
Proposto.o BUIH8nto 18ral do FuneioD
.

:::ra reumao da CQmIs.sao de

Ftnan.ças
o sr. Y1mar Constituição do Estado

reajustado.s
os vencm:en�os dos

I
po ?e Bombeiros, a partir do vencimento mensal ...• :

Corrêa apresentou a segumte:
.

Promotores Públicos das 4a. 3a .. 2a. e la. sntrâncías que Cr$ 1.801,00; .

. Emenda Substitutiva ao Proje.tO-de..LeLll.._..lfi7/51 terão>_re�p-eetivamente o padrão de_veneimento Y2, Yl, Art. 6° - Aos inativos e. p.ensionistas..dQ._Es.tado,
ê

,

.Apresent3;nio,s a s�guinte emenda substitutiva ao Xl e W1.
.,

., .. ,de qu�;enta por. cento (40%) a elevação dos proventos
Projeto de Lei n. 1�7101: Art. 50 - Ficam elevados QS vencimentos e salários e pensoes.

. ,

.
. Projeto de Lei n. 107/51 dos funcionários públicos civis e militares e extt'a-nume- .

Art. 7° - A despesa decorrente desta ,leI correra.

.

Dispõe sôbre reestruturação no Qll·ad.ro rários do Estado, na seguinte base: ' por conta da arre:adação �o presente exercí:i�.
ÚmC<l do Estado; concede elevação de padrão 1 _ de cinquenta por cento (50%): Art. 8° - Serão apostilados pelos Secreta�'l?S de Es·
de veneímento, remuneração, salário, proven- a) - a escala-padrão de vancímento, situada entre tado os títulos d�s funciónârioa e extra-numeráríos a que
to e pensão aos servidores públicos, aos ina- o padrão A a C· se refere' esta Ieí, 'I
tívos e pensionistas do Bstado e, bem assim, b) - a escala-padrão de salário, situada entre a re- Art. 9° - A presente lei vigorará a partir de 1° de
aos ofiC�ais e praças da Policia Mi-Htàr e Cor- feréncia I a VII' julho de 1951. .

po de Bombeiros,
..

c) - o vencimento dos militares, inclusive do 001'- Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrârio,
o Governador do Estado de Santa Catarina, po de Bombeiros, situado com ° vencimento mensal de. Sala das Sessões, em 10 de agôsto ,de 1951.

. ;':. F�ço' '�ber a todds" os ��bitant�_a.-dêste Estàdo. que CJi$:;''l�9!?-��'�::b1', ].50,�.o.;) ".' . (
A

� Aesemblêia decreta e .eu sanciono a seguin-te lei: -. ,.. .
"�, .: ·dW!>-;- o sa:lál'io do�i1essQa:l para abras, inclusive tra- Ylmar Correa

Art. 1� - Ficam' criados, na escala-padrão de ven- balha:doi'ei(:e o'perá,l'leds do Estadtl; Oscar da Nova
cimento, do Quadro único 'do Estado, os seguintes válo- 'II �,de quarenta':por cento (40%): Wilmar Dias

• l'6S:
. _� . _.' a) ...,....,,,� escala-padrão de vencimento, situada entre Bahia Bittencourt

P.dtão Veacimeiito 'inens�l Véilcimênto:. anual o padrão ot(!clau8ula D.a.,i[.j _,,�,
.

-

. Antônio AlIneida
Z 5 Cr$ 12.000,00· Cr$ 144.,0.0.0,00 'b) -,1j, escala-padrão dosalário, situada entre a re- Lenoir Vargas Ferreira
Z 4 . . . . . . . . . . . .. Cr$ 9.500,00 Cr$ 114.000,00 ferêncâa VIII a XVII; Elpídio Barbosa

, Z 3 Cr$ 8.500.,00 Cr$ 10.2.0.0.0,00 c)'__ o vencimento dos militares, inclusive do Cor- Protógenes Vieira
Z 2 Cr$ 8.000.,00 . Cr$ 96.0.0.9,00 po ·de. Bombeiros, situado entre ° vencimento. mensal de Francisco N;eves
Z 1 . . . . . . . . . . . .. Cr$ 7.50.0,00 Cr$ 90:0.0.0.,00 Cr$ 1.20.0,00 a Cr$ 1.800.,00; João Ribas Ramos
Y ,6 Cr$ 6.500,00 C.r$ 78.00.0.,00 d) - as funções gratificadas existentes no Quadro Enory Teixeira Pinto
Y 2 Cr$ 6.340.,00 Cl'$ 70.0.00.,00 único do Estado, inclusive as gratificações do magisté- Fernando O. Oliveira
Y 1 . . . . . . . . . . . .. Cr$ 5.0.70.,00 Cr$ . 60.0.40.,00 rio, tais como: gratificacão de direção do curso normal Estivalet Pires
Y 1 Cr$ 5.340.,00 Cr$ 64.0.00.,00 regional; de regência de' secção" do curso normal regio- Walter Tenório Cavalcanti
W 1 . . . . . . . . . . . .. Cr$ 5.0.0.0.,00 Cr$ . 60.0.0.0.,00 nal;. �e regência �o curso primário- compleme1ar e de

I
Lecian Slovinski Iauxiliar de mspeçao : ' Waldemar Grubba

Art. 2<l - Os Desembargadores do 'I'rrbunal de,Jus-.. c) - a gratificação diária pela ministração de au- Olívio Nóbrega
tiça e o Procurador Geral do Estado, os juizes de Direito las nas escolas normais; institutos de educação e colé- Deixaram de assinar por

-1-de 4a., Sa., 2a. e la. entrâncias e os Juizes substitutos te- gios estnduais,· inclusive aulas extraordinárias; não estarem presentes mas

.rão, respectivamente, o padrão de vencimento Z8, zo, Z3,

I
f) - a representação do assistente militar e do aju-· são solidários com êste ,

28, Zl e Y5. dante de ordens do Governador; '. projeto, os senhores
Art. 30 - O Sub-Procurador Geral do Estado terá o III - de trinta por cento (30.%):

. Ivo Silveira .Jpadrão de vencimento Z4. ) a) � a escala-padrão e'vencimento de' JaZ; Manoel Siqueira Bello
Art. 40 - Ficam, de conformidade com o art. 92 da b) -'-- o vencimento dos milital'es, iríclusive do Cor-

,
José GaHotti P(eixoto.

ni"'Wl -_- -.-_••-. _-.-_

o mais antigo Diá ..

rio de $. Catarina
INão irão

. a· Coréia
para

d
�

I
I
I

•

- Mas se ontem o almoço
foi o mesmo, como é que
hoje a conta é o dobro!

- É o acôrdo, madame ti
São os impostos que
vem vindo!! r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o EsTADO Sábado
, I

II !toe Agosto
:

de 1'951

Clulle Doze de Agost.DR. LINS NEVES
Diretor dá; Matérll,idiíde''6 mé�

111:0< do H08�tar dé Càridade._

CuNtCAS DE fENR()·RAS
CIRUiH'!IA - pAR'l'OS

\ lSSlSTENCIA AO PARTO •

OPERAÇOES' OBST�TRICAS '

1)oe�' glandulare•• ,

tiroide,
.. ,.yiri� hipôpise, ."Cc. "

Distu�i08 IHIÍ'V08" - Eaterj·
----;_------------------�� lidade' - Rêgim�..

Col1llult6rio� Rua F-emando .a-

dl&do, '- TaL 1.481.

BoicL R. 7 4e Setemb.J'G - •.uf.

JruI • Sou-za -- Tel. 84S.' .. .

R,ADIOTERAPI,A .

RAIOS X
PI. mlNlO .ODESTO "

-

.............te. '•• ..,... • Cartia.,

OBA. <WJ4l)���VA.'.f�.OLOySKA :mrSSl
.",' '. "'-. 'E '.

.D�.'.,�TõNI0;;JDIB MUSSI
• Médicoa

Cirurgia:ClíIiiea Geral-partol

Serviço completo e' especialtsado d,ü DO�ÇAS D. S:lNHO.

-'8. com modernos' métód,os de diagn6stico. e tratam�to.
IDOLPOSCOPIA - HIS,TERj} ---, SALPIN(WGRAFJA' - DTABO.

LISMO BASAL \

Uitra.adioterapla por onda. curta.-Eletrocoarlllaçiío Raio.

'lolata,. Infra Vermelho,

Con.ult6rio: Rua Trajano, nO 1. 1" andar - Edifieio do J(Qnte-
,

'

,lo.
Bor'rio: Dali 9 &8,12 horas � Dr. Mus!!.

Das 15 ia 18 horas - Dra, Muslli.

auldencia - Rua Santos Dumont, 8. Apto. '2.

'CLINlCA
do

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

Institutos e Caixas
-0-

OUVIDOS, NARIZ e GAlUiANTA
Tratame;nto e Ope�ações

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA
Retirada de -corpos cxtranhos de Pulmões e Esofago.

-0-
-

'''' ..
,

c...
RAIOS X

Moderno aparelho "Pala radiografias da Cabeça.
Transi inã ão par

� "', ,_.r,_ de CUi'a das Sinusites. Infra-

; I
-o ,

HO;R�RIO DAS�ONSULT'AS
(Pela man,bã � HOjipital d� Caridade).
(A tarde",- Consultório Vi�onde -de Ouro Preto, ,n. 2.

•• Oasa BeJJo Horizonte).
Residência Felipe Schmidt 101, Teletone - 1.560.

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

'DR. A., SA.N'rAELA
(Fol1ll�do ;'piJlá Fa:é�(Jiíéte 'Na":

JIlonal 'de ,Hedici�a' da Univérlli
dade do Br�sií).

DR. I.LOBATO
, FItHO

Doença. ,do, aparêlho respIratório
\" ......... ,�

TUBE:RCULO-SE
",

•Mieo por 'eoncurso !ia AIIsi.�
,Cirurgia do' Tor'lx'

"neia a Psicopatu do 'Distrit,o Formado�Iij; J!ãeuldade Nado-
••deral. :hal de Hedicffit���Ti8iologiata •
h-interno \

. do Hospital Pai� Tisioclrurgiãó -di{irospital Nerêu
Quiátrico e Manicômio J�di�i'rio R ," d" '}'-'.,' amo!>. ,<JUra0 e espec18 lzaçao
h CapItal Aderal. '

"

I S N m-... • ..

te Epe o . . L.' ""X-In rno e %-

�-interno da Santa Casa de
,assistento de' CirtÍrgia do Prof•

•Íllericõrdia do Rio de Janeiro. 'Ugo Pinheiro Gaima�ães: ,{Rio).
'

Clfni{:a Médica - Doenças Ner- C F I' S h 'dt" "8OU8.: e Ipe c mI,: 'O •

_.o.a••

Conlult6rio: Edificio Amélia

Neto - Sala 9.

ltesidência: Avenida Rio Bran

lo. 144.

