'1de de ,OÚ1'0 Preto, n. 2.' (ANos'
..� Casa Be110 H�ri?;!)ntej. >

Residêri,Cia Felipl1 Schmidt �101. Telefone - 1.560.

__, �'------------------------------------------

DR.I.L'.ATO
FILDo

'MEDICODR. NEWTON
D'ÁVILA

"

Doa Serviços de Clínica Inf.an�1l
.. Aa&lstência Mllniclpal,e lios-

Clnu,ia gerat _ Doenças de Se- pital de Caridade
nhora.s � Proctoiogia CLINICA MEDICA DE CRIAN:
Eletricidade Médica ÇAS E ADULTOS

· Consultório':, Rua Vitor Meire-.

. "�' /

Ie. n. 18 -.Telefone. 1.507.
-JAlergla _

�CO!.l5uIt6rio: Rua Nunes Maclla-
Consul�as: As '11,S'O horas e à 'f"lo, 7 - Consultas das 10 &8,'U

-"_tarde,l das ró h(jras em diante:
. '(�tdal 1lL.ás 17 horas� ..

IRes!d�Ílci!l: - Rua Vidal RaIl1oB,' �elii_�ê'nc1à: Rua Mare��al Gui-
- Telefone 1.422. �lhe.'Ine, II - Fone: - 4783. .

-

.Ç':'.-

DR. M. S. CAVAL-
e

·,OANTI
, CIÜ(i�.' 'exclllsivllmen� de erí-

Dr, Alvaro: de'
Carvalho "

Doenças de· Cdanvas .

Consultõrid: Rua Traja
no s/n. Edíf., São 'Jorge �.

IQ andar; Salas i4 e 15.
Besídêncía i Ruá Briga

deiro Silva: Paes, s/n - SQ
andar, (chácara do Espa
nhã).
Atende díàrlamente das

14 hs. em diante.
DR. ALlfREDO

CHEREM
Curse NaeiónaJ

.

de doença;,
••.atai,.
•x-dii'etor do Hospital Colonia

Sant'Ana.
Doença,! nervosae e méntaia.

Impotencia Sexuàl,

Rua Tíraderitea nO 9.

ConeultaJÍ <las 15' 'S 1'9 boraa.

FONÊ:� M. 798.

Res. Rua Santo. Saraiva, 8'

- J:ltreiio.

o ESTAO'O
, 'Adndn}itraçlo

Redaçlo e Oficinas 1
rua Côí\&lélhéiro Mafra.
nO 16ft.
'I'él, lG22 - Cx. Pos-
tal, 139.'

, \
Diretor: RUBENS A.
RAMOS. »>:

Representante: .

A.S. LARÃ
Rua Sênâdor 'Danta8�
40 ..,._ 50 anda.!
Tel. :' 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Ru1t. Fêlipe de Oliveir.

nO 2� - 80 andar
.

Tel. : 2-9813 - Sh
Paulo

--.
> ASSINA'l'UltAS

N-a' Capital
Ano • • .• Cr,' ino,ob

,Semestre ...Cd SO.Qo.
'1'rimes't're,. Cd '85,.00

No. Interior
An,Q .', • •• Ci', Í20,OO
"'Seme.stre. •• Cr' 70�OO
Trimestre • Cr$ 40.00
Anúncios mediante con
trato.
Os ortgínals, mesmo

_

nãO. publicados, não �e-
rão Jde:volvidos. .

A direção não se res-
,

ponaabilíza pelos con
ceitos emitidos nos sr-

, tigos assínados.

DR. l\,{ A R I O
WENDHAUSEN

Clinica mé.dica de adulto. e

crianças. ,

Consúlt6rio � RIli> Joio Pinto,
16 - Tel. M. 769.

()ons.ultas; das 4. às 6 ho�as.
ReaÍdência: . Rua E;steve. Já

Dior 45. ,Te). 812.

·Dr.' A.itÔli:l. Moo'iz de Aragão'
,

t Cómu'nic.a ai aflqs clientes e amigo,s que rei-
nicio.u a"eliriíca n�ãta Càpital.

.

.

C.N�Y.:LTõRtO: Rua' . N.unes Machado,
(consultóriO' 'Dr. O$waldo Cabral) - nas 11l às
17'.'So:ltôr.as.'

.

RESlírtNCIAt Rua Bocaiuva. 135,- Tele
fone )1.;'714.

(

Dr. 1111111 R·amos da Silva
Rua

Advogado .

Santo. DumQnt, 12 - "p:' 4 r
Vieir�--!'

. ,
D'r.' José Medeiros

"A.VOGADO
Caixa Postal 150 _. Itajaí -- Sanla Catàrina

Estreito ,"":' Florianópolis

�AI'.r ,.sCO:�' ,E��Jg:À�I�� t�� �A�.P!�,,�/_IIII!!_. 0URAIiTE ToDo 014 DO SOLICITADOR WAL Tome Café MIM I
/" .,. .

DIR.CAMEOS
. I" nos \ \'Anf�OS "'. .

Advocacia em geral 8'0"a' ftO"O"!l"U-O

,
t _Fllllciona junto aos Insti- I IJ 'I tlU\, .

•�,
.

\\

·t·!�
,

tutos e Caix�s de Aposenta: Á base(de çomissão.
�. ""',' .doria. Acidentes do Traba·

>

Trabal.ho fadI: podendc��-"

»'" � ." �

"

·lho. IuventáriO"s. Sociedades, tambem 'ser executado por'

-r,.'
.., �;:>� �

"

. , .

"'" 'NaturalizJlç-ões. :moças:'
..'

...::;;.;_,.:_,.:;:;;.. .....;;;=-_ "Escritório: Rua VitOI Tratar â praça 15 de No..-·
" Meirele�. nO 18 - 20 andar vetn:bl'o'; 20' � 20 andàr.'

.

. ����:P���
tJJf idonál de llé'ãieinii da Uni,,�r8i ... ·

,
.' '_, -ri Doençaa .cto.�pgaU\A t\'espiratlrlo .

.41'-4e do :Br�l). TUBJâi�tiLOSlil
Ifédico. lio!:; ,C!)Qcurso da ASlla- Ciiur.lla do',ior.àJl:

tauciá a :Pslcoíiatàs' ,dA 6iistrito·
.Formad(!.�e

"

!�ade Nacio-
rederaL . "al ce lt�tr ·'.iologiata e
•X-iDte�p; 'do Bo��l�LJ>jd· } iáioCirurglã'ó o, sPital Nerêu

qUi,átrico ;!l�jt'i!4icQmio JudiCiário .• ·amo!. ,(Jura0 ,di)é'sJ;lecislizaçio'Ia. Capital�F'�:d'e't�1: )lélo 's. N. T. 'Ei::interno. e Ex·

.Ex-�nter�� da_ ��,I)j;a Cas.�. :de : i1Billtente de Cirurgia .do." Prof.
.18j!rl�Qr�1.�,�O; RIO ,de.Ja�e�r�., '!tJgO -l'inb�iro Gbíl!)a:t$e!l,�;JRio);CUm<:a eMlihca-- Doeuçãs Ner- .

:Cons.: .Fe'1ipe $êhmldt;\,*8.
YO�lIl.. , Consultas, diati'án,;�rite. 'f;jàl 111
Çonlultório: Edificio Amélia

I'
. às 18 horas.

' ".' .J rNeío -: Sala 9; .

'

Rua I5õm Jaime Câmara ..,--_.;,;__---, -'--/ Besidência: Avenida Rio Bran-'
20 t 2

- . ;

.\ ap o.' .
.

•to, �4'. -

.

Fone M. 802'.
-

Consulta''!: Das 15 às 18 borall.

,Telefone:

�::;�I:�:!�;í.�::.8. �BR. AI�J\{�'0.,VÀ-,:
.'. LERIO DEt:ASSIS

. FÜNUADA EM 1927
CONFORTO - SEGURANÇA � R..:\PIDEZ

.

MACHADO -& elA. s.
�

:A. _�.)
COMÉRCIO E AG�NÇJAs .' ,

FLORIANóPOLIS _:_ Rua Joao Pinto, 12 -.io Tele---
fone, 1.ÓOO.

. ."
,-._'

: ,,. .

, . BLUMENAU _. Rtfá'15 de Novembro, 1.-328 -:- Tele-
fone, 18.

NOVOS HORÁRIOS -;

'
<,

Segundas-feiras - Saída agência 11,30 horas. Fpolía. Tê»
- Mafra - Curitiba - Itararé e Sã�,
Paulo.

Terças-feiras - Saída agência 5,30 horas.. Fpolis: -
Curitiba - São Paulo e 'Rio.

'

.. Q'uartas-feil'as '_';" Saída agência 9-.30 horas. Fpolis. --
. .

Curitiba � São Paulo e Rio.
.Qual'ta.S-f�_írªs _ . -. Saída agên-cia 11,30 horas. Fpolís, 15';

I
- Mafra - Curitiba. - Itararé &
São Paulo.

,

'
,

Quintas�feiras - Saída agência 14,30 horas, Fpolís. -
Pôrto Alegre.

- Saída agência 5,30 horas. Fpolis, -
Curitiba - São Paulo e Rio.

.

-,��ída agência 6,30 horas. Fpolis. -
São Pauio � Rio - Vitória e Sal..;;..

. vador.
� Saída agência 5;30 horas. Fpolis. -

Curitiba - São Paulo e Rio.
--: Saída agêncíá 9,31) horas. Fpolís, -
Pôrto Alegre.

- Saída agência 11,30 horas. Fpolís, T$
- Mafra - Curitiba'� Itararé e SiCll1

Sextas-feiras

Sextas-feiras

Sábados

I Domingos
Domingos

.

.» Paulo. J

Agências em:

Itajaí - Luiz Nocetti - Rua Lauro Muller.
Tubarão - Gonzaga Industria e Comércio .

Joinville - Douat S. A.
.

<,
•

•

Laguna - Lages - União da Vitoria 1-,--: Joaçaba,
Mafra.

.

'/

-s, Sub - Agêntes em:, -,

;.._ São Fral1cis.co --- Brusque - Canoinhas � Criciümaa...

Viagem 'com ,segurfln'ç� �
" ,e �fapídez • i
sú NOS C0NFORTAVEIS l\lrcRO�ONl13US DO �

.

RA?ID'O «&lJt:8BJBILIIBO»' "

FbriaQl?P<ilis. � UaJai .� JÓinv.ille - O�ritiba
"o; o', '

'A' e'"
•

-

'
.

Rua fleodoro 'esquína da
..

- 9 . nela. Rua Tene�t� Silveir(l

Vulcattizacão ,:
DE

-
.

Pneus e Camaras de Ar
Serviço Garantido

CO!ItRCIO & T:RANSPORTES c. RAl\'ÍOS s. A.

: ,:� p(Jsto,�e Serviço "ESSO" -
,

'1:elefone Manual .:._ 44
/' .-�"- -�'-...,:"

I'.

"

'.',

.

�l
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE' FERIDAS, REUMATISMO
E PLACAS SIFILlTIC ..\S

;.an�:�sura: Improprio até 18

Elixir de NOQueira
Preços :

. Medicação auxiliar no tra·
Cr$ 5;00 e 3,20 f.am\nto tf� ",ifili!'l

ROXY

tine-Otário
RITZ

Ás 5, 7 e 8%, horas
IMPERIAL

'Ás 7%, horas
:Sessões Chics.

LA TRAVIATA
(Morrei' de Amor)

'Censura: L1VRE:
No programa:

Noticias da Semana. 'Nac.
Metro Jornal. Atualida

,,'ileso
Preços:

Cr$ 6,20 e 3,20
OÚEON

Ás 7% horas
Colossal programa :

1) - Cinelandia Jornal.
2) - AMANHECER FA-

"'TID1CO .

3) - A TORTURA
-'/UM DESEJO

As 73Jl horas
FLECHAS DE FOGO
No programa:

'Noticias da Semana.
'Fox 'Movietone .

.

Preços:
'Cr$ 5,00 e 3,20
IMPERIO (Estreito)

Ás 7% horas
1) - O Esporte em Mar-l":eha. Nac.
2) - CANÇAO DA INDIA
3) - DEUSA DO MAL
Censura': até Úl anos.

Precos :
, Cr$ 5,00 e 3,20

•

LUGA-SE
/ à Rua Aristides Lobo

(100 metros do p�nto do ônibus)
em belo local, todo arborísado,

DUAS CASAS
jardim,

.

....
UMA bem grande, 10 peças, garage, pomar,

água quentee fria.
OUTRA menor, também confortável.

Tratar na A M O D E L A R

Pneus .. Hec8otcbutaoem
Becapagem - CODserJos
A mais perfeita e moderna oficina de

RECAUTCHUTAG$M
RECAPAGEM

FJ
Concertos de pneus e camaras de todos. os ta-

manhos
GARANTIA ABSOLUTA

Em suas novas instalações (provisória) com maqui
narios m�dernos à Rua Fr;'ncisco 'I'olentíno, 34, FO
NE 805.,

DO ZÉ-MUTRETA•

• • •

a

I

'1'''''1111''.'
'- .» t __ o =-_, .__

,
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•
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'E"'''S �p �:O 'tt . 'T I S -"T' A:
-

COLABORE ">'COM rÃ ;mERAçAO ATLÉTléÁ, CATARlNENSE 'NA CONSTRU
çÃO DA QUADRA DE BASQUETE? PÃRA O PRóXIMO l�A_MPEONAT.O:�·BItAS�L�I�O.� DOAÇÕES. CONt.'O ES:-

,

.

,PORTISTA MIL�N·LEaMKUHL._);,;':' ,

. ..

.
.

�
. : ..<�-... '�\

j,

,'k,·,
_,..t_.{

Direç:ã()id�: PEU8e PAULO MACHADO
• _-'.

'
.' -

-

• _
• '.�;_ 0.0 _,'

•
_,

_
", • '�.- •••..:,...,,;4

.

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

,

J.
-. .

-
-

- Campeonato iaulista de !ufeb.lc;. '\,. � \\ . I'Ij/ '

Foram 0' seguírrtes os re- 90 � C, A. Ipiranga e Na-
.,

�-:' �'\\\\\ F/�/ :���d":sd:a:e::;'�da;a:�a�; cio,��l:A.c��Cr��lJi:. c: _,_<

��,-;

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

�
o t\

.. �/' .

de futebol: São Paulo 1 K 10. .),. :;.

S t 'b : ;' , � �/
.

Guarani' <Y,
.

Ccrtrrllans 3 x 11° - Jabaquara A. C.-�
e em . ro <' ,....... :.'� y� E/" Portuguesa de Desportos 3, 12.

"

•

=,
"

• �, ..•� �. ;;::::::::.- F'ontePreta3x-'Palmeil'as

RIO, 8 (A.V.) � Depóis balll;ma"s�,��atica já posta

.-
.' ,�- .Ta et' 1��:��:ti�1�, �an�o��r����:�

•

P�OXIMA RODAD�de apagada figura feita por em execu��(JJle1a d� .foot:"
_

__ .�r.
'

.....\j
�. quara 0, Ipiranga 2' x N:;t- ,A próxima .rodada consta-v (duas representações femini-" ball, pra�lca:q.ue' apresenta ': '. ,,',,�' ��..

ci.onal. 2 e XV de Novembro rá dos seguintes jogos':nas e juvenis, está "a Fede- <;JS melhores resultados e que :. ri) ...

�",.
lb\ ,', 6 x Cõmercial 1. � j'JABADO:ra:ção Metropolitána' 'de é indicada pel::t logi�'a., Que:I, .

'
.

�1l1' .

� /'

i 'Ei � seguinte a cl:;tssific�- No Pacaembu - Palmeí-'B�sket;!fall com os .olhos melhor grupo dt; rapazes po'..'· " '

_. �1! � '.-

r cão:
'

. '.
ras x Radium, '0"0:, ,/".

voltado para aproxima dis- d.el�ia defender e n�sso p.re�- .

'.,,'
"""'" _

.

10'- S. Paulo-F. C. _ ° DOMÍNGO': ,.�· puta do c�m}:)eona:to Brasí- tl�lO 'Ino' Ca�peorlato- Brasí-
'

"'.
20 _ S. C .. Coríntians Pau- :_ Em Vila Belmiro ->San:..

,

.leiro e que tefá por palco o Heiro ? Desaf.lamos qu,: ' s� ;' ,'o .; �. lista ...,,- 1.
.

tos x São Paulo.
. _ y' ,

'\Estado de Santa Catarina. possa orgamzar um five ".,' <EsCreve': ,HAMILTON ALVES 30 _ S. E. Palmeiras _ 2 Em Piracicaba _ XV .. de ,Demonstrando profundo não capaz de vence-lo, ape- .»
40 -.A. POl'tí{guesa de' N'Civembro x Ipírarrga, ��conhecimento das coisas e nas capaz de enfrenta-I,o. ,"" -.: '

,...

Desportos e Santos F. C. _ Em Camnínas _ Ponte,da real situação do esporte Ao. Flamengo. caberá a �:etorn}m-'ào ti len��Aéng.a.de ante-ontem; devo dizer 3.-
I. -

Preta x Guaranj.€.tn nossa bela Capital, o dr. honra d!l.defend�y o ces�oboll que o. Fig'ueiJ;en�e cómprometeu sêr iamente o título que "50 -7 A. A. P�te Preta .e, Nó Pacaembú _ Come.rAníbal Pelon resolveu entre- m�tro�ol:tal�o/�, repetIm<:s, ostenta.sf) Corítiba, 'como berir's.e pode Ver,,�l�O es�á com E., C, XV: de Novembro _ 4. ciaI x.Portuguesa �� Despor-.:gar a responsabilidade . da melho.I representados nao ó- seu quadro completamente �J..!1stado. Se 6 -alvi-preto 60. _ Ouaraní F. C. e C. A. tos.
.

.representação guanabarina poderI�a:os est�r. não trelaxasse â·marc.ação;"que·�i, in.dubitav�lme:íite, o Juventus _ 6: No Parque São Jorge _

ao. "f'ive campeoníssímo do

I'
,

-

.«.,

I I <l,u.e .determinou a ascedência 'do "team" araucarfano no -.
70, '- Radium F. c, - 7. Corintians x Jabaquara.,Flamengo, sem favor .algurn . m·pate'DO·4l a'ss -I gr.;à.in.ado; o resultado' do prélio 'teria sido oátro. TQda- ,80 - A. A. Portuguesa _ 'Na tua .Comendador. Son-o melhor conjuntonacionâl," d R (L d N I J td Df

.

.

via; a intel:Ili:diária_ IA.?al, �omposta e omeu_ au a- 8. za - aClOna x l!ven uso
·
verdadeira sel,eção b_r3.silei- CO 8 DOJ808U,� reK)" Bolollllll, e Adao (Paplco),.nu�ca chegou.a enten-

·

:ra, como era logico, o pre- /' I � d f E mTerminou empafadQ �_,ém"der-seJ.' ou cça l,lnaI.·�se �om a �o �ms. Iva. ,ass�m, o

se
Il,aro desse quadro ficárá en- .

.

I I b '.:l"'d t d1 tento a peleja entre-ós tra-' c6ntar cOm a co.à oraçao ......,.s me 16S,' o a aque•.. esapa-.,., ". • • •

d • j1
,

��:�:l�,T��o���:� t��:��� dicio�l�is !:ivais Olímpicú:,e l;ece�:; dinl_<t?/ ç.�anc.é �"que o� }'/ara��:nses tema$s:m o DomlllO 8 (�IDltIUm», O, tJampeona'PalmeIras, levada.a efelto�dommlO das �çoesJ.pIando_senas d1fIeuld.ades pa�a o.
'. .. • -

4 d
l"ubro-negro, sem favor" a:- domingo em Bhmenau; em I arqueiro 1:!.ollY: O Figueirense, desarmado e desart�cula- tO. da 2a 0111180 da, ·ma' ora0"'gum o,;·melho.r que· pOSSUI- .' _

c

,', . ," d
'

't'd
.

. . ,- d
-

t b _
• [. U \ thl

:mos. � ".;�,�,;: ',r
" c�nhnua(;a.o aO,_cert;_am.e da' do co�o_,estav�, .

ava a?� 1 � Iom!,res::;a� ?naoes ar oe
'. _ Segunda divisão de.Am,ado-/�".',

�.'.
>

':".
:,

Ll.O'a Blumenallense aé Des-' decendo a um -prano tatIc0 ...Adao. e Papleo, como halfs

.

'-
.

I"
. , .

d

.

.
-,;<;.'

�' ''''. '. ." >' "0 ., "\'.• ,
•

l. .' . .' Ao. que apuramos Junto ares' sera mJCla, o no prOXI-SegtLe. á entla-adeide- baskt . pohos volantes, em momento a gU,ID cumpIllam essa mlssao.
d d'

'

l':'. ,:,.:, ,-''; ".
-

�,.r
.

Estava evidentemente, faltando ao aIvi-preto um Geral-- F�déração Catarinense e n:o om��g?,. co� a rea lza-
• ,. ",i', ,

':
, '" ,-i"A do. um Ivan um Sanford. O centro-médio. Bolonini, cuja Futebol, o Campeonato da çao. do ml!lUm. .

.,�' ,'_ :.'

ta;efa era' � de 'marcar e 'alimentar o ataque, não fez
n g'a"

-

d'e '8'
.

A-
'

nem uma riem outra cousa. 'Ficoú' imóvel no centro da "

."
.

�IDg, .'. ue'DOS Ires cancha, e quando de posse da bola não sabia ó que jazer. ___

II

'g"
.

-
.. ', ,

.

d' d FAC Então, em último recurso e em desespero, chutava à ês- CampeonafoI,nau .ura.ra a _gua ra a mo, indo o couro cair, em várias ocasiões, em poder do
,

-, .

ádvérsário, que tramava nova e perigosa ofensiva. A za- carioca
P bll'C .. "Jornal dos e t 'd t ga esteve insegura. Garcia foi uma autentica válvula. DevI'd'" a insistente chu:va'u a o· .

I nens , em sua es a a nes a
, v

'Sports'" em sua edição de! capital. Além dos assuntos Chinêz socorrendó-o,- obrigava-se a deixar seu pôsto, que desabou sobre o. Rio,
sábado: "Importantes provi- ! que se relacionam com ,o nascendo, desse mpdo, o desentendimento na retaguarda do'mingo. ultimo, foi adia�.dências em favor do basket- � j)"róxilpo Campeonato Brasi- 'local. O ataque. foi um setor obscuro. Branlio .e Enguiça para o. ptóximo domingo, a
/ball de Saúta Cat,arina estão

I' leiro, cüjo �atrocínio cabe- executando jogadas infantjs, deixaram-se Mater totalmen- rodada inicial do Campeo
s�hdo tomadas pelo sr. Os- rá ·à F.A.C.,', O· despo!·tista te. Otávio não viu a bola' e Julio muito menos. O 'mais 'nato Carioca de Futebol,' a-màr Cunha, presidente da barriga-verde entrou em en- esforçado da linha, atacante foi Helio. .