Consulta's: Dás Ui às 18 horas.

,Telefone:

Consultório: 1.%68. r

Résidência: U85. DR. ARMANDO VA-
LERIO DE ASSIS

Consultas, diàriamente.' -Ias 15

às 18 horas.
'

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

DR. NEWTON MEDICO
.

Doa Serviços de Çlínica Infantil
D'AVILA ta Aulstência Manicipal e }Jos-

Clrar�ia �eral - Doençaa de Se- pital de, Caridade
nhoras - Proctoiogia CLINICA MEDICA DE CIUAN-
Eletricidade Médica OAS E ADULTOS

Consultório: .Rua Vitor Meire- - Alergia -
... n. 18 - Telefone'1.507. 'Collault6rio: Rua Nunes Macha-
Consultas: Às 11,30 horal e 1 :,to, 'l '_ Consultas das 10·6s 1%"

&arde das 15' .Boras ,em diante. • das 11) ás 17 ,horas. IResidência: Rua Vidal Ramos, Residência: Rua Marechal 9:u1-
'

- Telefone 1.422. .the�'lIle, I) - Fone: - 78B. '

o ESTADO
AdíDiDistraç:lo

Redaçâo' e Ofiemall l
rua ConsélkeiN Mafn.
nG 169.

'

Te!. 1022 - Cx; Poa
tal, l.39.'
Diretor: RUBENS' ""A.'
RAM'Os';'

:

Representante-:
A. S. URA' ,

Rua Senado-r Dantas,�
,

4Ó .:..:. Só andn
Tél.. 22..fS924 _,; RiQ d&

J-arieiro
RAUL CASAMAY.()R
Roa Felipe de>,Olíveirao

T�r� 2;�9�7:0-��â�iQ Cia:' "Sj(le,rur.gjca'" ,:<N:âGional'��)o ,/
(, ,,' , SEToR DE SA1'IITA CATARINA,

,

ASS:INA,TV:RAS CONCURSO PARA AUXILl1\.R DE ESCRI�ÓRIO
, Na, Ca�itáí '

Comunica' a
l

direção da Cia. .Siderúrgjca I �aci<mal.,�,
, An.q '" ••• ' CJ1 100)00 q;�e 'o Concurse para'AUsiliar de t1�crit?rio. a, real:\1:a_r-

Dre Alvaro'
;,

de &mlestre '�:"Cli M;OO' s� u!lquelà Cía., será, ef��ua'dó:no dia 13 do 'corrente : a.s;>,Trimestre.: Crt 85,00 8 horas' da manhã.,'
'

,

,

"

Carvalho No ,lnteripr'

,,�U\���I:�1t······"'Lo'�···c·o··m",·.·v··e·!lS···d··e�'AnO' _ ..• '. Crt, ,120.00 ,_

Doenças de-Cdanças Sem�stie •• Cr' '10,00 BRASILIENSE" "

Consultório � Rúa tl"raj-a. Trimestre. Cr' ',40,00 Sois cristão-s? Q'u�rei� vêr
'

6O' Hp'J:bno s!J;l. Edit. São Jorge -- Ànllntl<)s mediante COB- a vida de vosso �estre e 36 e ,

' J:.r.
l0 andar; Salas 14 e 15. át Salvador Jesus CrIsto.? '

Resídêneía; nua Brip.. ';;-S O·originaiS. mesmo Vinde à 'Colônia Sta, Teresa Vende-se dois locomoveis•.

deíro Silva Paes, s/n -l. SO, não pUbli<l'ados, não se- no dia' 7 de setembro pró- Marshall de 36 HPE e Ro-

d (châéara do ES])à- rão devolvidos. ximo, e do alto de urna co- bey de 60 HPE_ e outr?s me- -,

anh a)r. .

l'
ã Iína, de uma arquibancada nores,na. ,A di1"éçãó n se res-, Tratar com Mário AbremAtende díãríamente das pensabtlíza pe os eon- para cinco mil, espectado-

14 hs. em diante. 'ceitas emitidos DOS ar- res vereis as deslumbrantes em Florianópolis.

DR. ALFREDO' tigos assinados. cên'as bíblicas, interpretadas

-&,-,-',
-

"1--5--.,'-,--. 'CHEREM," por 200 internados desta ca-

----------__.._, sa hospitalar.Cuno Nacional de doença. I
Vinde'. .. _ Sereis des-

entai.. DR. M A R 10 lumbrados ante êste estu- DR. NEWTON D'AVILA
lIx-diretor do Hospital Colonia pendo teàiro ao ar livre, in- Ausente até 15 de Agost�$�aant'Ana. WENDHAUSEN teiramente desconhecido no fazendo curso de apenel--
Doenças nervosaa • tnentai.. CUniea, médica de adulto. e

Brasil!... ,{ çoamento no Rio.de Janeiros,
'

Impotencia Sexual. criança•.
Rua Tirádenteai. nO 9. Cons�ltório - Rua .JoAn Pinto,

Col1,ultas das iI) 6s 19 hora.. is - Tel., M. '169.

FONE: M. '198. Consultas: das 4 às 6, horas.

ReJ. Rua Santo. Saraiva, U Résidêneia: Rua Esteve. Jd-

_ ••treito. nior 41). 'leI. 812.

BÀILE DE ANIVERSÁRIO

DR� M. S. CAVAL..
"

éANTl."
CHniea exctu.ivamettte da crf�

aaÇUo \
Rua Saldanha, M.arin'bo, 19.

Telefone (M.) '1S6.

�

Dt1!!!DJtM.!Wrgllr.m, -

niCiou a ,:críii�ca, :b:esta Capital. ,

CGN�líltTõroO: RUtl Nunes Machado;
(con!U11tótiió' Dr. "Oswaldo Cabral) ._ Das 15 às
17,SO'boras.

•

,

RESID�NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele-
fone -1\(-'114.

'

De ordem do sr. Presidente, convido a todos '

os 61'S." associados e exmas. famífias, para o Baí-v

,
le de Gala, que será realizado sábado, dia 11 do )

_.', ' .corrente, com inicio às 22 horas"e',em comemora-v

ção,a'p�s{agem de .seu 790 an!�el's:ári,o de funda-.

ção, ,

'

Levo ainda /ao conhecimento dos srs. aeso-»
, '-

cíados que não haverá' reservas de mêsas, excepto )

,

para aé autoridades e assocíaçêés convidadas.
, ",T'raje: ,Gf-.SACA :_S,MOKINC'':_ �l!MER.

, , " , Ar,llaldo Dutra � Sà'creta'rlo Geral.:'
• � (

•
.... ,I •

(Altos

'Eu'gêni'o ,Luiz Beir�o� >

t Missa ,de 1· aniversário
Jurandyr Corrêa Sanes, Veto "J", Chefe da T_ A.

A Família Beirão convida seus amigos para assisti-:..

='P-"-!Ilis,s,a w_,�xs.árip _ele.seu falecim�nto, na Ca
tedral Metropolitana, dia '14, ,terçaA:eira. ".

'

Antecipadamente agradece a todos que comparece
rem à 'essa cerimônia religiosa.

Missa' 'de' '30

'Dr. Renalo'Ramos, dá Silva
Advogado

Rue Santo.' Dumont, 12 - Ap. 4

VIúVA JOÃO SILVEIRA DE MATOS
Convida seu's par�ntes e amigos para a missa de ao!:;"'"

dia, pelo falecimento de seu' querido espôso que manda,
rezar na ({apela do Ginásio Catarinense, às 7,10, sábado,�,
dia 11 de agôsto.

"

Sensibilizada agradece aOs que comparecerem a ess6'?'
, ". ato religioso .

I' . Expresso Joinvilense LIda.
TrQDspnrtex de Cargas 8 Bagegens

RIO DE JANEIRO
'

_ SÃO PAULO \.
CURITIBA

A
FLORIANóPOLIS (Vice-versa).'

SERVIÇOS DIRETOS EM CAMfNHÕES PRÓfRIOS
Agência em Florianópolis

- Rua Alvaro de Carvalho, 2 - Fone, 1.677.

TINIAS PÁRA PINTlJR,f6.,
COTTDI1AI

Dt. José Medeiros Vieirà

AIDVOGAIO
Caixa Postal 150":· Itajaí -- Santa Catarinâ

ESCRITÓRIO DE
, ,

ADVOCACIA
DO SOLICITADOR. WAL

DIR CAMPOS
Advocacia em geral Bo� "oloca IIa-OFunciona junto aos\Insti·

• a u, V'
tutos e Caixas de Aposenta· Á. base de comiE!são.
doria. Acidentes do Traba· _Trabalho facil podendOo'
iho. In�entários. Sociedades, tambem ser executado pol'""
Naturalizações.

-

moças.
Escritório: Rua Vitol Tratar á praça 15 de No-

�

Meireles, nO 18 - 20 andar, vembro, 2(} - 20, andar.
•

Tome Café' MIM I

1
I

,e
"
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)

o Problema do Carvão Observàndo o socorro à
Executivo explica-se: a nácão necessítava do carvão ca- \. Infância NordesfiB8
tar in enss, para os transportes marítimos -e ferroviários, ,DfFpois de visitar

Fortale-J
FISI no Nordeste, tendo se

-de vez que não podíamos importar carvão estrangeiro. J
-

P
,

R 'f' d d it I
T

za, oao ess�a_e ecr e! pa- emora o na capi a ce.aren-erminada,a guerra, entretanto, as' quotas não foram ra onde seguira em compa- se, onde, erh/�ompanlúa da
restituídas, e quando, máis tarde, tal ocorreu, devido a nhia da sra. Darcy Vargas, presidente da Legião Brasí
um ato do Sr. Ministro' da Viação _:_ conforme acentuei regressou ao Rio em urn dos tou as instalações de assis-

I '

no Senado - foram benefício remoto porque os minera- Constellations da linha per- tência estatais e part.ícula-_.. r _ -/ d
- .

.

,

- W iW2
_:� ores nao mars possuiam o aparelhamento necessário a nambucana da Panair do res que estão recebendo a

ANIVERSARIOS: tará, comemorando êsse a-
lavagem do carvão. Assim, a cota livre só poderia apro- Brasil procedente do Recife cooperação daquele orga-

'VASCO GONDIN contecimento social. veitar-Ihe quando o reinstalassem. o dr. Clementhó de' . Paiva nismo da ONU em material
A data de hoje; que é a "O ESTADO", cordial e Lerei, agora, outro tópico da entrevista do··Sr. Vice- .Leite, representante do Bra- e alimentos .

.

do transcurso de aniversário respeitosamente, cumpr-i- 'presidente' da República, Café Filho, que corabora as stlrio Conselho de Admínis- Ainda recentemente estê-
-do sr. Vasco Gondin, nos '0- menta-a. minhas palavras: tracão do' Fundo Internacio- ve em nosso país o sr. Mau-
:ferece oportunidade a .que, FAZEM ANOS, HOJE: .

"Todavia,'.não posso deixar de reconhecer que nal' de Socôrro à Infância rice Pate, diretor executivo
interpretando." sentimentos SENHORES: a .Sltll{lÇão f�nanceira da região carbonífera não per-I' (FISI) da Organização das do Fundo Internacional de
rgera.is, lhe salientemos qua- - Sidnei Mor itz, funcio- mrte rll:lhona imed iata de condições. Os minerado- Nacões Unidas. -Socôrro à Infância, que foi
Iídades de caráter e de co- nário do Gabinete de Identi- .1:es estão vi�endo dia� dificílim�s, .sem .recursos pa- Âcompanhado do conse- recebido pelo Presidente
ração que lhe têm valido, a ficação e Médico Legal. �a �te1.:del· as nece�sldades mais ,lmedIa�as\._,de s:la lheiro Aluísio de Magalhães Vargas, tendo agradecido a

sólida posição de influência - Vital Amorim, comer- _Jlldustlla: _:\lguns dêles, sem exagero,' estao em pio- acaba o dr. Cleantho Leite Sua Excia. a cooperação que
de. que goza nos círculos so- ciante. res condições que o seu próprio pessoal. Porque, se de realizar urna demorada o Brasil vem prestando às a-

eiais do Estado e no seio da SENHORAS: lhes sobra matéria prima, falta-lhes maquinária pa- inspeção às atividades do, tividades do F�SI.
-classe dos representantes e _ Judite Bayer, espôsa

ra poder explorá-la em bases mais econômicas. O di-

-:viaJ:imtes comerciais do país. do sr. Oscar Bayer. Id1?eiro que recebem pela venda do produto não lhes

.A LUGvA" :_"SE.- lfIomem de bem, tendo, __ Virgínia Reis e Silva,
a para pagar outros encargos além de. salários, fé-

«desde muito' moço, seguido espôsa do sr. Gàsparino Reis rias, descanso semanal remunerado e outras ,dQspe-'
.a carreira comercial em que e Silva. I

sas mais u'rgentes. Além disso, seus, recebimentos

'vem exercitando a sua retí- -:- .Viuva Dorvalina Ligo-
.nem sempre são feitos com a' devida pontualidade.'

-dão ,pessoal e a Sua fidal- cki. . Se é verdade que a Companhia Siderúrgica Nacional.

guia de espírito, Vasco Gon- SENHORITA: 'por exemplo,' paga' pontualmente os compromissos I
-din conquistou aquela situa- _ Maria de Lourdes Plat,

com os mineradores, não se pode dizer o mesmo de

ção de prestígio que lhe va- filha, do sr. Ten. Anterior outros compradores, e muito' principalmente de C(

leu a designação para Dele- Plat. tas autarquias", UMA bem grande, 10 peças, garage, pomar, jardim,
Na xeal id d S P

.

d f t I água quente e fria;
'gado da ARCESP e repre-' MRNINA: '

a rea lua e,_ r. resr 'ente, az anos que a cen fa OUTRA menor, também confortável.
<sentante da União dos Via- ,_. Fléa,

.

filhinha elo sr.
do Brasil e o Loyd Brasileiro, virtualmente, suspenderam

,janTes do Rio de Janeízo e Cap, Conceição Nunes Platt.
os pagamentos de suas compras do carvão catarmense. Tratar na A M O D E L A ,R

,

.União dos Viajantes do Rio MENINO: A própria Leopoldina Ra ilway, que pagava o carvão ad-

D C IGrande do Sul em Santa Ca- _, Eurico, fílho do sr.
quirido, depois de encampada pelo Govêrno.radotcu mes- ia da '00 ra,. ternízaçãe da

tarina. No desempenho de Francisco de Paula e Souza. ft.la orientação.
tais mandatos, Vasco Gon- DRA. WLADISLAVA WO- ··......_�:·'.;'APOLôNIO SALE�S - Permite ·V'lExa. uma 'llocl'dade

'

-din .

se desdobra em solici-.
_ LOVSK;A MUSSI observação? (assentimento do orador). Ouvi 'um sena- 111

·;t':lde e desambição, .assis- A efemeride
:

de hoje as- dor, em aparte, d,izer que o carvão não fora sempre am-

DRIII-,ogo _ 12 d'e Igosto de 1951A.mlt(!) com nobre devotamen- sinala o aniversário- natalí- parado pelo Governo. Acho que, há algum exagero. 'Se "UI 11
"t� e espontaneidade' os in�! cio d� exma. sra. dra.:Wla- me não engano, certa lei baixada pelo Presidente da Re: I Amanhã, às 16 horas, rea-. 3 - Hino - "O Brasil

terê,
sses das viuvas e filhos', dislava W,olovska Mussi, 'j pública

obrigava ao consumo de p_equena parte do p1'0- liear-se-á na .Igreja �resbi- para Cristo" - Letra de
de associados, se_li quais- digna espôsa do sr. dr. Antô- duto \laclOnal ... . Jteri�na I�dependen�e d�sta ,João Teixe-ira Rosa Jr. -

quer .compensaçoes mate- nio Dib Mussí e conceitua-' ,O SR. FRANCISCO GALLOTTI A quota era de

,
Capital, a Rua Joao Pinto Música de Dalmiro Caldei-

.ríais, antes com sacrifício da facultativa residente nes- 20%.
, "_

�

n. 37, uma reunião especial; ra de Andrada.

:a�, l1l.ol'US de repouso e de ta Ca.pital. -,
_ [O. �R. A�OLÓ�!O SALES" �. :

.. os importadol':s em comemoracão ao "Dia da I 4 - .Alocução - União

,tIahal�h'0. . ,

A Ilustre dama, ql1e des- do caIvao eshang_ello. A meu,' e1 ela um grande a�pa- Confraternização da Moci- da Mocidade Pi'esbiteriana
'FOTISS'fl" aeredItamos que,. fruta de sólidas amizades na TO. Concordo, porem, com V. E4a. em 'que, nem por IS�O, dade", 'patrocinada pela de Florianópolis.

·

nesta -r'éferencia i\"'essa face ,I sociedade iocal, será. alvo .�e dey�rá dei�xa�:. Çllle o. «:;ar\7ão nacional progrida elh 'ba- União da Mocid�de Presbi- i ·5' - Vários vel'siculos em
- de Slp� -pe-rs6mllidade, esta- hoje das mai�' carinhosa� ses anti-econômi-&a:s� 'li' dti'Stt--de saJáriol>' baiXos' e preços teriana .Indepe�den.te. ,coJ:l.sÍÍa.ção -' $1'. J'oào ACé�
mos dando expressão ao con- e e�pressivas homen'agens, não remuneradores. O principal .é garantir pr�ços regll- Por nosso intermédio fica linç de Sena, da U. M. P. I.
-ceito de todos quantos, seus às. quais nos associamos, lares e com�ensado�'es que permItem a ,melher.Ia ?O ap�- a, mocid�de de nossa capi- I 6 - Alocllção -' União

amigos, lhe 'surpre,endem a ,com prazer. ,

'.

I relha�ento I,ndustnal, recIa�ado com tanta mSIstêncla I tal conVIdado ,a a_ssistir es- da Mocidade'Presbiteriana
ação, anônima e benfeitora, FALECIMENTO: e razao. - ,ta empolgante comemora- dQ Estreito.

q,ue ele 'faz questão de sub- SR. AMERICO BOFF ,O SR. GOMES DE OLIVEIRA - Realmente, .até. ção, cujo programa é o se- 7 - Hino 591, do "Salmos
'tráil' ao conhecimento dos Falec1u, após prolongados ,1�45,. o carvão, naciona,l me�eceu a proteção dos p.oderes guinte: e ,}Iinos" - Cantado de pé
própi'ios '�eneficíados, mas padecImentos, ,na localidade p�bhcos. De 13; �ar� ca :-: Justa��nte quando I?aIs, pr_e- _" por todos os presentes.
'·que se'concr��iza meritórÍa- ele Pedra, distrito de Jacinto CIsava da pr�_Vl�.encla oflclal_ -=- fo�: abal��onado: D�l nao 1 - Invocaçao d::_ presen-j _

8 - Aloc�lÇão - Exorta

':mente na rapIdez do. anda- Machado, mpnicipio de Tur- poder conc�Ile1 com o carvao estrangeIro, soblevmdo fi ça?e Deus - Oraçao - Sr. çao\-,m'esI�en�e d� U. M.

melfto de processos, na so- vo, o sr. Americo Boff, con- queda d,o pIeço.
,

Em Luz de Moura, da U. P. t. de Flol'lanop.ohs.
'Jução 'satisfatória dos hrte- ceituado indust'rial naquela

O SR. �V? D'AQU��O -- � fat_o a q�e alude o Se- M. P. F. ' I 9 - Hino 134, do "Salmos

r\êsses em causa e, finalrnen- região.e chef� de numerosa n.ador ApolQlllO Sales, Ja o explIqu:1 no �Iscurso �rofe-, 2 - _S�udação à Mocidade e Hinos". ..

-cte, numa <€'ficaz' assistencia f m'l'
rIdo nesta Cas.a em 1948. AcentueI, entao, que toda a Evangel�ca ,- Sta. Edí Ro-/ 10:-- Oração final

�:�7���:::ia:::�::: a:I:::��:�;:íi�:'�E�:�:::� 'egi"ação vigente ,õbre o

oacrVaãOta--rlaDli:D�s�:etJ:f�a; ',a,dua,ue·Ma'Pu"I,�Z'ado' r"Paai �OStSO'e"oDelll-júbilo com que; na intimida- sólidas amiz�des em todo a- «O •Batista lí
.,o.e do seu Ia!', em que é che- quêle municipiQ' e no de Ara- Recebemos e agradecemos doutr'inário da Convenção

· fe exemplar" se celebl;a es- l'anguá, sendo um dos mais o nO 3 do 'jornal "O Batista Batista dêste Estado.
'

.

-

ta data, daqui tambem en- apaixonados colaboradoxes Catarinense", que se edita, ' É seu redator responsavel
viamos ao ll,osso disttinto e' da grandêza de tôda aquela o sr. Prof. Edmundo B. Pae-

-

pr�zado amig{) Vasco GOll- zona, s�:ll1do o pioneiro da há quatro' anos" nesta capi- gle e' redator -o sr. Pastor
--<din os nossas cumprimentos instalação da localidade de tal, periódico informafuvo 'e Egidio GiÓia.
e votos de feliz aniversário. Pedra.
DE!" !T. J. DE SOUZA CA- À familia enlutada, embQ- 'aeoldad,o do Dlrel-t,o do Qa'otaBRAL ti (j U " A mais _perfeita e moderna- oficina de

ra tardiamente, apresenta- RECAUTCHUTAGEMTranscorre, hOJe, o· ani- mos os votos de sincero pe- fI'atar,ena: versário natalício' do ,sr. saro ti RECAPAGEM .