.

I penas se efetuando o encon-
Federacão Atlética Catari� tendimentos com o Macken-

�

,. c....·'. tr.o Fluminense x Canto do "As gotas da Juventude"".' -

�.

ZÜ!J promotor �a temporada
�

'D.e�sa desorientação alvi-neg�a surgiu a progres�ão Rio, q-u� foi antecipado pa- Dão neryos, fortes, .

idéias,
_ Fuleb'0'.'1 ,gau'cho do Racing de Buenos Aires

. dos VISItantes e o recuo dos locaIS, que, dessa manenaz_. rà 'S'áIFado, vencendo o tri- �laras e saude perfeIta, a�&
f· d" t d 1" pareciam ganhai' o jôgo. Aí, então, é que túdo desando'Ú. color pela expressiva' conta- fracos e acqvardados, ceãoilcan o assen a a a rea lza-

d f" t
.

t' f
. _

d
.

"

lh'd I
..

.

-

d
.

.

d t' I O centro o campo ICOU lU elramen e a elçao os arau-
gem do 3 x O tentos d.e Or- ,enve eCI os pe o nerVOSls.....Em Porto Alegre, pl'oSse- çao e um lOgO os argen 1- • • .

'd
.'

, b' t'
V

':lO .

, d' "7 d' ) b cananos, donde partiam as arremetI as maIs o Je Ivas. lando e Carlyle (2).. mo.gtll·ndo. o Campeon'ato Gau- nos· no la e secem 1'0, S· .

t' d' d d t d
.

t .,
.

N- tA t' d' _
'.

t' .

1;- C t
. angume ti apareceu, esse mo o, es aca amen e, en- .

ao em con ra-m lcaçao.cho de Futebol J'ogaI'am con ra a seie ao a ''''''''mense '
.. . ,.... ".

. d' ....
. l

;
.

d
.

"d" 'quanto que, no \tno fmal alvl-verde, palrava a qUletu e: Nas iarms. e,.drogs.. · di)Cruzeiro e Internacional, mauguran o a qua ra que O
.. 1 . .

lh'd i

t lt' I f" ---;""1'
B

'

'I'"

2
'

'd I I' FIgueIrense terIa co 1 o ou ro 't'esu ac o se osse se- raBI.vencendo o prImeIro por a tServlra : oCI� para o cer-
Vero no combàte ,ao ataque alltogônico e persistente em O a"mérl·ea vence0' ,

1 ' ame naCIOl1a .
. . ,

b d d
.

N' 1
.

.procurar atmglr o arco so a guar a o arquelf'e-" rITa-

,-------------'--------'---- do,-'q1,le, aliás, encontra-se em grande forma. Entretanto,
O lo·,t·lum')) Sofro de asm'3 t·descuidóu-se/d6 policürmento vigilante aos atacantes I

,

«
.

que mais se evidenciaram e' não 'teve fôlego para procu- 'Foi efetu.adó,no ulfimo dó- SÓ.8. .expe.ctativa de u.,
rar a cidadéla contrárill. Com a defesa jogando a'berta, mingo, em Joinville, o tor- acesso de asfixia asmátt�a.
não foi difícil para o Coritiba abater o opositor por 3x1. n,eio,-início do Campeonato co.m <) seu c�r�eJoat�irad?r...

da Liga Jo_invilense de abate o esplrIt� �alS ":818-
Deve-se registrar, ainda, que o Coritiba não possui, Desportos. ,O A]1lérica foi o tente.. Ser I:l:sI?-a�lCo é ,VIver'

no momento, um./grande quadro, e que, se escapou sem vencedor, aba�endo n� fi?al I sem�re de baIXO d�s�a ons:.Em data de 19 de junho-lo selÍ trabalho eficiente em conhecer o amargor da derrota, deve mais a précaridade o setl velho l'lval, o CaxIas, I se.ssao. ner,v��a e dlssoJyendo corrente recebeu a Fede- pról 'do desenvolvimento e de técnicos em que se acha 'O futebol catarinense do que pela, contagem de 3 x 1. te. O r�medlO_ do dr. "�e�:-,ração Atlética Catarinense da emancipação econômica a tima campanha brilhante. .

. I gat.e) a salva,çao dos asmati-
() seguinte ofício: de basketbaH no Estado, �

I
,'\

cos, combate eficazmente:
"Exmo. Sr. Presidente da estendendo essas nossas ho- Não estou, absol,utamenÜ, quel'endo desmerecer a não só a própria asma, comO'

,Federação Atlética Catari- menagens à Liga Atlética significação dos seus friuhfos, mas, sim e exatamente. Fu"ebol pâ-' qual�uer bronqui�e çrônica.
nense. NoHe Catarinense, sua pres- fazendo uma' advertencia. . I. .

' ou nao, tossell, chIados, ete.,
tigiosa filiada. .....-..J

'\

r.o.naense·j Com o remédio do dr. Reyn-Senhor Presi!'lente,
� --_----_--- . lU gate, as gotas antiàsmática�.

\ A Diretoria da Confedera- Reiterando-lhe os nossos Em sensacional peleja, I puramente,vegetal, o 'doe.iJ:�
.

. ção",apreciando o relatório agradeciment?s aproveito o V
.

".,.

'O 1;"0'r.,I·t'l-ba realizada domingo últi:rpo, te adquire imedhJ.to alivio-.do sr .. ,superintendente, Prb-- ensejo paTa apresentar-lhe' enceu � no está4io H�o�quim Améri-I volta�ldo sua respir�ç�ologo.I'· fessor Alfredo Colombo,' sô"" os meus elevados protestos' , I d'a derrotou o seu valente co", em CUrItiba, o Agua ao rItmo natural. Nao en-bre as atividade's do ba'skét- dê' estima e con'sideração. Dos mais renhidos foi o I adversário' pela contagem� Verde., lideI' do cel-tame pa.- contrados :no local, enviemi "1>all em San$,a _Catarina, re- .Pela Conrederação Bl'asi-I em.bate de antem-ontem à d�. 3 ·.x �, logrando,. aS�lm, ranaense, foi subjugado pe- antecipadamente, Cr.' 25.00solveu em ses-S3!o plena COl1- leIra de Basketball. I nOIte entre os quadros do saIl' mVIcto desta CapItal. ld 'onze da Associação para End, Telegrãfico Men-gratular-se com a Púsiden- , as.) RpheHó' Peixoto -' Coritiba e do Garlos Renaux. Em nosso número �de ama- Esportiva, Jac:uézinho, de. deUnas, Rio, que rêmete-:
c�a e a ��retoria d.a Feclera- V.ice-�re,�idente Sev. Comu� J O vice-campeão paranaens:, nhã daremos ampla repor- Jacarézinho; _pelo escore de mos, Não atendemos ,pelo,çao AtletIca CataTlnense pe- mcaçoes . '. realizando uma bela parb- tagem sobre a pnt.l'l1a. 2 x 1.. : 1:'cembolEO,

o epresentará 0-
..

-

�

basquete carioca, ,00-, certame
de

..- \

ROMENS FRACpS
HOMENS NERVOSOS
HOMENS ESGOTADOS
HOMENS

.

DESMEMO-
RIADOS

Fatores deCisivos/para o·

êxito, na 'vida atual.

'GOTAS
MINnKLIN�S�

---.-...

A CIB� enaltece 0'

�a FAC
trabalho

•

.I Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. .

I. o ESTAbO�QuiIita-feira. 9 de Agcst« de 1951
---'-�""____.'

FIUZ" LIMA. & IRMÃOS TAC - �AT�'UI'fENSIpouco Cims. Mafra, 37 A-!'ct�.lI.�_e9t1fdlJY.!iIA
e só o Florianóp.olis I

,-

IBj�li� da Me'ro�le ----.;.;....--.

Saiba'mais esta

A�da (�V��si!�����:' ,·"MIII, �O· .IILUOI· ,E}��J.\��y.�eg
.'

Há: IÚ'.obJemas .que preci- divóreío poderia moralizá-c! "�C'A'FE' '�P'"I1'�R'O
- inocênc.ia 'diante das Intri-

- -
,

-, " . _. -

.
,

gas q'ue '0_' o,brigaram a demí- ,esam
'

ser depatid0s, com as- la. O deputado Aliomar Ea- _

J

,":., .: _

• ,� , •••• j .,� ...'. ., _', .',. :;;;,' :'.
::siduidade. E l).It!.. dêstes.cé o -lieíro, um dos dêfensores do

' -

_

_ ::_
ti).":s,e: do.ministério que ocu-

"do divórcio; Dç'; vez, em' Divórcio, declaro{1 'CHIe -"'o
;.,

..
�_ ,-. ".',' <'-' ....: .:

"
.-r.�.; ,," _� , ':�: ', �é�<';', ""

-, "" :pavã. ':POVOS E TRAJES-quando surgs a onda,'. Na divórcionãodéstruil'á·a.fa�"'_,' •
�'

�mara. ou no . Senado há mília porque senão" eiá .J"á' ,.�.r\"· Bebaum bom café; torrado.comgrão s�leci�Íí!Íªorda,'ilh:ã,.�: 'DA AM'ERICA ,LATINA",
..deputados ou senadores que não existiria em mais de 'no-

.

-:

- ;:" -;...-'
".

r-:
." ,

"
•

•

com- ilustraçÕeS' de Belrnon-
lt 't ç ;, te;' será uni dos proximos

'" --:r_9 aram �o, assun o, que� v� décimas par\es da hurna- r Óv ,
, .: \ "d' '. 'd'" '.:...:.J' "'1' lançamentos de sabor' foI-rendo modificar a nossa lei nidade onde existe- a sepa- mOI oa sua vista, á, quirindó...

..civil; 'possibilitando o di- ração legalí�aa'a". -,
.

_ ..

clórico-e p�-americanó, da"

1\/1'
. .' '. �.' Melhoramentos.-vorClO. uas o número de Outro fator que 'déve in-, Mercadõ"l>:úblico RUà Bocaiuva-contrártos é grande e isto fluir muito. na resolução de- � - Gregos e romanos co-

h' f'
"" \'

C f'
-

M'
' · \ nheciam""dj-l,:el'sos tipos de::porque' .

a orça .poderosa tão "transcendental impor- '>"7.
, ';2'8d t' 'dese iando J

'

n <J ''''

a- e Imi
-n. . papiro: �'hierático" ou sa--"por eras, esejando impe- tância : - No Brasil há in- •

•dir que se consume o pro, finidade de mães solteiras e
.

-

grado, reservado' para os li-

jeto,,' o número 'de casamentos no Armazém ,�Imeida. ,

.

.

,,'Padaria Brasil
vros religiosos; o "emporé-

Falam em moral, falam em Rio está. diminuindo bas-
. - tico" para as cartas comer-

-destruição da família, To- tan te. E' o medo 'de errar .e.
ciais; o "liviano" para a

-davia aqueles que se batem não haver mais possil;>ilida-, . :�::�s�oR�encla: comum,
�pela continuação do, estado de de .consertâ-Io. E '-0 que O '0' N

�

..

d" E
- ..