-Dep. João José' de Souza Ca- CONVITE tirem a Sessão Solene a rea- F1 .

'-bral, lideI' da U. D. N., na 'Tome Café :Nf I M I A Congl'egação da Facul- lizar-se em seu Salão ,No- Concertos- de pneus e camaras d� todos os ta-

Assembléia Legislativa, ora I .

dade de Direitó de Santa bre, hoje, dia 11 do corren- manhos

no exercido do alto cargo de --------_;...-- Catarina tem. a honra de te mês, às 17 horas" em co- GARANTIA ABSOLUTA
-

Secretário do Interior e Jus- ÇASA MISCELANIA distrl· convidar as autoridades ci- .memoração à posse da no- ,

"

'tiça, Educação e Saúde_ buídora dos Rádios R.C.A. vis, militares e eclesiásti- va Diretoria e ao aniversá-' Em suas novas instalações <tvrovisória) com maqui-
O ilustre aniversariante,' Victor, Válvulas e Discos. cas, os estudantes, o povo e rio de fundação dos Cursos narios modernos á Rua, Francisco Tolentino, 34, FO-

-a(lvogado e catedrático de Rua Conselheiro Mafra. exmas. famílias, para assis- Jurídicos. NE 805.

Direito ,Administrativo .da
------------------------�----------------------��-------------------------------------�----------------------------------

Faculdade de Direito de AVENTURAS" DO ZE'�,-MUT··."RE,TA' 1.
·

Santa Catarina, receberá, o.. :
hoje, homenagens dos seus '_,./ I
"amigos, âdmiradores ecorre-·' ,; �;::,

. )t "

fRl I:::::_ ,-... "

ligümáriqs, às qua� nos as- --;:- J

** "-..� ti V 'C

sociamo'sLprazerosamente. ,. '" �
SRA. IKAJÁ GOlVIIDE \

Passa, hoje, o aniversário
'natalício da eima. sra. d.
Elza Silva Goniitle, digna es

pôsa do ST. Irajá Gomide,
·

representante comercial
nesta praça.
Muitas serão, poi' certo, a�

,

hO"11en!.l"p-ens 0u'e ''O "eu vasto
· circulo de ai!l·';:;;�.J,,) i11,,' ;1'"",-

'

= -- . _
..

,

sr..
-

--

�__---- O�E=S=T�A�,D�O���$=á=ba=d=O�i-'�1�1_=d�=,,�A�g���t=O_A�d=e�1=h5�1�� � � 3�

I

à Rua Aristides Lobo
(100 metros do ponto do ônibus) , ,

em belo local, todo arborisado,
DUAS CASAS

'I.

PDois - Beealtcbot8lom
Be.pagem .. COlserl.s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/

o E�TAno- Sábado 11 de .�gOSto de 1951
...------------------�----_-_.�_._---- - _.__ .

o Estado" 'Esportivo'
Direção de: PEDRO PAULO MACHADO

,

Vií � i u!ir!n�� �[i irão �.� o. orn�io � urnu
, , .

Enorme Interêsse pelo cheque-rei do futebol barríga-ver- !��ir4e��� ��::a:t�.a Ra- i,�i,Z c�� �'ie;to�andico (P.'

Artilheiros: 1° lug'ar - Arqueiros vasados: Ari

de ..
- A. vitória do alví-ueére sôbre o «onze» paulaine, Enguiça (F.), Waldir (A.) e (G.), 8; Galo CP. R.), 4; Dol-

E- Moraci (A.), com 2 tentos. ly (F.), e Luiz (P. R.), 3;

Números do tcrneie. 2° lugar - Cordeiro (F.) Chico (P. R.), 1 e Brognollí
Arí CP. R.), Bráulio (F.),

i
(A.), O.

Arlete (P. R.), Fausto (G.), . Juizes: Lázaro Bartolo-·
Toinho (G.), Nizeta (A.), meu e Newton MOilguilhott,.
Boos (A.), Paulinho (A.), 2 vezes; Sergio 'I'omaz.ini, 1
Bentevi (A.), Meireles (F.), vez.

.

Finaliza hoje o Torneio sultado do empate frente ao (Nenem); Benteví Morací, ram para o vencedor: En
Noturno de Futebol, premo- Guarani. O_ "onze" alvi-ce-I Nízeta, Nilt.inho e Sau!. FI- guiça (2), Cordeiro e Meire
vido pela Federação Catari- leste tem realizado boas a- GUEIRENSE - Dolly, Chi- leso Os pontos &0 vencido
nense de Futebol, jogando os tuações no torneio' em refe- nês e Garcia; Romeu, Bráu- foram Uitos por Luiz II e

quadros do Avaí e F'íguei- rencias e pelo visto conta lio e Papico; Cordeiro, En- Arí. Fraca a atuação do juiz
l·ense. com maiores probabilidades guiça, Urubu, Meireles !j Ha- Lázaro Bartolomeu e os qua-
A partida desta noite en- de vencer o seu leal antaga. ilton. dros jogaram aSsim cons-

tre os dois tradicio'nais ri- nista que, desde o certame tituidos: FIGUEIR'ENSE -

. ><Jais promete os lances mais estadual, não convenceu VITóRIA DO FIGUEIREN- Dolly, Garcia e Laudares;
movimentados e empolgan-. uma só vez à "torcida". O SE Ney, Bráulio e Papico; Uru-
tes, estando desde já sensa- embate será iniciado as 20 A penúltima rodada . do bú, Enguiça, Cordeiro, Meí-
cionalizando a cidade. Am- horas, sendo os seguintes os orneio Noturno de Futebol reles e Hamilton. PAULA
bOR estão invictos, porém a quadros prováveis: AVAI - teve lugar na última quár-!RAMOS - Luiz I (Galo),
liderança está com o Avaí, Brognolli (Adol:t;.inho), Be- feira, tendo o Figueirense I Paulo e Gatinho : Cazuza

v�sto ter o F'igueirense per-, neval e Danda ; Waldir (Mi- derrotado o Paula Ramos, (Bolão), Chocolate e Joel
dIdo um preCIOSO ponto, re- n'ela), Boos (Jair) e Jair ·pelo escore de 4 x 2, após (Cazuza); Luiz Il, Ari, For-

Basquetebol-O Clube Doze ��I!�s��r�!�;a�C:·1!��;ai� nerolí, Helinho e Mandico.

mente na equrpe alvi-negra, MOVIMENTO DO· TOR-

O Clube Doze que no cam- Porisso, os torcedeeee !lfS:-: .que decepcionou em todos os NEIO

peonato Extra de Basquete ta equipe esperam vê-la em momentos, embora com o Jogos realizados: Paula

findo, apresentou uma equi- : campeonatos futuros com 'os marcador favoravel. Dolly, Ramos 2- x Guarani 1, Fi

pe inteiramente nova e com' seus jovens attetas cujo va- Garcia, Bráulio e Urubú fo- gueirense 1 x Guaraní 1,
elementos jovens, apezar de 101' já tiveram ocasião dê ram os que .salvaram no on- Avaí 3 x Paula Ramos p,
não se ter colocado, mostrou presenciar, que são: Brogno- ze campeão da cidade. No es- Avaí 5 x Guaran

í

O e Fi

que promete fazer boa figu- li, Camargo, Vitor . Kalil, quadrão paulaíno tiveram gueirense 4 x Paula Ramos

ra em campeonrto!, vindou- Fernando, Rozendo, Marca- boa atuação os players Pau- 2.

<ros, /
. 'lino, João Borba e Hercilio. lo, Chôcelate, Arí Helinho, Classificação por pontos

__.Nô' 10 turno.jmuítea. vi- Sendo sabedor de que até Luiz II e Gatinho. Marca- perdidos : 1° Avat, O; 2° Fi-.,ram os brotinhos (como as-. o final deste ano, a Diretoria' A •

f
·

a P Tsim não chamados os joga- do Clube Doze pretende dar remiu· sporllvo .,. -··f Cdores do Doze) ganharem o melhor apoio à sua equipe, -.
'. ••••• +

Caravana do Ar por 29 x 24, como também, conseguir
apezar de nos outros jogos uma cancha para treinamen
terem sofrido revezes; no to. espero pois, que os atle-
2° turno o Doze apresentou- tas do Clube Doze continuem
se melhor treinado e com unidos, porque tenho a plena
grande dispostção, vindo a certeza de que juntos. no

perder para o Lira com a di- Clube Doze, saberão honrar
ferença de dois pontos, e ga- o nome do Basquete F'Ioria
nhar do Ubiratan pela ex- nópolitano e de Santa Cata
pressiva contagem de 32. x rina,
21.

No o ponteiro Dímiíruk
pedado na concentração do

Fluminense, no Cosme Ve.
lho. A data da estréia da no
va aquisição do clube das

Laranjeiras ainda não es

tá fixada, mas segundo in
formou' Zezé Moreira Juan
Dimitruk só entrará na equi
pe quando estiver completa
mente ambientado.

Rio
RIO, 10 (V.A.) - Firial

mente já se encontra no Rio
o ponteiro Dimitruk, vindo
da 4'rgentina para o Flumi
nense; o novo jogador do tri
color, que há muito tempo
já aqui deveria estar, che

gou ôntem à noite; por vol
ta das 22 horas, ficando hos-

Recebemos e agradecemos
ó seguinte ofício:
"F'lor íanópolts, 6 de agos

to de 1951.

negro.
2° Tesoureiro: Mariá do

Carmo Leite.
Orador: Dr. Carlos Lou

reiro da Luz.
'

CONSELHO FISCAL:
Zeferino José de \ Abreu,

Heraclito Fernandes Medei
ros e Laélio'Luz.

DEPARTAl\1ENTO DE
ESPORTES:

FUTEBOL:

Torcedor

Escreve: HAMILTON ALVES

Rapaziada valente a do Carlos Renaux. Sucumbiram,
mas sucumbiram valentemente. Depois de realizar um

primeiro tempo, soberbo, quando o marcador lhe foi fa

voravel, o conjunto brusquense nãd -resistiu o melhor pre
paro técnico e físico' do adversário, caindo, assim, pela
contagem de 3 x 2. O seu trio final que se houve bastan
te bem na fase inicial, perdeu muito da sua segurança, da
sua firmeza e da sua solidez no período complementar. O

E. T. C:/' destinado a prati ...
'

Thales Brognollí e Wen- ,ataque paranaense, muito bem orientado pelo extraerdí-
ca de esportes, recreações ceslau Botelho de Abreu. nário centro-médio Sanguinetti, malbaratou com Q sis-,

etc., .entre os funcionarios ATLETISMO: tema defensivo tricolor, onde Mosiman, se mostrava im-
do INSl'Í'ITUTO DE APO- Ademi Pereira -de Abreu. preciso e vacilante. Entretanto, apesar de 'rev�lar mél..o;r,
SENTADORIA E PENSõES SEC. FEMININA: tirocínio, a equipe díeígída por F'elix 'Magno 'pareceu-nos
DOS EMPREGADOS EM .Yolaâda Bonassis. estar muito presa ao "FAIR-PLAY" que poupa a ..,-
TRANSPORTES E CAR- DEPARTAMENTO SO- fesa contrária de grande trabalho. Os "fowards" do Car

GAS, e em 4-8-951, em As-. CIA'L: los Renaux, nisto, foram sempre melhores: largam a bo
sembléia Geral, foi eleita a I Dr. José de ·Lerner Ro- la com precisão e não operam passes curtos prejudiciais.
primeira. Diretoria para o drigues, Rodolfo F. Pinto da S'ão passes longos que exigem muito esforço da retaguar
período de 951/952, que fi- , Luz e Maria de Lourdes Da- da antagônica. A zaga araucariana desta vez desempe-
cou assim constituida: merau, nhou-se acertadamente e, tambem diga-se com muita
Presidente' de Honra: Dr. DEPARTAMEN'l'O MÉ- felicidade. Aliás, o Corttiba deve mais a sua vitória à:

Rafael Gomes. da Cruz Li- DICO: defesa, que trabalhou afanosamente, principalmente nos

ma. Dr. Fausto Brasil e Dra. instantes derradeiros. ,
I

Presidente: Fernando Lo- W. Mussi. ' x X·X

tário Koenig. DEPARTAMENTO DE 11;1'1'0 clamoroso foi a inclusão de Teixeirinha na e�

1° Vice.-Pre�idente: Luiz

IPU�L!CIDADE: quipe local. Não porque o consagrado jogador não se te-

Gonsaga' da SIlva. . SllvlO�Veloso. nha esforçado ou mesmo satisfeito, mas, precisamente,
2° Vice-Presidente: João :- ENCARREGADO DO porq�e, a sua entrada, veio queb.rar ó conjunto do quadrt)

Egydio da Silveira. MATERIAL: inteiro. Se houvesse necessidade de Teixeirinha, isto de-·
Secretario Geral: Adi] Re- Walmir Bra!?il da Silva. veria ter sido feito desde o início da pugna, e não quase

belo.
--...

Valemo-nos da oportuni- n9 final.
.

1° Secl�etário: Berenice dade para apresentar os nos- x x

Gardani Reis. sos protestos de estima e A. vitória do Coritiba foi perfeitamente justa. Nã(f
2° Secretádo: João Linha� consideração. há por onde desmerecê·la. De verdade, os paranaenses

res. Adil Rebello -,- Secretário jogaram com mais chance. Todavia, ii chance, a sorte com

Tesoureiro Geral: João Geral. que atuou, não diminui a expressão do seu triunfo, tan-
'�alIes da Silva. Fernando Lotário Koenig to ·mais qúando encontrou um adversário que soube dig-

1° Tesoureiro: Ivo Monte- - Presidente." nificá-Io e torná-lo mais hrilhante.

..�......•....,. .

lImo. Sr. redator esporti
vo do "O ESTADO".

NESTA.
i Temos a grata satisfação
de comunicar á V. S. que em

data de 26-7-951, foi fun
dado nesta cidade, o GRÊ
MIO ESPORTIVO "L A. P.(;urso deojuizes e oficiais

de Baskef-Ball

Abertas as-Inscrições
Recebemos a seguinte cir- dirigido pelo Professor MA-

cular: NOEL RODRIGUES LEITE
"Florianópolis, 8 de agos- PITANGA, .da Escola Supe-

to de 1951. rior de Educação Física,
Ilmo. Senhor redator es- posto a disposicão desta Fe-

portivo de "O ESTADO": deração pela Confederação
NESTA:� Brasileira de Basket-Ball,

Através do presente, esta Esperando dêsse Orgão
Federação tem a satisfação de imprensa as atencões e

de comunicar a V. Sa. que, solicitudes sempre disp,en
entre os dias 8 e 31 deste sadas,'grato de antemão
mes, estarão abertas as ins-' subscrevo-me
crições para o Curso de Jui- Osmar Cunha - Presi-
2es e Oficiais de Basket-ball, dente.

Kelle·r para treinar nos Esfados
, Os dirigentes da Confede
l;ação Brasileira de De"spor
tos, resolveram aceitar a su

gestão do Conselho Técnico
,de Remo, contratando os

serviços do técnico Rudolph
Xeller, qu'e deverá visitar
varios Estados, orientando
'a formação e preparando
as. guarnições que virão ao

Rio a fim de disputar as pro
:'t"as de seleção, para a orga
lLização da seleçií.o que

participará do sul-america
no do ano vindouro no Chile
Dentro de poucos dias, es

se connecjdo e competente
técnico da canoagem, que
militou no F-Iamengo e até
11á pouco no Botafogo, deve
rá seguir para Salvador, Re
cife, Po.rto Alegre, Florianó
polis, Vitoria e São Paulo,
alem de outros �entl'os náu
ticos, onde a sua presença
�e faça necessaria.

Pindarn renovou
. com o Fluminense

RIO, 10 (V.A.) - o

za-I dois anos, recebeu.do o 01'

gueiro Píndaro renovou con- denado mensal de nove mil
b'ato com o Fluminense, por r'I"uzeiros.

"

....

\
\

. r : ,
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o :ESTADO-Sábado' 11 de Agcsto de 1951 '5

PARA fERIDAS,
ECZE'MAS,
INfLAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

"U1H',;!<AM1VIE1WAU
SIUENSE" Notícias do Estreito

REABRIU o "PEROLA" NOVOS EDIFICI6s

HRA-

A exemplo do que há vá
, rios séculos vêm se realizan
«do em Oberammergau O conceituado restaurante

Alemanha, e ultimamente "Perolà", onde muitas pes-

nos Estados Unidos da Amé- soas do Estreito e da, capi
�rica do Norte, com grande tal, faziam suas 'refeições,
..sucesso internacional, serão dada a fama do seu excelen
"interpretadas por 200 inter- te cardapio, e que havia fe

.nados da Colônia Sta. Tere- chado por/motivo da falta

.za, no dia 7 de ' setembro de lugar para o estaciona

:próximo, as cênas da vida mento dos carros dos que o

-de Cristo, num palco ao ar procuravam, reabriu suas

livre, armado num pitoresco portas, pois, com o alarga
-vale à margem de um peque-. mento do trecho da rua que
'no rio, o qual separa uma lhe :Fica quasi defronte, os

Jbela colina, onde foi cons- automóveis dos seus freguê
truida arquibancadas para ses tem agora onde estacio-
.aeomodar cinco mil especta- nar.

.dores que venham .asaiatir Domingo ultimo, foi um

-tão. emocionantes cênas, ! dia de grande movimento no

Vinde à Colônia Sta. Te- "Pérola", pela hora do almo
xeza neste dia, e tereis em ço, o mesmo acontecendo à
<toda vossa vida a mais gra- tarde e à noite.
-.ta e sublime impressão! .. , I O Estreito não podia prí-
------------ 'var-se de um estabelecimen-

O industrial sr. Celso Ra-
. \

f'mos, a quem icaremos a im-
portante obra que é o ma

gestoso �dificio que está
sendo construido à frente da
garage dos ónibus da Em

preza Viação Santa Catari
na, á rua CeI. Pedro Demo
ro, tem acompanhado com
vivo interesse o andamento
dos, trabalhos.
Já foi terminada a cons

trução da extensa, lage de
cimento armado, abrangendo
toda a extensão do edificio,
feita para receber as pare
des do segundo pavimento,
cujas paredes estão sendo
levantadas.

O referido edificio será
um dos mais belos e arquí
tetonicos do sub-distrito, e

dará comportamento com os

to como o "Pérola", sem si- do novo cinema e do grande
. milar .rio sul do país pela 'sua hotel a serem construidosI • -

d I
.

orgaJllzaçao mo e ar. 'brevemente, admiravel as-

O MATADOURO PÚBLICO pecto ao Canto do Estreito,
Que bom seria para todos, que já ostenta o belissimo e

e principalmente para a hi- estetico prédio da "Sobera
giene do Estreito, se o Ma- na".

, tadouro Público fôsse mu-

dado quanto antes para ou-
A entrada do bairro de N .

.

tro local, distante do centro, S. de Fátima, vêm de ser

ou longe da rua principal, c?�struidos. dois ?elos edi

transformando-se o predio fICIOS de dOI� �avImentos, �
em mercado público, fazen- ou�ros s.urgnao naquele
do-se para tal fim, as

neces_,balrro
chie do Estreito.

,

sarías adatações. Sa�emos. que d�ntre bre-

____

'

__ _ _ O telhado do, edificio do ves dias o industríal sr. Eg-

'PERDEU- �E "nÍatadou�07jã' �::t�;n:õu' pe- b�tt?� �oellmànn� dotará �o

. -.:l queno pois o obrigatorio I Est:elto -de um Importa�l�e
U t't·Ll d C' it Ii da grande quantidade de conjunto de belos prédios,
m I 11 o e api a iza- d .-' t I d

-ção da Cruzeiro do Sul. Ro- urubús," que ali vão, para o� e sdelaoDIOnDsGaEa °ds os ser�
,

A em b 1 c' d ,.' .

l ViÇOS a , e que e
:.ga-s€ a pessoa que encon-

l s a e carmça, porIS-, . '. ,.

-tr t 'R P
,

so os urubús estão poison .digno concessionarro em a
, ou en regar a ua edro '

-

r C·
'

.Ivo 4. do tambem nos telhados das •• nos�a apítal,
,_

casas visinhas ao matadou=Í TIvemos ocasiao de apre-

1'0, com algum prejuízo para
ciar a p�anta de. tão bela

os proprietartos. construçao, caprichoso tra-

Ha dias contamos, pacien- balho ?O competente :ar�ui
temente, tresentos e oitenta teto Rau, a quem a .Capltal
e dois urubús enfileirados deve a planta de muitos dos

pelos telhados: à espera da seus bons edificios.

matança dos bois. _: Esse conjunto dê edicios
Os urubús, todos "farda- será construído à rua prin

dos" de preto, são os "guar- cipal, e constituirá, no ge
das sanitarios", encarrega- nero, um dos melhores do
dos da higiene do matadou- sul do Brasil. Disporá de ofi-
1'0. cina.s com" aparelhamento
c I Seria por certo, muito moderno." pavilhões destina-
peior, se no Estreito, como dos à venda e exposição de'
em outros Jugares, não exis- produtos DODGE, perfeito
tissem os urubús, para "re- serviço de lubrificantes, e

mover" tudo que apodrece combustiveis.
e cheira mal, e fica ínsepul- Ao centro será erguido
to por tempo irrterminado. belo parque ajardinado.