..;atualjtd.-e .coisas; _nãó. acom- mais facilita o· casamento é. B L' � .S �-' ,. olle--Ias
I

0-"" 'sl"r�e.lto' 'ximo E.'.I�.·P.�.�:����,:ã,�ed�;��:�pap.ham a evoluçao do mun- barateamento do ato em sÍ ) .

'

,

_ .

-do e,·pirre�em' nãe analisar e o deixar a porta áberta pa� C onteí ta":,d'o�:',s -., , �,
. Ias mundla:l�ente famosas,

, � ,

"CIN'E' GLORIA" _.V, 'I '-"", - ". "d E treít
as' ,E(lNÕfs� l\1elhoran1ento�--:11S esta�ísticas' d.a,��'ustiça. r� saída, caso a união não Trabalh:o perf�itõ, ern bo-

. .
crpa açougue .,07--';- s. rerto ";.. '. �"A MINIA'

N R d J d- '.' ,- di' -

d <s: h'
- programaram - �.... -

, o. 10 e aneíro por e- e 'certo .,. los artísticos p�:rª, casamen- I Encontra-se em exposiçao ispoe e.-agua para�. IgIe� TURA D.ESAPARECIDA",.xemplo cresce dia a .dia o tos aniversários e, batisa- na vitrina. dá acre.ditada ca- ne do seu estabelecimento] t . .' d"'E' h K' t'

d d uuít - ""

d f
-

d
.'

'h" f
. _

b bem
au OI la ie: rrc aes ner..numero e esqur es e nao �._- Idos: '.

'" sa e azen a's e, arm,a.rm.,o Ja os regueses .. nao e em AI'" � ". "d'd'h
'

-

'

.' ,',.. ""7
• gumas Imagens t.�po e aver SItuação mais

"OBERAMM'ER'G'U I AceIta-se encomendas. A PREFERIDA., de plopne- maIS cafe com agua do poço .

't'
.

}'t t:
.

.

rl'- I' � . .,'
.

,', "'nml 'lva I era lira In 11',:_�mora que a do nosso des-
BRASILIENSE"

•

.

-_ Av-enida HercHio, Luz, 155. dade do comerc,lante sr, Ma- n"fe,cto qU.e, fIca Junto ao" ':�." .

-quite, que impossibilite aos
S.

. _ í ,_ 1_ Apt. .. noe.l Barbos", sIta à rua CeI. W C do Café bilhar' do Can-
·As, estrt;las desapareciam

t- 'I Q
.. '" ..... " .... . :'.;:..omo �ârões" "O ' trovão�dois cônjuges à fiova união, OIS cns aos. uerels ver

" '

Pedro Demoro, a tllanta do to! ','
"

, ,i
'
"

'''que faz disseminar-se o nú- a vida de vosso Mestre e
. ,

.

belo e suntuoso ci�ema com Que bom se.ria se as ati- mU�,e_ c0n1�o.vaca;,. .

mero
. d� casais ilegalmente Salvador Jesus Cristo? -I ·&Y·I.8 que s,erá dotado o sub-dis- lOl'l�il-a.és .providenciassem' PER"DEU'--S---E--juntos, com o hiptético ca-

Vinde à Col-ônia Stá, Teresl:! .'. ,. trito dó Estreito; e de pro- no s'êntido ·ãe· obrigar a ius-
.

...
.

.

.

_

.

.

�'Samento 'nO' Uruguai. O pró- no dia 7 de setembro pró-! '.. "

priedade
-

do Capitalista sr, talifção, de agua nos outnj)s, x· d lt
-

d
.

Um título' de I Capitaliza-:prio Govêrno vendo e sen- .Imo, e o a o e uma co- DR. NEWTeN D'AVILA Olivio Torres, sendo conces- açougues existentes no 'Es-
�:tindo o problema dos filh�s lma, d�' uma,arquibancada I Aus.ente· até 15 de'��gostQ. sionaria a aQredita-da fitma treitp. ção qa Cruzeiro do Sul. RO'-

Para CInCO m I p t d ' ga-se a pessôa que encon-ilegítimos promoveu lei ,I es ec a 0- .fazendo Cu.rso de aperfei� Daux S, A., infatigavel em
,-dando aos ilegítimos o mes- r�s, vel�eI� as d�slumbrantes I ç.oamento no Ria de Janeil'Q. dotar .o nosso ,Estado de ESGOTO fA__EA O ESTREI-

trou entre��ar à 'Rua PedrO'
-:mO' direito dos filhos legí- cenas bI�IICas,_Intel'pretadas bons.' cinemas,. e excelentes : �

.

TO '

Ivo 4. '

"tim()s.
j

__

• � '� 200 '_mternados desta ca-

V d
� filmes, -".," '-.'

" Q nando chégará o dia em
-----------

E para citar alguns alga- sa �osPltalar. --:
�

.

en e-se 1 ...0 projeto ,do'-nQ;rQ cinema que o Estreito, que já é uma
:l'ismos: - Em 1945 houve v mde

':.
- �erels des-' que é da autoria do fcompe- cidade, péla população ,nu-

'mo Brasil 841 desquites, em lu�brados ante est� es�u- Uma casa, reconstruida I
tente arquiteto Ráu', tem si-. merosa e pelos rendimentos

1948 a es:tImativa ia à cêr- pe,ndo teatro ao ar hv::e, In- 'com todo o confo'1'to. Ver e! do" apreciado por.,mais de publicos, disporá de uma rê.
·,-ca Ue 3,000. E ainda há as

telramente desconhecIdo no tratar na m!)sma. Justiffca-
.

um milhar de fans. Todos de de esgotos?
:;,separações dos que não che- B.rasi!!... '.

se a ventla.
-

I, são- unanimes em.' gabar' a' E o Estreito fica à beira
_-gam à Justiça. Quem quiser Rua Vila Lopes Vieira n; planta do belo edific-t0 que mar! E � um-lugar plano,
-fazer tlm juizo de como as

' I será construido no "Ca.nto", I apropri�o para receber
,:;separações -

se proliferam I ponto terminal da linha de tal benefi�..iQ, com pouco dis�
lioje em dia, veja com seus •

I o�ibus, o lugar de,maior mO-I pendio! '" '. _I
:parentes, amigos e cpnheci-· I vunento do Estreito. _,

.

,dos, e faça conta 'de quan- Dentro de um mês serà as-
.

'tos casais existem separa- t AUTOMÓVEIS sentada a pedra fundamen-
,·dos e amancebados em vir- CAMIIIHg!�;NHONETAS tal do novo cinema.
'iude de, legalmente, nada'
1Podel'em fazer.

E' uma' sifuação
1n1oral, a nosso v.el',

;j
i;J

�
I

I I •

......-
Tra,nsportCie r�9�iór�u{ de. Cl'H'qc

sio FRANC�VO DO SUL Bara NOVI '�BH
InfotmoC'a•• oomos A(i.�b.

fi
.. il!lOópoH,-. C.rloa Hoepck�S/A - Cl- TeJetc·s:Pr UH ( Rod. totel •.

;� ,,' ·,.tn�i.eodo 'SuJ-eulo' Hoeocke S4 -"-CI-Teltlone fi MOOREMACF-

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

�
� r.'Ioddo ....4RC-5-P.
i- _

�

Itlântida Rádio Calarinense Limitada
.

apresenta DÍ3is 2�iDsoperav8is mod.elos p'ara 19.51
•

CARACTERISTICAS:'
.

:, 5 valvuZas: Ondas: longas de 550 a 1,700 kc[s; curtas 6 a I8mcs, se a9T mts.
-

A.1to-falante 61[2 polegadas, típ" pesado ',:. Tomada pata toca-scos.

;' Transf@rmador 1/m.iversal para 90, 110, 18@, 2@O e 22@ volts vdi
.... V(lri�vel de 3 secç@es : FI com nucleo de ferra:' Caixa de. IMBUIA de luxo.
-

C"[1?'lc1e a.lcan�e::" il.ltn �;o'Y!'iih'.l:í.rl(ld!"
"'"

.'\orn natun:J_ -._�-

5

AGUA NOS AÇOUGUES E
CAFÉS

farmaciás
de Plan'tão

Com grande estuJl_efação
e justificado contentamento,
os estreitenses viram em dia
da semana p. passada, estar
sendo escavado o leito da
ruá, no Canto, afim de ser

procedido o encanamento�
agua para o café e o açougue
ali existentes.

IJá o açougueil'� do prin-

- 11 SábadQ - Farmácia
'Santo Antônio +-- R�ª Joã<,.
P· t·

.

'(11"...... ,In o, II
';'.'

12 D·
, ....

1j .,..J' , •

Qmmgo --(t� .,�maCla

Santo Antônio - Rna João
Pinto.

.,

vp"l,
18 Sábado - Farmácia

Catarinense - Rua Trajano.,

19 Domingo - Farmácia
Catarinense - Ruà TrajanO'.

25 Sábadó - Far'lftácia
Noturna - Rua Ttajano,
26 DomingO' - Farmácia

Noturna - nua Trajano,
·0 serviço noturno será e

fetuado pelas" Farmácias
Sto. Antônio e Noturna SI
tuadas às ruas João PintO'
é Tràjano nO 17.

/A presente tabela não po- f

derá ser' alterada sem pré
via autorização deste pepar
tament.o.
Departamento 'de Saúde

I
Pública, em 25 de julho' de
1951. .

Luiz O. d'Acampora -

Tnsuetora Fllrmá�:S.
.

PREGUIÇA E FRAtUEZA·
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADASI

IJOl\fENS SEM ENERGIA,
... Não é sua culpa!
É a fraqueza que 6 deixa cansado, pálido,
c6m moleza no corpo e olhos ,sem brilho:
A fraqueza atrasa a vida plJrque l'ouüa

as fôrças para o trabalho.
VANUIOL .

f

!Jumenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue CD

'raquer.irfo, É de gosto delicioso e pode ser u�adO' em tod�,
as idades

�i1. 'r.(1,,' " {, Dr � 1 t;
,

------------�----------------��---------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EM DEFESA DOS Padre !tamar e a Contra. o. Pro�to Nelson Cal'oeiro
'PR'Or.-E'S','SQ'RE'S "Pescari,a Brava ,- Em uma,}as' ú.��hnas s�s- ges, pois ;as boa� maneiras dúvida dignas de atenção,

. .1:', ,I ,
"

,

"

"

'., Saiidó-te, simpático sacer- sõe.s. da 4ssem,bleIa Le,gls� t,em ?Qr f im pre�I�uo. tornar que de mICIO apontamos,

6'00" 'V' • "d G· "', ",-" , dote. E�fic:6",.'pehsando�� nas lativo, o s.r.,�éP< Walte�' Te- I?OSSIV�� a conVIVe,nCla hu- Dificilmente, a não ser en

�. .ra o e10,
.

o ,O" erno '{�as �aflições diár-ias, quan- nório �av�lca,n.tr." do �SI),i rr�na Iívre de atritos, - e, trcos comunistas, se encon-

, ,

do "cli-ànte de 'teu orebanhe proferiu o se}ru�nte discur- �ezes outras, a mal forn:a- trará partidários do divór-

V I I
",'

que sente' fti'o' e cl"a�a pó; so : ,.<">" -"-, ção- moral de,'u� ou de am- cio por livre consentimento,
A GRANDE MASSA,� Senhor Preside�te e :,�obtes instrução para a creançada, �;'Exmo. sr. P�esidente da bos os constltumtes da so- sem uma' causa ponderável

Senhores Deputados, a que se" refere o ífíem 4 do oH.,. .te sentes. impotente, embora Assemblêia L�gislativa. ;>"
•

cíedade conjugal, casos do- que, aparentemente, o auto-

cio nO 390, de 17 dê julho de 19,51, do Íl�te�J:� e honrado 'empregando os maiores es- .: O/deputado a:di�nt.e assi- lorosas, ,diziamos, em os rise.