As Cautelas ns. 3.056 e

:3.166 emitidas pela Cai�a
�conômica Federal de San-

LIVRE-SE DA TOSSE
E ,DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

��
------------------------

/I1MI, o MELHOR
CAFE'"PURO

Bêha um bom café, torrado com _grão selecionado da ilha,

moido à sua vista, adquirindo:

Mercadu Público Rua Bocaiuva

n. 28

Padaria Brasil

---- .._. -:._-" ,-----. - ---

•

•
",.

CAMINHOES INTERNATIONAL
•

CAMINHõES iJ .INTERNATIONAl

totalmente NOVOS

M«_

\JS dilcos elétrlços DAKO de qualida
de insuperável, são, do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com' grande concentração

\
,

r

rigorosamente TESTAD,OS

CONSTRUIDOS PARA TRABALHOS.' PESADOS

A' flova Linha "L" de Caminhões
'laternationaL foi especialmente pla
aejada para oferecer-lhe o modelo

adequado que lhe garanta não só o

máximo de economia e eficiencia,
mas, tambern, corresponda às suas

aecessidades de capacidade de carga,

peoporcienando maior durabilidade
e menor custo de operação e ma

nutençáQ.

NOVAS linhas externai

...,OVA Vis!bilidade exterior

NOVA Cabine Confo-Visão

• NOVA Super.maneabilidade
.

NOV� Acessibilidade ao motor

NOVOS Motores da serie' "Triplica
Diamante"

I
j
l

, /

Quer utilize caminhões de .pequena
�U: grande. tonc;_lagem,' V. S. encoa

tfará omodelo adequado na Linha"V'
de Cami�ões:'-:.�tefl?-atiotial. ,

NOVOS Eixos 'ra.seiros para,quql.
quer serviço

NOVOS Sistemas :de�freio, hidr6uli
co ou de ar

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

fOGOfS f fOGARBRUS I
ELURlCaS .

DAKO
Inteiramente esmaltado' em porcelana

ou exelente pintura li l.HlCO,

Apesar do baixo preço tem excelentes
caracteri-sticas mecauicas e elétríces.

'Concessionarios nesta cidade

'COMÉRCIO E TRANSPORTES
C. RAMOS S. A.
Rua João Pinto, 9

FLORIANÓPOLIS - Santa Catarina

NOVAS Armações de aço especial

NOVAS Motos com)ação de "berço"

IH·2-51

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

fogões

-

DAKO
----�-�- ---'----------'"

- ... '_' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dá Bancada Pessedista I I!!!i!me!� o ..���!� I5t,��cO!!!h�;��r!. Na Câmara·· Municipal
Assemble" ia

l dor 1.188 ,logro? .

faze-lo, Darcy- foram. l:ecolhldo� e� .t>ROCESSOS EM' ESTlJ-' A Casa aprovou um apelo
na sendo, porem, rápidameute celas especiais no propno

I DO' ,

do vereado!' Vitorio Cechet-
dominado pelos amotinados, es�abele<;i_mento onde se' en-

As diversas Comissões da i to, no sentido de ser solící....O sr. de�_. Waldemar

I forma uma demonstração I que o d\:)sarmaram e o man- contr:m internados,
.

i Camara Municipal estão ul- I tada a.o Ch:fe do Execu�iv?Grubba, do P. S. D., encami- pública e inequívoca de in-I tiveram como. refém. Dian-
. l timando o estudo de diver- I

a continuação das obras nu-
nhou à Mêsa, na sessão de terêsse com que a Assem-

I
te -da situação, o detetive Os mohvo.s I

sos projetos' de lei, entre eles! ciadas na admiriistraçãoante-ontem, o seguinte re- bléia Legislativa do Estado 319-soliciiou reforços, ten- Ao que consegmm.os apu- 'um que trata daconstrução.i passada, na Práia da Saudá-
querimento:' de Santa Catarina, acompa-! do al i comparecido os car- rar �o local, os mot�vos. de- de Casas Populares e outro i de '. em. Coqueiros. '. '"Sr. Prçsidente' nha este patriótico concla-Iros da Rádio Patrulha de ternllnad?s , �lo n;0tIm �

\ e� que visa regularizar a situa-II
.'

Srs. Deputados. se. números 26, 28 e 30. causa fOI serIa. dlve:g.encI� ção das casas de madeira O vereador Migu�l. DauxConsiderando que deverá I Sala das sessões, em 9 de I Como os rebelados não entre os menol�s ali _I.?te�- -constru idas clandestinamen- requereu fossem solicitadas.instalar-se nos dias 17 e 18 agosto de 1951. I quisessem entrar em- ne- nado� quanto�. obediência te.
' I inrfor_m.ações ae sr.'�refeitodo corrente mês, com' toda Waldemar Grubba nhum acordo para entregar- de ,Oldens su.pellores. yma i Ha tambem 'em exame, um 1 Municipal, sobre a instala-

solenidade, na Cidade de Ja- se, os policiais fizeram uso corrente apoiavam-nas inte-
apelo da Assembléia Legis- ção de um bebedouro no.

raguá do Sul, a Reunião de bombas lacrimogêneas e gralmente,
.» enquanto, que

lativa do Estado relativo' a Caes Frederico Rolla. Este
Economica Norte Catartnen- ,'; com isso do�ina:am intei- outra se, re?elava c.ontra as

um projeto d� lei que conce- melhol'amento f'oi sugerido-
se ; 8reve de tr�ns- ramente a situação. mesmas, -daí a barricada co-

d '1" F dação da na reunião de maio, por a-I

ui' Ú
.

'I' e aUX110 a unConsiderando que êsse; �. •

Dos amotinados, p ,DICa m�};epresa la.

1'( Casa do Professor. quele vereador.conclave contará com a i portes DO rogual que, finda a contenda: se a-·, ,.um dos menores, a las, .::---....;;.·-------------.......-----t\'presença honrosa de deputa-I presentava, mais ferido foi -que mais veemente se mos-

dos, prefeitos municipais, I MONTEVIDEU, 10 (U.P.) justamente o càbeça, isto é, 'trou a favor dos superiores, HOJE NO PASSADOvereadores,
'

representantes"- A greve dos tr�nsPOl:tes o "Coroa",' o qual. teve de quase foi morto a pauladas
.de associações comerciais, prossegue, mas �o:e foram baixar enfermarIa. Seus pelos rebeldes.

;n DE AGOSTO I inaudita bravura, puderam.associações rurais e jorna- sentidas menos dlflculd�de.s i "comandados" foram mais . P���!dências do' l\fi\1istro' .

A data de hoje recorda- os três rechassar os atacan-
listas dos principais orgãos porque numerosos carm- ;felizes, pois que apresenta- Nossa reportagem teve 0-

tes, matando um e ferind,o,h
- ':!, 'nos que:de imprensa catarinense; n ões estaodser:_uo demprega- vam apenas ligeiros arra- casíão de .verif icar que ao

_ em: 1635, D. Antonio quatro; .Considerando que êsse dos na con uçao e passa- nhões decorrentes, natural- local comparecera um re-
Felipe Camarão.. toma o re- __: em 1908, ínauguraçãoconclave marcará época nos I geiros e porque cresc�u o mente, da escaramuça que presentante do ministro da
duto holandês de Goiania, da Exposição Nacional "do

anais intermunicipais em número de on íbus guiados travaram à saída da "toca" Justiça, naturalmente, para
Pernambuco; Rio de Janeiro;

. acordos mutuos : por amadores, patrões e ins--
com os policiais, pois que' conhecer do fato -e, talvez,

� em 1913, foi assassi-r: A C� - em, 1645,. João Fernan-Considerando que é dever petores de transito. ama-
os mesmos estavam dispos- levar' instruções ao padre

des Vieira levanta o seu a- nado no Recife: Pernambu-precípuo das Assembléi,as ,Ira d?s D.eputados yot.?U o�- tos a vender caro a derrota. João Pedron que, ?á três
campamento no monte das co, o jornalista Trajano.)Legislativas Estaduais, !em a n�Ite uma -autortzação

." • i meses se enco�tra a frente
Tabocas e marcha em dire- Chacon., .prestigiar por todas as for- a_ Prefeitura p�ra. obten-

CI·oe OlarlO I
do SAM, procurando Ievan-

ção de Gurjau, para fazer - êste é o "Dia do Estu-
mas e amparar por todos os i çao de um emprestImo de 3

."
I
tal' a moral daqueles meno-

junção as tropas baianas de dante",meios movimentos dessa I_la- i milhões de pêsos para o pa-
I
res delinquentes e abando-

Vidal de Negreiros e Soares André Nilo Tadasco
tureza',' gamento dos aumentos dos RITZ' I nados.

, d·

1
Moreno;.1Requeremos �os t:rmos sal�rios do pessoal etrans� . Á� 2112 horas --_-_-.

---------

__: em 1708, o capitão Car-regImentaIS_, � ms;rçao;:a pot�e ir�v��o.s p�os �.�n Sessão ZIG-ZAG.
� los' Ferreira, governador da VENDE ..:SFata dos traba os esta s- se os e a anos. cre 1 a-II) - A Marcha da

Vida'l ��.

.';, capitania do Ceará, vitima
Uma casa, recem-construi�sembléia, de um voto de lou- se que essa medida, de par Nac. de um atentaclo politic.o, é.

d
.

I
. -.

h .10' da com todo o conforto. Vervor a Mesa dIretora os c.om a posslv.e cl'laçao,. 0-
2) - Noticiario Univer-

_ ferido a bala',C O d t b I b t I e tratar na mesma. Justifi-trabalhos da om'issão r- Je, e um rI una ar I ra sal Atualidades. •

O
'

__ em 1710, chegou à bar-ganizadora ao Conclave Nor- para resolver o casó dos ins- 3) - As Estrelas no Ll:lr. INAlAD R Vieira da Baía de Guanaba,ra,'
ca-se ac\'enda,

t C t
.

.
'.

l' t p sa l'e . Rua Vila Lopes Vieira n.,e a armense, a ser rea 1- pe ores suspensos, os. -

Short. Repleto de eficaz medicamento que Rio de Janeiro, a esquadra 20.'z.ado em Jaraguá do Sul, solver o conflit? Às
.

ulti-
4) _ Banda dos Vadios. desentupirã seu nariz obs�uido-em. Nan'Cesa

-

do capitão Jeanbem como a nomeação de mas horas de hOJe reUl1lr-se- Désenho.
' segundos!Cômodo. Atua depressal

Françoes Duclerc, que reiouma Comissão Parlamentar á a assembléia geral dos 5) - Carrocel Musical ...-.-.-.------.---.--

atacar o Brasil e foi repe-dos representantes Norte trabalhadores' grevistas a Tex Bennett. Short Colorido. lida;Catarinenses para acompa"-jfim de estudar a situação e 1 6) - Trabalhar Para Fraqu�za, em geral _ emo1744, nasce em Pôr-nhar os debates que ali s�- .pronunciar-se pela ?ontinua-
J
Que? Desenho Colorido. ; .