Senhor Governador, Irineu Bornhausen, É O EDUCADOR forços, para atendeu .as mais nado requer, que, .ouvído
:

o quarea única solução, se a- Ora o projeto Nelson Car

CATARINENSE, O ,MESTRE CATARINÉNSE, QUE justas e' prementes' necessi- -plenário, es'li 'AsseÍnoléia tendessemos tão somente ao neiro, funda -a dissolução,
TEM A, CUMPRIR .Á. ELEVADA MISSÃO DE EDUCAR dades. envia aos ilustres 'represen- interesse> particular, egoís- do vinculo matrimonial, no

A INFÂNCIA DE SANTA CATARINA. Eu-Íi-nos 'tells olhos a in- tantas .catar'lnenses na Cã- tico, de casal �eria a disso- desquite, feito há mais dy
MISSÂO E NÂO PROFISSÃO, É' A DIVISA� 'DOS disfarçada satisfação, quan- !Tiara de Deputados e no-Se- lução do vínculo matrimo- cinco 'anos. Mas, é sabido,

EDUCADORES QUE \DESEMPENHAM, CONSCIENTE, do ouvias a. palavra 'do Pre- nado da República o tele- n ial, São, tais casos, sem o desquite deverá ser con-"
MENTE, AS FUNÇÕES PARA AS QUAIS FORAM IN- sidente da Assembléia Le- ígrama 'anexo, :'�expressando dúaida, 'ex"ceções, E somos cedido - após dois anos de

VESTIDOS.
'

,

r
z

gislativa ��Deputado Vol- :a repulsa desta Casa 'ao dos qu� entendem não d;- casamento, aos conjuges que

O Nobre Senhor Deputado Doutor Paulo" Fontes
ney Colaço de Oliveira, ao projeto Nelson Carneiro, sô- ve a exceção prevalecer \\0- o desejem, ' indenpendente

compreendeu e soube resguardar a dignidade 'do profes- dizer" que sob a tua prote- bre anulação de' casamento, bre a regra geral. E esta- mente de qualquer- motiva-
soro Seu estudo, .apresentado, nesta' Augusta Assembléia ção desvelada, Pescaria Bra- o' qual, sôbre ferir preceito mos seguramente convenci- ção. Por conseguinte, .nes

Legislativa do Estado de Santa Catárina, merece, já o
va ainda seria um pedaço lundamentaf, da Religião dos de que, nesta matéria, tes mesmos casos, o divór

proclamamos, galas de inapelável lição de patriotismo, do céu incrustado na terra. Católica -a que" pertence a qualquer capitulação no cio se' daria, nas condições
e que não aconselha enquadrar o educador, o mestre, o O dia 5 de agosto de 1951 grande maioria dos brasi- sentido de atender à exce- previstas no malsinado pro

professor, na expressão: - "MASSA DE FUNCI0NÁo marca uma etapa na vida leiros, constitui subversão ção, dará lugar, de modo ir- jeto, sem precisar cogitar-se
RIOS INAMOVíVEIS A ENTRAVAR A ADMINISTRá- de Pescaria Brava, pois completa de conceitos bási:' reparável', ao abuso. dos motivos reais ou apa

çÃO". No estudo. do Nobre Senhor 'Deputado
,

Doutor nésâe dia;" abençoaste a bi- �os sôbre as-fiu lidades e im- Em geraI\ 'ninguem póde rentes, bastando, apenas; o

Paulo Fontes; hQnr,ádc;Í é ilustre' Prefeito de, Plertanôpo- blioteca para' o "'�eu 'povo; porta ém' evidente burla à argumentar com o abuso, - .livre arbitr io dos desquita-
,

lis,.. HÁ ,DEFINIÇÕES"APRlMORADAS 'DE. ,ELEVADA presidiste à iríauguração da Constituição.;
"

que possa §el" feito, .da, lei. dos. - Por 'isso, somos for-' =:«

SABEDORIA SÔBRE�'á MISSÃO DO PROFESSOR: quadra de voleibnl ; entre- :Justificação Mas, no caso do divórcio, çados a conclÚ ir, mesmo 6s
"SE HÁ FUNCtO A QUE, COM� UNANIMIDADE, gaste ao uso públ ico os ban- O sinatário recebeu o se- esse argumento é pertinen- divorcistas quéconhecemos,

SE PRESTEM HOMENAGENS, E' A DE PROFESSOR,' g in te t Ieg e te e indestrutível, porque, podem e devem se opor ao
cos da pra(ça da, Igreja do Ul ·e rama, qu o

SEJA ÊLE PARTICULAR OU PÚBLICO, SEjA DE .QUE Bom Jesus do Cocorro. honra sobremaneira:' - em estando, como soe acon- projeto.
GRÀU DE ENSINO PôR.' TODOS O EXALTAM, EN-, Pescaria Brava recebeu "Deputado Walter Cavalcan- tecer, as duas partes con- E o seu aspecto legál?
TENDENDO QUE, MAIS' DO QUE UMA FUNÇÃO SO- ti - Nesta - Momento fa- tendoras, os cônjuges, in te- Quem, no Direito, poderá

a visita de um grupo de a- -

CIAL� EXERCE ÊLE�MA AI,TArMISSÃO SOCIAL: A o! milia brasileira sente-se no- ressados, no mesmo sentido, admitir a nulidade ou anu-'
, migos, tendo à frente o De-

QUE ESTÁ LIGADá, A SORTE DAS NACIONALIDA· putado Volnky Colaço de vamente ameaçada sua es- juiz ou tribunal nenhum po- lação de um ato jurídico
pES, NÃO HA: EXAGÊRO NO ELOGIO E, PORISSO, J;;' OI" '. p.

. tabilidade ·tenta�iv0- infeliz derá jámais tolher o abuso. pOl' circunstâncias ocorri
DE JUSTIÇA QUE A TÃO RÊLEVANTES FORMA:bO- " lvel��, . le�Ide�te ,da As-

projeto' Nelson Carileiro, Os casos, encontradições, das pesteiromente ao mes

RES DA MENTALIDADE ,DE UM POVO SE' DEEM .,sembleIa Le,gIslatIva, j depu- qualidade Presidente Fede- em'que os conjuges, se sen- 1110 ato? No Direito, é come-
.

"VANTAGENSi E GARANTIAS, QUE LHES TRANQUI� ��do F,ranc:sco N�ves, seu

ração Màriana vg pelo seu tem privadas, da felicidade zinho, faz parte dos seus

LIZEM O TR.ABALHO E TRAGAM SEGURANCA AO
fIlho �lleto, Pre�elto Paulo

operoso espírito miurano vg que esperavam poder fruir principios elerttentares e e

MODEsTO. PLÁNO DE VIDA QUE CbNSEGUÊM ES- C:r�ell·.o, seu �ml�p de se�- intrépido porta voz causa neste mundo, são realmente ternos, que um ato jurídi
ITJ\BEL�CF.;R,

.

"i PIe,' �edro BItenco�rt, f1- Religião vg séntido obter dolorosos. T.rágicos. Nos' co' somente pode ser anulá-
, MÁS O pnOFESSOR É FIGURA SALIENTE NA

gUla smgular e quellda n,a- pronunciamento seus no- ,quais toda a esperança, aqui vel, ou ser nulo, por cir

VIDÂ 'LOCAL E TEM QUE ASSUMIR ATITUDES,. 'quela z�na; Pe�ro �rancI�- hres colegas. contra referi- na terra, parece tolhida. cunstâncias que lhe aten

DIAN.!fE DE PESSOAS DE PARTIDOS, DE CRENÇAS
co d� .Sllva - o �Iande e

do ,pl'ojeto vg cuja aprova- Mas estamos em que o ca- dam, ou .sejam contempo
:É DR" IDÉIAS,'

, ,tra�l:l�nal '·peséa�·lano; Dr.
ção abrii'á 'portas largas sarnento não tem por fim úl- râneas à sua realização:

É PRECISO QUE SE LIlE ASSEGURE O DIREITO Be�lSanOj�an:os, da. Cos�a, implantação divórcio Bra- 'tiino a' felicidade, nesta ter- nunca pelo viver, muitos a

DE TER PERSONALIDADE, POIS/PROFESSOR QUE Ju�z d: D.lrel:o, DI. Joao
sil pt Confio que seu devo- ra, do homem e da mulher nos depois. Mas o projeto

,. NÃO A POSSUI, NÁO SERVIRÁ'DE EXEMPLO PARA Gualb�It? FUl�ado" P�0�9- tamento já amplam�nte de- que se unem. A procura des- em apreço q�ler impor como

OS ALUNOS". /
tor PublIco; ?lro Uh�sea; !)1onstrado .vír bem como de' sa felicidade coilÚg('nte, - norma a anlllação do casa-

, Walter FranCISCO da SIlva' '-õ II
Senhor Presidente, '

Mario Matos'; Mal�io l?ran� se�s ilustres pares vg tudo é, apenas, o meio. O fim, es- mento, - pelo desquite e o

Nobres Senhores Deputados: 'dei da Rosa; Jessê da Silya; farão para corresponder as- te, é muito mais alto. Acima transcurso de cinco anos,
"Educar nãl) é apenas .ensinar: educar é arnft'r, é Walmor Corrêa; Tancredo piração grande maioria êlei- dos 'in{eresses, dos anseid-s tudo a ocorrel', 'naturalmen_:.

amparar, é ser pai, O educador cria almas novaS, como Pinto; Manoel Aguiar, e
tores pt Pela Federação Ma- egoistas de felicidade dos te, depgis do ato jurídico de

o floricu.ltor novas flores, Não é o éducador\ quem se t
- dana reunindo' 162 Congre- conjuges, estão colocados casamento, perfeito e aca-

I· 't d
'

't d d d
antos outros.

( t
.

11
.

t bado,linl a a passar O) seu eSpIrI o para o o e. ucan o no-
A Igreja de Bom Jesus gações 'pt Biase Faraco, Pre- ou ros maIS a os m eresses,

çóes de ciência ou de arte, Isso' é, por assim dizer, a pal'- sidente". _.../ entre os quais, basta frisar, E se a, Constituição do
do Socorro, cujos sinos fo-

teLmecânica do ensino, que o, trato 'dos bons livros pode Praze.rosamente, pela 0- o dos filhos, Porque mesmo modo expresso e taxativo,
dar por si Só, O PAPEL DO EDUCADOR É MAIS NO-

ram fundidos em Braga t
. " .

't" d' I b'l'd
(Portugal); em 1878, por portunidade que se nos ofe- en re 9s ll'raClOnaIS,' os palS'1 pr�el ua a mISSO u 1 I a-

BRE: êle forma o espírito, llfeiçoa o coraçãó, transforma rece de cump.rir nesse dever se sacrificam pelos filhós. de de vínculo matrimonial.-"' Antônio Narciso da Costa
a alma e o corpo, equilibra os nervos, robustece os mús� de brasileiro, e o não menos

- Ora já se disse, os filhos - não, há 'neg-ar ,que tal pro-. Braga, tem como vigário a
t!ulos, aperfeiçoa o cérebro, apura a inteligência, de1n- 'indeclinável dever.. de cáto'-, r de. _divorciado.s., .são filhos jeto afére de c.heio, quandofigura máscula e realizado- - -

volve a bondade, afervora a coragem; ÉLE TIRA M lico. fazemos a esta Casa o orfaos de paIS VIVOS. Dolo- estabelece a dIssoluGao des-
ra do Padre Dr. Itamar Luiz '

SUl\I,A n.t\ .rRIAN,JÇA O HOMEM, como se tira do carvão requetrimento supra.
. roso, dar padrasto a "crian- se vínculo sob o eufemismo

U" � da Costa e como servo fiel e
negro a--ia�nte claro e do petróleo asqueroso a luz Acesos debates tem des- ças cujos pais estão fortes de anulação.

, I
,,' devQtado um velhinho.. que,radiante:

"

,_
.

. pertado o prdJ' eto, Nelson e sadios. Eis porque, esperamos a
de seus 73 ,anos de idade,

ASSlj':\'o educador é o p,ai,-<lesvélado, que não limita �Carneiro. Porqll.e ao seu ,la- .
Até aqui", razões de 01'- aprovação do req.uerimento

A

I J 43 sãO dedicados ao serviço
o amor .. _ u� pro e, mas estende·0, como êsses rios de . do, ou contr"/a ele, se en- dero prática.

_

_
retro,

_.da �g,reja, como sacristão.:Y" - -

águas fecun as que fertilizam em tôrno do sêu leito lé. . _

.' ..., fileiraram os que são parti- Mas porque nao r.econhe- Sala, das Sessoes, em 7 de

guas e léguas de terra ... " OLAVO BILAC, � E.ss� �nclao conhe?e Loda a
dários do divórcio em 'seu ceI', de uma vez, que sôbre agôsto )de 1951.

,

Senhor Presidente, ,

hlstol'la de Pescana BI.··ava, \

t' 1
.

�

1 d
. essa'matéria a Religião Ca (a)' Walter Teno'rl'o C

.
"

. 'sen I( o amp o, e romplmen- ,

• < -

,
"

. a-,

Nobres Senhores Deputados à Assembléiá Legislati- sendo, portanto, um llvro
f
VI:, to do vínculo matrimonial, tólica tem ponto_..de vista as- valca�ti,

va do Estado de, Santa Catarl'na', vo e aberto. Sua prole 01
b t d'

'

sente artigo de fé iI'remo
. .

- e os que com a em a IS- " ,
-

,

PELA REJEIÇÃO DO VET,0, a 'qlle be refere o Ofl'- de 22 fIlhos, sendo 14 VIVOS
I

-

d
'

I viveI e que essa Religião é Telegrama dirigido aos re
f' "

, ,

1
so uçao esse vmcu o. ,,7.

c ,
I

'

,,-
cio nO 390, de 17 de julho de 1951, do ilustre e honrado e o mals JovemDa.tua mente

Nota-se desde logo, . que a .da quasi totalidade, ao presentant.es de Santa Cata-
Senhor Governador Irineu Bornhausen e, assim, pela a-

conta 22 an�s. Iss.e o ve-
os partidários de divórcio, menos nove décimos, dos rina na Câmara e no Senado..

provação do Projeto de Lei nO 497, de 12 de julho de 1951. lho, forte e e111� dISpO�t?: estribam suas razões, em brasileiros? Não merecerá, da República
'

QUE DEUS ASSIM O PERMITA, POR AMôR A se o bom Deus m: per�Itll', conveniências Pilrticulares, portanto acatamento, as ,"Assembléia Legislativa.
LIBERDADE DE PENSAMENTO, POR JUSTIÇA E P�_ ou�ros 73 gOs�areI-"de VIver,

em casos sem dúvida exce- convicções que desejamos Santa Catarina vg por pro
LO RESPEITO QUE NOS MERÉCE A DIGNIDADE DO P?lS, entre. ÍlI�o;;, 'netos e, cionais, de _cônjuges infeli- sinceras e esclarecidas, dos posta deputado Walter Te-

EDUCADO�, ' .,/' bIsnetos, conto ,com um ba- vel'dadeiros católicos? nório Cavalcanti nesta data.
talhão, de .

t<t5 descedentes. ze�econhecemos, pela ex- Mas, para mOl1strarmos a aprovou fôsse enviado à·
JOSE MANOEL DE SOU-

periêllcia constante da pro- inviàbilidade do pI�ojeto bancada catarÍllense na Câ-
ZA é o nome do heroi que f'

- . Nelson Carneiro, não preci- mara e Senado da Repu'hl;. . .

d
'. Issao que exercemos, e pe- u: �-

vem asslstm o, em PescarIa I b
-

t'd' d samos dos argumentos au- ca seu pensamento desfavo.-
B

. , a o servaçao co I lana a
rava, o creSCImento de va- 'd

-

.

t' I d I ridos da Religião so'b cU.J·o rável à aprovação do p'roJ"c-,-

I
VI a, eXlS lrem, rea e o 0-

nas geraçoes./, ......p teca-o llasc t 1
- ,

I t
-

, ,
'

. rosamente, casos nos quals, a,_ aro e pro .' eu, o anu açao vmcu o ma 1'1-

La esta�a em pes:ana por .fatores diversos e os lutou, e tem vencido, a nos- monial desquitados virtude
Brava a. smgulal' eleItora' mais variados como seJ'am sa Pátria. Estamos mesmo mesmo não atender tradi-
D E r V·'Bt' ,

,on_a U' ma leIra arre o, muitas vezes, a incompati- em que os próprios defenso- cional espírito família bra-
Mesa, l�ma do c?l1sagrado folclo- ibilidade de gênios eufemis- res do divórcio combaterão sileira e constituir modali

I'lsto c:;ttarmense - PEDRO Imo que soe masc;rar a fal- tal projeto. Porque, todos os dade violação preceito cons

R:A!�UNDO T qu:, no mu- I ta de civilidade e educacão divorcistas que conhecemos, i titucional dispõe indissolu-
lllClplO do IMARUr m 3 A ," t 'b

-

b'l'd d
. A ,

.
, ,e "de um ou ambos os conJu- es rI am-se nas razoes sem lIa e matrImonio '.

de outubro, de 1950, deposl-l ••••••••••••• ,,_........ , '

.

------

t?U na urna, pa:a Yice-pre-' v�-s.e que, um administrador Moeda D18VI"SI-o·narl-asldente da RepublIca, o vo-j habIl e seguro, conhecedor
'

,

to que foi o ú�lico a ser a-
t
e prestigiado, pl�ocurou, �-I Pede-nos a Associação C�- rigidas pelo órgão de class�

purado. para ���É FIL�O, : tr� dos �arcos . r�curs�s, ,mercial de Florianópolis di- á Caixa de Amortização e'

naquele mUlllclp�O. E dISSO. pOlS a receIta mUl1lclpal nao vulzuemos que a Delegacia Casa da Moeda, secundadas
t�m ela certo 'orgulho. É 'vae além de Cr$ 250.000,00 Fiscal acaba de receber também pelos oportunos pe
uma senhora disposta e mUi-j por ano, realizar o máximo moeda divisionária para su- didos de outros interessados.
to comunicativa, que não o� que era IJ{lssivel na ép,o.ca. prímento ao comércio cata- Queiram()'S senhores cO-'

�lllt� ,seu ::r{tusiasmo por I Há pl:ofumia reciprocidàde rine�isê;' . . mer.cían�es procurar, a Dele-,
\.:ietuho �al�as. '�_ " I

entre -"PEJ?R? ,BITEN-
I �lC�ram, a�sl:n, at�ndlda,s gacI� FI::;"::;).} paJ'� ,::l, ()h+en-"

Transltanao por lmarUl, I.COURT e o 111ARUf. I as UlSGantes sohcltaçoes th�! 0,:..0 ue mueda mem-lH;a. I-

"

' '.

/

6 .9 E�TAOO-Quarta-reira, 8 de 4�gOStO
�

de. 1�51
---� "�-----,'--�--- .'

.Da Bancada Pessedista

o d'PU��BI.�������.��ntou à
o seguinte pedido de Infórmações:

.

O infra-assinado, Deputado à esta Assembléia pela
bancada do p, S. D. requer a V.' Excia� paTa que se digne
solicitar ao Chefe do Poder Executivo as seguintes in-

for'mações:
.

y
.

'

1° - Quais as providências tomadas pelo Govêrno
para sanar a falta de energia elétrica no Vale do Itajaí;

2° - Que sejam informados a e�ta Assembléia as

medidas tomadas e as que são necessárias para que pos
samos proc.urar os meios devidos para a, cessação, no ine
nor prazo possível, desta irregularidade que tanto vem

afligindo as populações operárias do Vale do Ita.faí, bem
.como a econ01nia do Estado de Santa Catarina.

S. S" em 7 de agôsto de 1951.
(H)'''iosé BI'lJli� 8. Bitt�!lc()u!'t.
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Participam a v. exa. e

exma. família o contráto
de casamento de sua filha
MARIA, com o sr, Pedro
Paulo Machado.

R(POR.'T'ÀGf]'� S -
,

.. CRÓNICAS-'
* él�EMA--
* RÂ'J)IO

.

y * U'rERATUl<h
.'''\ * HUMOR-

Cr.$3.oo* M�DAS-
• 'TODOS OS 1Ytf.S�5 •

l(fVISTA��(jOAjRA
CAIXA POsrAL,V •Participa a v. exa. e CU<OITIBA �A1J" !\IAe�ma. família que seu fi- l'\. -

rJ-\I\�J"

lho PEDRO PAULO, con-
tratou casamento com a

. F,aqU'êza\íem geral
senhorita Maria das Ne-

V· b C·...... t dves S. de Melo. 10 O renlo a D
I
.'

l' d
A

FI" I' 5 d' A -I (Silveira)F onanópo IS, 5 e agos- onanopo IS, e agos-
to, de 1951. to de 1951. . CASA MISCELANIA distrt..

PEDRO PAULO e-MARIA 'Pf\i':1.1���:::.aV��:UI!!�i�is!��. noivos ...; _ Rua cConselheiro Mafra.

o �STADO-Qúintá-f�ir8:, 9, de AgQs'to .. de
. 11151 7

,H E P I C H O L B N

Expresso Joinvilense LIda. iLecomoveis"de

trqt'}i������ Cilrg_3S· e Bafll!uenS 113v�á!"��.10!!��SÃO PAULO Marshall de 36 HPE e Ro-

CURITIBA bey de 60 HPE e outros me-

. A..
..

nores.

FWRlANóPQLIS (Vice-versa) Tratar com Mái-io Abreu

SERVIÇOS ,DIRE.TOS EM CAMINHõES PRóPRIOS em F'Ioeianôpe'lis. ,

.' Agência em FloriaOOpolis
.

Rua Álvaro de Carv-alho, 2 - Fone, L677.

O'REME'DIO QUE·

Chacaras .e Cia. Siderur.gica Nacional
SETOR DE Sft,N'fA CATARINA

CONCURSO PARA AUXILIAR DE ESCRITóRIQ

PEROEU-SE'.

, , -

I

As Gaut�las ns. 3.056 e

3.166 emitidas pela Caixa.
Econômica Federal de San-quintais -:

- Está circulando .0 nu

roem de 15 de' Julho da ve

"terana revista agro-pecua
�ia CHACARAS E QUIN
'TA]8, numero 1 do volume I:840 (Ano 420). Das 1.34 pagi
nas tambem em côres, desta
camos: A Plymouth Rock
Branca, Sociedade Braslleí-
-:ra de Ent.omologia, Uma
Nova e l'.errivel Peste do
'1'omateiro, Dr. Shísuto J0-
sé Murayama, Avicultura de
Apartamento, Como Criar
Galinhas no Centro da Cí
-dade, colaboração premiada,
Ubirajara Lopes Vieira, Ma-
-creiras Argentinas, EngO J!grO J'CSeab1rta �ngIAez. d1e la Grande Exposição-Feira' do Comercio.. Industr-ia r!.,.