VI-O'bo CreO"1otado to, Portugal, o poeta Tomásrão travados, dando dessa ção ou não do mOVImento. 7) -:- O Es�orte na Téla. � Antonio Gonzaga, infortu-
. - - - .. , -. ·Austna x Nac-leB.-al·4 x O. '

'(SiNeira)
-

---:- -nadocaiítõr de "Marllia"-e..............._.........................
Vasco x Sporting 5 xL / glorioso martir da Inconfi-
8) -. O Esporte na Téla.. Terreno de dencia. Preso em 23 de maio

Vasco x Austria 4 x 1. de 1789 veiu a falecer em
Juventlls x Palmeiras 4 x o. f ... 1807;
Vascp x Nacional 2 x O. u.uro

_ em 1796, Antônio Ma-
Preços: Vende-se 2 lótes de terre- riano Borges, capitão de

WASHINGTON 10 (U. P.) - Truman pôs em dúvi� Cr$ 3,20 e 2,00 f no plano e de fututo no cen- ordenanças dos portos da
da a sinceridade da� declaraçÕes russas sôbre a liberda- "LIVRE" - Creanças I tro do Estreito, na 2a qua- vila de Pôrto Seguro, tenclo
de de comunicações da Rússia com o!Jtros países. Em en- maiores

-

de 5 anos poderão

I
dra do Bairro de N. S. de às suas ordens, apenas 17

trevista à imprensfl, disse que continuar·á sua correspon-I entrar. Fátima, medindo os dois homens, que se encontravam
dência com os dirigentes russos, na esperança de que, 'ODEON

, lotes 24 x 57 (metros. emboscados perto de Santa
isso possa minorar a tensão internacional e contribuir Ás 7% horas Informações ,na Rua 1\1a- Cruz, repele e derrota. 120ra-ra a paz. O presidente "está profundamente interessa- Pl'ograma Colosso. chado de Assis N° 123 no marinheiros ÍÍ'anceses, 0-
do em sabor se a Rússia modIficará' sua política e 'darã 1) - Cinelalldia Jornal, �streito., .'-

brigando-os a voltar, em de-
mostras de sinceridade". .

. Nac. sordem, para seus barcos;Declarou que sua troca de cartas com o presidente 2) - CARMELA -T;;;-'C�fé MIM I - em 1823, assin�d� pelo
russo não teve efeito algum para diminuir a ten�ã'o in- 3) - QUATRO pESTI- .....__ ._ .... ._ presidente Estevão José
ternacional. Trmpan entregou uma declaração escrita; NOS Carneiro da Cunhfi, Antônionela diz que a resposta do presidente russo não se ajus- I

Technicolor.
\ Vae•. rnpRusar'� em d:,t Trindade Antunes Meira

ta aos fatos, ao dizer que o governo russo não 'pôs ohs- Preços: V U
. e João Gomes de Almeida, é

·táculo algum à livre comunicação entre o p.ovo russ.o e I Cr$ 6,20 e. 3,20 VI·80B do "astelo lançada uma proclamação
os de outro países. Ora, como o presidente relembrou,.o "Imp. até 14 anos". "aoS' par�iban9'S a?u�lc!and6governo russo proibiu a viagem de estrangeiros à Rús- ROXY SEGUIU PARA A EUROPA a queda da ConsbtUlçao em
sia, e o intercâmbio.

.

. Ás 4 e 7% horas -

O PRESIDENTE DA OBRA Portugal;
Truman 'também disse que pensa convidar o gover- 1) - Cine Jornal. Nac. DE ASSIS�:itNCIA AOS

- em 1827, criação dos
nador do Estado de Nova York. Thomas Dewey, para AMIGO FIEL PORTUGUESES DESAM- cursos juridicos do Brasil,
uma conferencia em que ambos discutam as observações Trucolor. PARADOS em Olinda, Pernambuco e
dêste em su� recente excursão pele;> Qxiente. INTRÉPIDO XERIFE Acompanhado de sua es- São Paulo, sendo o respecti-Na declaração, Truman diz: "O govern<> da Rússia Alan LANE. pôsa, a SI'a. Elvira Ribeiro, vo decreto referendado pelopublicou·a resolução do Congresso dos 'Estados Unidos, PERIGOS DE NYOKA seguiu para a Europa, em grande ministro do Império,
na qual se manifesta ia amizade'de nosso povo pelo povo 3(40. Eps. um dos Bandeirantes da 'visconde de São Leopoldo
TUSSO, e nosso grande desejo de lograr a' paz; manteve o Preços: Fróta Transoceânica da Pa- (José Feliciano Fernandes
povo russo ,sem conhecer essa resolução durante um mês; Cr$ 5,00 e 3,20 nair do Brasli, o comendador Pinheiro);
agora, publicou-a finalmente. Isso me agrada, pois dês- "lmp. até 10 anos". . 'Antônio Parente Ribeiro, _ em 1867,' o capitão-te-
::<e modo milhares de russos podem ler e ouvir a resolu- RITZ

.

presidente da, Obra de As- nente Joaquim Cândidó dos
'ção de .amizade aprovada pelos l'epresentarltes do povo

I Ás 41h, 7 e 8%, horas sistência aos Portugueses Reis, comandante da bom-
,amerkano. IMPERIAL DesamparadQs e provedor da bardeÍl;a "Forte de Coim-

A resposta do sr. Chvernik foi publicada em nosso Ás 73,4 horas Irmandade de Santo Antônio .bra" tendo desembaraçadopaís logo que foi �ecebida; núm país livre não há mo- Simultaneamente. dos Pobres. em Curusú, acompanhadoiívo nem desejo de privar o povo de tais iflformações". DUAS PAIXõES EM LU'1;'A Naturai �e Vian� do Ca!h por um imperial e um se-A seguiu alude às rigorosas proibições do poverno russo 1) - O Esporte na Téla. telo, vài o conheCIdo ,:ulto gundo marinheiro, é ataca-
c,ontra viagem de cidadãos russos a� exterior, e ,de cida� Austria x Nacional 4 x O. do alto comércio bvasileiro do por uma força de dozedãos de outros países à Rússia; às restrições do governo Vasco x Sporting 5 x 1. e mantedor de obras filan- paraguaios. A custa de
;:russo à leitura, pelo povo russo, de livros revistas e jor-. 2) - Fax Airplan News. trópicas realizar uma esta-
.nais. estrangeiros; aos grandes € cu�tosos esforçai' do:Jornal. cão de cura e repouso na-' pa,r"ic�'pac.ãf';,':governo russo para interferir nas transmissões da "Voz Preços-: que1a cidade portuguêsa. II
·.dos Estados Unidos" e de outras emissôras livres: - às Cr$ 5,00 e 3,20 _Ao embarque do casal FRANCISCO SAL'LES :MO-!�iLlÍIlII�"IIIIIII.IIII_".:;medidas do governo russo para impedir que as espôsas "Imp. até 14 anoR". Parente Ribeiro compare- RAIS e' IZAURA :MORAIS i 1 "Vl0MÓVf�'..:"""HÓE5
:russas de cidadãos de outros países deixem ft Rússia; - IMPERIO' (Estreito) ceram no aeroporto do Ga- participam o contrato de I L . . ..5:�'NHONETAS
'.e a muitas outras barreiràs que impedem as viagens e as As 7:�i horas leão destacados vultos da casamento �e sua fi�ha An- j .

_ .

comunicações entre a 'União Sovietica e-of' outros países. BANDOLEIROS DO VALE sociedaae� carioca e da co- sêlina, Com o senhor "Ereno- 'P'IUZ'J'. LINfA & lR1rJÃOS
U1\"UI't .

t ' . 1- DO ""()GO l�' t le�Sa anuI' doml' .To".o de Campos. . I
.
Cons. Mafra, 37 .

..l.V.L o me m eressa ver se o governo russo e smcéro no , " 1:' '" - , Ol1Ia por ugt '1
-

,
"

�ue diz, e em verdade modifica essa política". i Seriado Completo. �éiliada.
"

,

. Florianópolis, 8-8-51� Florianó.polis

'\ '

·Traman Responde . Indireta
mente a. Rússia

-

,

- CATl).RINENSE
A "OS:;A eOMPA!'fH'A

Químicos brasilei
ros em N. Iorque

I

Tres jovens químicos bra
sileiros foram escolhidos pe
la Sociedade Amel'icana de
Quimica para assistirem à,
reuhião do "Yunger Che
mists Internacional Project'·
marcadá para ter inicio a 1&,
de setembro vindouro, em

Nova York.
,-

São eles ôs
'.

jovens GeraI
dO-'Mendes de, Oliveira Cas
tro, Luiz Ignacio Miranda e

Walter Baptista More, todos.
desta capital, que deverãc:r
partir para os' EE. UU. em

fins do corrente mês por um
dos Clippers da Pan Amed
caIi World Airwàys.
Mariano Ramos, também

do Rio, e Ernesto Giesbre
cht, .de S. Paulo, foram es

colhidos como membros su
'bstitutos àquele conclave,
A participação dos jovenS'

quími�os'brasileiros na reu

nião de Nova York será pa
trocinada pela Fundaçãu- .

Ford, e'stando a embaixada
dos EE. UU. nesta capital
organizando o respectív�
programa de viagem.
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MANUAL E E.LETRICA',
tpish=?ibuido�es :

Em·ses-s�a'dEfg-dó-:-cot:ren-. Lacy Zukoskí,
t'e, da 'Assembléia Legialati- ,Josemir Liberato.
va; o sr. deputado Francieco .Profeasor Hélio Barreto
Neves, .da bancadado F"T.B; dos Santos.
-ocupou a tribuna para prol Antonio Guido Amboni. ,
ferir 'vibrante discurso de E'J.!-win..Rubi Peressoní Tei-
protesto contra a insinua- xeira, ,,---

-, , ,--

ção que um -diázío da capi- Aníbal, Varela da Silva.
tal acolheu com refer..ê�ra Célio de Oliveira Carva-:
.a um projeto da aua 'autoria, lho,
concedendo-auxilío aoGipá- Braz de Oliveira' Carva-
-sio Lagunense. No final de lho,
-Sua eloquente oração, o de- 'Qdemar de' Oliveira Cai-
putado .Neves �,eu o seguinte valho.
protesto : - '. ,Egidia Lucia Neves Bor-
"Os abaixocassinad®", ex- ges,

aiuho�' dó Ginã�io 'La�nen- t1euza Rodrigues Araujo
.se, protestam contra, as in- Horse,

'

.sídíosas acusações contidas Walte-r Francisco da sh.
no artigo,' que se dia.escrjto va.