�
....

zsousa, onsu crio VICO a e Lavoura do Estado de Santa Catarina, de 31 de Janei-
da Cha, e Qui., pelo Dr. Es- 1'0 a 3 de março de 1952.

.

� -

põra, O Segundo Grande Dentre outras firmas que não conseguimos apurar t t

Concurso de 1951 - Flori- no momento os seus nomeS, já reservaram os seus es- l�::,,--=:lCíi;odil-!lii�r.

.cultura de Apartamento - ta�des para a grande Exposição, as seguintes' firmas:,' � ft'�� rrJComo Ajardinar o 'I'erraço Fabrica d, Gaitas Hering S. A., Banco Inço, T,cita,. IfLJtfl! E.PARA�TA GARANTIAdo Arranha-Céu, Quiabo e Electro Aço, Altona, Cervejaria Catarinense, Navíta, I \\\:
n DE UMA VISIBIUDADE 100r.'Transfusão de Sarrgue, A Distribuidora de Automóveis Ltda., Carlos Renaux S. A., I � PERFEITA, PROCURE o

Pagina do Criador de Com- Buettner & CÍa. Ltda., Transporte Aéreo Catarinense S. I 1)ERI/RT�MENTO ar/co OE:
batentes, Heitor Tavares A., Pen ítenciâria do Estado, Fabrica de Artefatos Tex- LWÁ<r;(l4J� ��� y�Rêgo, Parreira e Umidade,. tis Artex S. A.'

. .!. 'CCMERCiC"E AGÊNClAS iDr. Celeste Gobbato, Con- I '--_ __'_-,-_ Joio p'''0.'2- 'LOR,,"O?CU._ SA",A CA1AR'NA_�__�

�=�:�:t��::::Ç:�f,�Ç:. CLUBE· (jERMANIA Club'e'· Doze de 1100'/slodo o Mundo .(ilust.rado em. Na falta de uma diretoria mentos na' sitada reunião
.

,�ôres), Como se Fabl:�ca Vi- legalmente constituída, os isobre � sua gestão.' .

BAILE DE ANIVERSARIOl1.a�re d:lCana, �gro.�mau- abaixo assinados de confor-r A reunião ora- convocada, De ordem do sr. Presidente, convido a todos
ry HenrIqu� da SllveIra:.Pa- midade com o artigo 80 dos no 'caso de não compareci- os S1'S. associados e exmas. famílias, para o Baí-

.Ta as Frutelr�as Produzll:.e�, estatutos, convocam os dê- 'mento- do número legalmente 'Ie de Gala, que será realizado sábado, dia 11 doDr. Celeste Oobbato, Varíe- mais socios para comparece- flecessario de socios se rea- corrente, com início às 22 horas e em comemora-.

dades 'de Trigo, Selos Agri- rem às 19 horas do dia 18 do Iizará com qualquer nume- cão apasaagem de seu 790 aniversário de funda-colas da Hungria, Manual mes em curso J!a sede da so- 1'0 de socios
.

meia hora de- ção.
. '�',

de Conversação da Língua ciedade de At.iradores de pois da hora e dia acima Levo ainda ao conhecimento dos srs. asso-Tupí; Ten. CeI.�. Viann�a.1 Florianópolis, à Avenida indicados. ciados que não haverá reservas de mêsas, excepto,Verme.s. Dos ��trlllhos, J?ao I Mauro Ramos p-ara uma as� Carlos Meyer, Christian para as autoridades e associações convidadas.Francisco Díníz J.u�queIra, sembléia ger�, afim de de- Kreiling, Victor Busch, H. Traje: CASACA _ SMOKING - SUMER.Cultura dos Amarflis, Prof. cidirem sobre os interesses Iung, Alberto Muller, M, Arnaldo Dutra _ Sec�!io Geral.
.João S. Decker, G�ande AI- desta sociedade, eleger uma Tertschitik, M. Muller, Tom

cachofral, Aproveitando a diretoria ou uma comissão T. Wildi, Henrique Bere- SEBASTIAO MELO E VIÚVA ALVINA SeR-
Amexa Japonêsa, Dr: Theo- de liquidação. ,

nhausen, Hermam Beck Ju- MARIA SALOMÉ PE- ROEDER MACHADO
doro Peckolt, C�narIo Rol- Convida-se, tambem, por nior, Walter Meyer, Julio REIRA DE MELO
ler, Jeronymo Rocha, II DO meio desta a ultima direto- Voizt Rudi Schnor e Victor
Solo Brasileiro, Ten. CeI. ria para �restar esclareci- Hu;o' Meyer.Arlindo Vianna, "Os_,.t\ni- 0. .
mais Selvagens r: Aprovei- 'ICIDEZ ESTOUaCll .

tamento -.- Cativeiro -. A- • .

n:a�,same�tó ,..:_ Domestica- "IZEDI"
.

a SUl VIOI?
çao , EurICO Santos, As Ma-

1 azianhas dos Fungos e .a Fungí- Os sintomas da hiperacldez �s��aca
- • ,

eultura, EngO Igino Bassi, arrôtos, flatulência, có�c::;r:em-.como Preparar Fermento dam" qual���lt::o:a sua· lÕa.�Para Aguar.dente de Cana, .l��uên�iar e' na sociedade.. ��Dr. Amaury Henrique da v a, n

�-��SÍlveira, Frutas de Conde e L_------_;-----
Outras Anonáceas, a Capa-

_

i�����§;�;�ll���������7�i�t��t:�;���t����;:�� ·..11111I:III
�����:Índa� �:i:;i�� �;� ���: ��a������:���oDt.�:e���7� �li��n�e ��li�:li��o, �:.a1��

11::::\'iiI �::i:: I�illR 1&4� M%%: f�nW,'ID.frf! leUi·l·lo Nogu,i,. N,tto, Seçagem Bond", S,lo, In,tmtivo" mando Navam Sampaio, %440 W 01\<;\ """Qw
�jL'. :.:.:.

o?: r:: {\:x:'{ •.

:.:::::::��u�:,d;��S�sE:�����!o ci� I �eaf:u::t��I:da��oC��:�::� �.st���;:i:oF�;n�e�!�: D� '�llt:::::(·.IJII: il�� IIJII··:::::··[·III IJ1.lt'····]� :�!i :::::::.)i!, iIJIJ,,\(} 1:!I.�::=:t:ill;'1 :1/::;<::::· ii 1;
gantes. Cultura do Fumo,' do Adlay, Re.imar· von Parreira Colonizadora etc. .

...

,

"

Comunica a direção da Cia. Siderúrgica Nacional,
que o Concurso, para -Auxíljar de Escritório, a realizar
se naquela Cia., será efetuado no dia 13 do corrente às
8 horas da manhã. .'

;
""

AOS S8_fUROIL�'
A J;Jra. L. GfC1iAiiõ.

ex·�tca 00 CéIltro .,trt.
ta Luz, Ç-aridàde e AlIror,

. tomnnt.ca a mudàn� 40 seu

I eOttsiilt6.t,io para a AVenida

'I N.·S. �llaeàbana nO�O -
Alflrtàménto a. ·762 - ate
de Jilnêiro. �

CONsttLTAS Cr$ 20,00.

FElUDAS,:Y.��UAT1SMQ
I E :PLACAS>StFl'LfTlC..\f$

I!�!��!I�I!!
tamente da íifili.

. PrilDeira Grande.,
ExpÇ>sição

._

CO.IRA caspA, 1
QUEDA lOS CA· •

BELO.S·l DEMAIS :
AFECtOU DO

CDURO CABELUDO. .I.

"VIRei'EM ESPECIAUDADE" da I
I

il'P!:i!'05A�IL"'Q
�POR 'f,i(cntNCIÂ

(.'jA,WETZELlINDUSTRIAL-JOINV[ LLE
TORN_A r' ROUPA BRANQUISSI
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TEBIIN A O-A A- CRISE FRA N C E li.
.......................................,.. , ,

. -

' .

...

MAIS UM DESASTRE FATAL COM�j
UM AVIÃO DA FAB.--4 MORTOS

RIO,9 (V.A.) - Enlutan- Ao alcançar as imedia- no lugar denominado Pedra
�
incêndio nUl11 raio de dese-»

do mais uma vez a família ções de Campo Grande, o de Guaratiba, distante cer- nas de metros, destruíndos
da Fôrça Aérea Brasileira, aparelho sofreu . qualquer ca de 12 quilômetros de uma vasta érea coberta d�'
novo acidente fatal .regís- anormalidade - que só o 'Campo Grande.. vegetação.
trou-se na manhã de ontem, resultado do inquérito po- Os corpos dos info1:tuna-

quando dois majores e dois derá esclarecer - indo pro- Com o choque, 9 aparelho dos tripulantes fÍ'c:aram ear-e-

sargentos realizavam um jetQr�se de encontro ao solo, incendiou-se propagando o bonizados.
vôo de instrução sôbre o -_'-----------------------------------

subúrbio de Campo Grande,' T
;.

d
·

G bne�\�o�::��t:\ avião C�47,' rage ,:I,a n� ua·na. a'ra
n. 2.028, pertencente ao 1°

O b � Presídet ..m
Grupo de Transporte, su- ,arc� ,

Ue pesca.. (C' Ir.,.esi'Jenle ' �4a.f'd·aS»l}.bordinado à 3a Zona Aérea; .

. 8"'

,_';.>_F_l_o_H_a_n_ó_p_o-l_is_.�---·_9_d_e_A_gO_s_t_o_d_e_,_1_95_1 ��i:���r:s 1t��l��é ������.� virou' �e se despedaÇo.:
-

.

gio de Oliveira e Silva le- RIO, 9 (V.A.) - O barco movida por um motor a Em declarações à nossa re-

vantaram vôo de sua Base

I
de pesca "Presidente Var- óleo de 330 HP., com capaci- portagem; disse o sr_ Levrr

no G2:1eão, repetindo" uma gas", de propriedade da Es- dade pai-a 50 toneladas de Miranda; que' (i. 'barco SeR-

. SESSÃO DE ANTE-ONTEM tarefa rotineira. A tripula- cola Técnica Darci Vargas, carga. enc-ontrava '�relhado' pa-
A FAVôR-'DOS OPERÁRIOS _ DIÁRIO DA .ASSEM- ção era integrada ainda pe� do Abrigo do Cristo Reden- O sr, Levi Miranda, dire- râ fazer longos cruzeiros, a-

BLÉIA _ ENERGIA ELÉTRICA _ PLANO AGRO-PE� los sargentos Gelson Honó- I tor, desta capital, deixou a tor do Abrigo do Cristo Re- centuando que provàvelmen-;
CUÁRIO _ ENERGICO DISCURSO CONTRA O DI� rio dos Santos e Enock de baia de Guanabara, na noí- dentar, logo que teve corihe- te teria' êle se afastado' d�

VóRCIO _ ATITUDE DESELEGANTE Carvalho. te de domingo, com destino cimento da infausta noticia, rota estabelecida.
_

Presidiu a sessão de ante-ontem da Assembléia Le- à localidade de Santana, no dir igiu-se para o local a Estão sendo procurados

gislativa, o deputado Volney Collaço de Olrveira. O TEMPO Município fluminense de Ifim de prestar a assistência os corpos dos pescadorese
O expediente constou do seguinte: Macaé. A viagem, apesar do .necesaâria aos tripulantes desaparecidos.
_ Convite do Prefeito de Jaraguá, festas Previsão do tempo até, 14 mau tempo,. decorreu sem "'(���)�(�()�)'_'()4."()�.para as

horas do dia 9.
.

i '

id d d
que se realizarão naquela cidade, no dia 17. íncídentes te a CI a e e·

_ Mensagem do Governador do Estado prestando Tempo Bom, com nebulo- Araruama. AIí; nas proximí-

informações solicitadas pela Casa. sidade - Nevoeiro.

I dades
da Praia Sêca, quase

_ Telegrama da Presidência da República comuni- Temperatura estavel. na lagoa 'de Araruama, o

cando providencias sôbre a Navegação de' Cabotagem.
Ventos - Variaveis pre- 'barco recebendo forte onda

. _ Telegrama do Ministro da Viação sôbre providen-
dominando os de norte, f'res- e, em seguida, mais outras,

cias para dragagem dos portos catarinenses. cos.: virou e se despedaçou. RIO, 9 (V.A.) - Tudo posto pelo juiz Delio Mara-
-

A favor dos operários de Laguna Temperaturas extremas ONZE DESAPARECIDOS indica que hoje ficará so- nhão, seu presidente que es-

.

Foi primeiro orador da tarde, o deputado Oswaldo de hoje: Máxima, 21,8. Mí- A tripulação do "Presi- lucionada a questão do au- tabelece as bases de 25 por-
nima 166- d t"T.T .". t cento para salaríos até 1.500.;.

Cabral, que se ocupou da situação de dezenas de onerá- '" . en e v argas era compos a
menta de salarios dos co-

l" d d z
-

a cruzeiros; 20 porcento para
rios das dunas de Laguna, dispensados sumariamente do e e esseis pesso s, onze ..

N
-

._

�, mercrarros. a reuruao que os de 1.501 até 3 mil cruzei--
serviço por falta de verba. Oi orador leu' telegrama rece-

Tome Café MIM I das quais desapareceram: t
_

I t
- os pa roes e emprega e os e-

ros: 15 porcento para O'S de",
• bido sôbre o assunto e 110 qual ê solicitado o interesse do

.
--.-- São elas: Domingos Tavares,

G A �f d b F'" rão hoje à tarde perante o 3.001 cruzeiros até 5 mm
nobre parlamentar afim de serem' aqueles operários no- •ama ra u-

mestre o arco; irmimo

L b
.

d B' Ii presidente do Tribunal Re- cruzeiros : e 10 porcento pa
vamente admitidos. Assim, apresentava à Casa telegra-

a rico, pesca 01';. rau 10 �

P· d' n..�' " gional do Trabalho, deverá ra "8 de' 5.ÓOl cruzeiros erm
'ma a ser dirigido ao Ministro da Viação, a favor dos re-

II -

I
Ires e uusa, primeiro ma: __y

DIClpa'
.

i t- L ld S t ser. apreciado o acordo pro- diante,feridos trabalhadores. O telegrama é aprovado pela Ca- qu in s a; eopo o an os,

sa. Atendendo a um convite Silva, Agnaldo Santos, Djal-
D·'· d A bl" ma Pereira, Manuel Mar�

_ iarro a ssem ela da Direção dêste jornal, re�

IO deputado Ylmar Corrêa, dizendo que há 3 meses digiremos, para o mesmo,
ques, João Ribeiro, Edmun-

não é publicado o "Diário da Assembléia", reclama con- as crônicas dos trabalhos da
do Félix, Adalberto Viana

tra essa irregularidade, visto os prejuízos que a mesma Câmara Municipal.
e José Alme�da, pescadores.

acarreta aos trabalhos da 'Casa. Na sessão de ante-ontem Apenas cinco membros da

IAo ensejo, protesta contra o local secundário em que só constou a instalação dos tripulação conseguiram che

foram publicadas, no "Diário Oficial" do Estado, ....as leis trabalhos da 3a reunião 01'-
gar à praia, em Araruama.

promulgadas pelo presidente da Assembléia, pois não se, dinária, Êsses cinco tripulantes lu- .

compreende que documentos de tanto valor sejam deslo- É nas subsequentes que
taram terrivelmente contra

cados do local que lhes cabe, naquele órgão oficial. os srs. Vereadores terão 0-
a furía dos elementos, vi-

Continua na 3a.pagina portunidade de estudar e
vendo horas de verdadeira

---....é-------------------:.__ resolver importantes proble- angústia, numa desespera-

A' LUZ DOSO L' • II.
mas do municipio.'

dera tentativa de salvação.

Aqui estaremos para ai-
São .êles : o segundo maqui-

companha-Ios nas suas Ii- nista, Abilio Rodrigues: o

das parlamentares., rádio-telegrafista, Epitâcio
João Frainer

da Costa Aquino; e os pes-
cadores Albertino Neves,

CASA MISCELANIA dístr» 'Luis Pereira e Hermes de
buidora dos Rádios R.C.A. Souza Loiola. .

Victor, Válvulas e DiSCOS.. r
Os cinco sobreviventes IRua Conselheiro MafrL foram imediatamente trans

portados para �sta capital'
Ca'S8 dos Pro em ãiüomóvel.

,

-
No local estiveram o pre-

fessores ;���a� o delegado de Ara�

BARCO DE 300 TONELA
DAS

O barco de pesca sinistro
era uma embarcação que
deslocava 300 toneladas,

\

bléia Nacional. Espero fixar
a hora exata da apresenta
ção depois de me avistar
com ° presidente. Edouard
Herríot, de modo a tomar
em consideração as suas

PARIS, 9,· (U.P.) - De

pois de conferenciar duran
te meia hora com o presi-

..

dente da República, o sr,

Renê Pleven deixou o Eli
seu anunciando: "Vim di
zer ao presidente da Repú
blica que aceitava .a desig
nação para .presídente do
Conselho. Apresentar-me-ei
amanhã diante da 'Assem-

conveniências".
O presidente designado

dedicará a tarde de hoje ao

preparo da sua' declaração
de investidura.

NI ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

os LAltÁPIOS APENAS SE CONTENTARAM EM
PARTIR O VIDRO DE UMA DAS VITRINES ...

[âjOPor' ticrivel que pareça,
registou-se, ontem, à hora

investidas, Um único propô
sito, além do roubo ou fur
to - desafio à Policia ...
As ocorrências que Ja

têmos registadas, em nossas

últimas edições, de casos

dessa natureza, levados a

efeito, nas arterias princi�
pais da capital, durante o

dia, parece indicarem que
os laráI!ios lançaram, mes�

mo, um desafio aos agentes
poli'ciais .. ,

em que o comercio encer

rou suas portas para o al�
moço, uma audaciosa aven

tura, à rua �ipe Schmidt,
levada a efeito por larápio
ou larápios.
Enquanto todos se encon

travam em suas casas pára
a refeição do meio dia, foi'
quebrada a vitrine da Casa
Porto, àquela rua, lato que,
conhecido, levou' aos curio
sos a presencia-lo.
Segundo conseguimos' sa

ber, não houve roubo. Ape
nas,: o prejuizo da vitrine
que vai aÍém de mil cruzei
ros.

.

Os gatunos, desta feita,
nada conseguiram.'Possivel�
mente, ao que tudo indica,
os autores dessa perigosa
aventura, .à luz do .dia, pres�
seutiram. a. aproximacão de
algum transeunte, in;pedin�
dQ�oS de: prosseguirem :ea

sua. faina:
AsS"imj já não p.reservam

os lara})ios: a�r horas caÍadas
da{;}i@if{!':'f_lara agk Bem '1'10

centro.:·da: ciãade, iI; luz do
so,l; ê,Ié's- se- . mürvimentam.
Párece qtie há, nas suas

Por decreto de 27 de jü
nho de 1951, do Exmo. Se�
nhor Governador do Estado,
foram nomeados os senho�
res professores Osvaldina
Cabral Gomes, João dos
Santos Areão; Custódio
Campos, Jair Simão da Sil�

O Fluminense, no Rio es-
va e Abelardo Souza, -para

tá envidando esforços
'

no comporem o· Conselho Dire�
sentido de. adquirir para.:.a· tOl' da Fundação Casa dos
sua agremiação o conhecido Professores de Santa Cata�
jogador Sarno, ex-player do rina, instituida pela Lei lio
Botafogo. 460, de 14 de junho de 1951.

(Dos Jornais)
Este player, muito esperto,
Entrando, já, com seu jogo,
Deixou um caminho aberto,
Ao sair do Botafogo.

\ Alfinetadas... Reclamacão de
bom bumor
RIO, 9 (V.A.) - RecIa�

mação curiosa foi levanta�
da, em questão de ordem,
pelo sr. Ponciano Santos, do
PRP do Espírito Santo. Em

F-I' t-
nome do decôro da Casa,

'8 eceu ao Igo pedia ao Presidente que to-

d I
. masse providencias para

ip omata
.

: criar�se um código de ética
a que se submetes'sem os

LISBOA, 9 (U.P.) - Com .Wrnalistas ali credenciados.
80 anos de idáde, faleceu, É que, disse o reclamante,Com seu valor êle ofusca t 't} A, nes a capl.a, ntônfo da um jOl'l1alista o criticou du�Pois'faz questão de brilha", Costa Cabral t' d' I• .

, an 19O Ip o� ramente, inclusive chaman-·Mas o,HFlú" saiu el,l1 busca' mata: que serviu no Rio de do�o de "palhaço", o que,De Sal'llo ... p-rá sé cocar... JallelI'O e B l' Iie' l'
em

.

er 1m, e co- em sua opinião, implicava a
!1üecldo esportIsta.

. Cónt, na 3a:p<ig. letra G

f

.
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o AUMENTO/DE
salário dos comerciários

\
'" .i

Contam que, na última campanha política, nox

interior do Paraná, a política de' um dos seus muni-
cípios, sofrendo profunda alteração, misturou de tal}
jeito os rodeios que ninguem não podia mais falaryp
sem causar alteração. É que, defender A, significava"\.:
acusar B, para uns; Para outros defender B seria.
acusar· A. E qualquer referência a C, d.esagradav&c
D, que fora chicote partidário de !E, hoje exaltado"
amigo de F e intransigente defensor de G. O silên-
c·io era imperativo da coerência.. Seda desagr�dáveh
para ·H, na defesa d6i I, rec'eber pela proa os ataques:.
que certa i'mprensél', hoj'e a, S.C<U lado, fazia ontem")
contra I, defendido por. J,., qu·e. hoje, por isso não>-
ataca.

A vox populi, enh'etanto, não tem essas pru-
dências. E foi por isso que, quando E e l, aparece-
ram num comicio, ao lado do outro partido, houve:,.
l\m ,aparte pitoresco .. e c()l'tante.:

Dizia o primeiro, em arrebataD;lento tribunicio-.,
. de sabor regional: _ .. AgQ:_l'a, meus amigos, eu e aquf�
êle, havemos de vencer· a' Éüeição e puxar esta tel'l"a_

p�i'a frente. A parelha' é' boa, não ing�ita parada....
tem sangue criolo, e pêlo' ...

- Malacara! � sibilou o aparte r E o riso ge---.
ral, caboclo, afogou o·;ovador!

..
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