Iem defesa da ordem e <ln" De- Olavo Peressoni da Rosa.
'

znoeracla e que o.Sr. V. P. José Rogerio Peressoni
publica no dia 21 do correu- Castro.

'
,

te, em A Gazeta, de F'loria-. .Terezinha de Jesus Símas.
.nõpolís. . Carlos Gabriel de Olfveí-
" Motiva êste protesto o.fa- ra.

tô de afirmar leviamente c Carlos Faisca.
citado articulista que a ver- Maria Carlos gessa Pinho.
·ba de Cr$ 400.000,00, destí- Odilon Lopes de Oliveira,
nada ao Ginásio Lagunense Joaquim de' Oliveira.
conforme projeto do Depu- Antonio Barreto.
tado Francisco Neves, ao Ernani Pestana Rocha:
ser concedida a êsse educan- Alfeu Alcantara

'

Filguei-
dário, cairia nas mãos de raso

um "VERMELHO", que se Orlando T.asso.
aproveita 'de sua ascenden- Sidnei Belaguarda.
cía de mestre para pregar o Hélio Oliveira.
credo bolchevista. '. Walmor Capanema,

Como ex-alunos do Giná- Djalma Mendonça de
sio Lagunense vimos lançar Araujo.
nosso protesto contra as a- Flávio Ulvsséa Remar.
firmações dêsse jornalista: Alberto Crippa.
l° - porque o único pro- Salum Jorgue Nassif. ,

fessor, dentre os quinze Antonio Carlos Remor.

componentes do cargo do- Isalia Silva Vianna. I

cente do Ginásio, que á cha- Alberto Elias Checl.
mado comunista, nunca pre- Guido Ulysséa Remar.
gou aos seus 'alunos doutrí- Paulo Quaresma.
na estranha à nossa;

,

, Dr. Saul Ulysséa Baião.
2° -:- por se tratar de ho- Joaci Ungarettí,

'

mero honrado ê" digno, de José Cabral da Fonseca.
',<compl'ovada (}u-l-tu-ra e--Ide- - Alvaro-Luiz-Rocha Pesta> ,'Võra:Ci'ippã,.'

-, _, ._�

neidade moral e profissio- na. ' Alda Críppa Ribeiro.
nal;

,

JMO Carlos Cabral Men- Maria Alba Martins.
3° - e ainda pelo fato de donça. Waney Bessa Pinho.

o autor dêsse irrefletido ar- Carlos Mussi. Odair Barreiros.
tigo não conhecer os esta- Nilton Ullisea Ungaretti. Ivania Geraldina Silva.
tutos do G.' L., onde conta, José Paulo Arantes. Ayrton Provenzano da
que o diretor será eleito, de, Ernaní Rosa. Silva.'
dois em dois anos, pela Con- Helena d'Avíla dos Santos Irene Bianchinni Goes.
gregação dos Professores, (professora). Hélcio Bíanchínnl Góes.
'Portanto, se a êsse prof'es- Mauro José Remor. Hildebrando Pudendo.
SOl' está confiada a direção Mareio Luiz Borges. ' Dr. Colombo Salles.
técnica do .estabelecímento Moacir' Meneses. Nelson Castro.
há vários' anos, é porque o Norton Paulo Varella. Elisa,i>et'e G. Ulisséa (pro-
corpo 'docente o acha digno Natercia Faria. ' ressora},
de exercer o, alto cargo que Jadna Teixeira Tasso. Maria de Lourdes Barros
ocupa. Nàsyl Bento. (professora),"
Finalizando, aqui fica Benito Paganínni. '

.Ledenír Mendonça da Ro-
nosso protesto de ex-alunos ,João Julio de Oliveira Ne
contra a atitude irrefletida to.
de quem pretende menospre- Jurandir Soares Roslindo.
zar um ilustrado professor, Vera Pinho Mata,
digno é honesto, e a quem Geremo Barreto.
temos o d�ver e a honra de Terezinha Ban·eto.
desagravar neste protesto. Amélia Cabral Baumgar-
Laguna; 31, de julho , de tem.

1951. :Qilton Brasil.
Dr. Volne'y Colaço de OH- Jairo Ulisséa Baião. I

veira. Maria Izabel Santos.
Dr. J. J:Barreto.

'

_
Milton Bo.rtoluzzi' Souza.

Mario José Gonzaga Pa- ,Marià de Lourdes Ro.Ilim
trelli. Schaiefler.
Cléo Edy L�barbechon Le- 'Luiza Crippa Guedes.

mos. Terezinha Moreira.
Dr. Miroslau C. Wolowis- Maria Adelaide Pinho Mo-

ki. reira.
Silvio Santos. Eliete Maria Cabral Pi-
Josué de Oliveira Santos nho.

.Arefio. Hilda Soares.
LUGY Zukoski. Terezinha Soares.

6.4&H400&C� SjA.' COMERCIO E AGÊNCIAS
,

,
RUA JOÃO PINTO., 12,

"

[di/leio "SAnTA TERESlnHR"
FLORIANÓPOLIS ---, Ssn/e. Cafarina

V,2l!iaf ern. BLUMENAU

E -O"'·T�A Í-
�

AleOGão sr, 8regorlo A. Machado
MINISTÉRIO DA AGRICUL'l'URA

INSPETORIA REGIONAL DA' DDSA EM
.

'FLORIANóPOLIS',
'Pelo presente edital é convidado a comparecer na

sede deãfa I. R., sita à Rua Joaquim Vaz s /n., em São
José, neste Estado, no prazo de dez dias, a contar de 10'
do corrente mês, o sr. Arnaldo. ...Gregório Machado, resi
dente em local ignorado, a fim de tratar de assuntos de
seu' in terêsse.

iifltI/$'k:'lJ-IJ'«eTenham 7

personalidade, mantendo,
seus cabelos liem, pen- '

teados e suavemente '

perfumados, ,usando

: BRYLCRE'EM'
o fixador mais que perfeil:>!

,BOLOS
c�'onfeiféMIos
Trabalho perfeito; em bo

los artíatícos para casamen

tos," auiv�Fsários e batísa
dos.

Aceita-se en��,das.
�venida HI:!,roilió' LJ!Zol 155'
- Apt. ?-' .(

Uma casa, reconstruída
. com todo o conforto. Ver e
tratar na mesma. JU,stifiea
se a venda.'
Rua Vila Lopes Vieira n ..

'

,fE�lDAS. 'REUMATISMQ
'E ; P;LAC4S, SIF.l....lTIC..�a

EUxir de Nogueira
Medicação auxiliar DO tu....

tamen,to da 8ifUi.,

Farmacias
de Plantão

11 8ába.do - Farmácia
Santo Antônio - Roa João
Pinto.

12 Domingo - Farmâcia;
Santo' Antônio - Rua JoãQ
Pinto.
IS �bado -'-, Farmácià

Catarinense - Rua Trajano..

19 Domingo -;- Farmácia
Catarlnense - Rua Trajano.

25 Sábado - Farmácia.
Noturna ....,.. Rua Trajano.
'26 Domingo' - Farmácia;

Noturna - Rua Trajano .
.

O serviçõ noturno será e

fetuado. pelas .Farmácías
Sto. Antônio e Noturna si�
tuadas às ruas' João PintOl
e Trajano nO 17.
A presente tabela não p0-

derá ser alterada sem pré
via autorízação deste Depar-
tamento.

'

,
'

J

Departamento de Saúde
Pública, em 25 de julho de
19-51.

'

Luiz O. d'Acampora
Inspetor de Farmácias.

Informaçõ•• GOmo. Agente. "

,
FI,. IIDÓpoHI- C.rlol Jioepcke S/A - CI-f'TeletoDI' ),21 'l, ,(, �Dd. telel •.
a.o �r..nci.codo Sul�C8rlol Hoepcke'SA ....CI-Telelone 6 MOOREMACF.

sa.

Professora Vania Batista
Brandel.
Norberto Soares.
Letícia Castro. .correa.'
Jadyr da Rosa Correa.
Emma Werner de Miranda

'(professora) .

Eduardo José dos Reis.
Dalmo Mendes Faisca.
Carmem Kruger Carvalho.
1eono1' Castro.
Dauro Cabral Pinto.
Ligi aZukokis.
Ronald Lebarbechon.
Ablair Pereira. '

Juci Araujo Melo.
Altair 'Mason.
Gilsonir da RQsa Correm
Aurelio Sabolt .

Romano Pagani.
Mario Nunes.

Tl'an.port•• regulare. de cm ga. ••

slo fRINCISVO DO SUL: para NOVA f081

/

·"Ct.

o S.t.i'•
.

"V'IRGEM ESPECIALIDADE""' da
. ("} A �WETZEL� INDUSTRIAL-JOINVI'LL � ("11'1'lC rl:'tf.'

...

ROUP 1\ HRANQUISSI
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Com· o Chefe· dos Comandos' Um Leão MarinhG "Caçado". Por Pescadores' fim
'.

É'o que se segue o texto

IV.
s. a gentileza de esclare-

h N' S'" I DA 1= ddo' ofício enviado ao Depar- cer, com relação ao dr.Má-
, Bar',ra'. Vel' H, '",O 'u

' este
o

Lsta Ojtamento de Saúde Pública, rio Cantição: ,

pela Associação Comercial a) Qual o cargo e' função O MONSTRO DOS MARES FRIOS' FOI ADQUIRIDO
'

Mas, sendo o seu princi-I ftste desconhecido por quan=
de Florianópolis, e publica- que o referido médico exer- POR 9 MIL CI«JZEIROS E, ONTEM,: CHEGOU A ES� .pal alimento, talvez o .ún ico i tos o "acharam" ali, foi::'

, do no Boletim último: ce no D. S. P. 'TA CAPrPAL - INTERESSANTES. PARTICULAR!- o pescado, � bem

possivellmorto.a
tiros _e a p�Hladas.�.

Of. 331; Aos 28 de julho ti)-Se o inesmo exerce a DADES-QUE APRESENTA AQUtLE �XTRANHO que, 'nesta epoca, nesta ca- Assim, o leão-marinho de ..

de 1951. , direção, 'do 10 Distrito 'Sani,.. -'REPRESENTANTE DA ESPÉCIE MARINHA - NÃO pital; aquêle lobo do mar se que nos reportamos acímac.,
,
limo. sr, Dr. Aujor Luz, tário.'

,.,

'É O PRIMEIRO'- HA 16 ANOS. UM FOI MORTO A veja em' sérias dif'iculda- 'já não é dasconhecido pelos ,;,

DD. Diretor do Departamen- c) Qual o ato de nomea- TIR� ,E A PAULADAS� NO SACO DOS LIMõES des... 'pescadores catarínenses,
to de Saúde Pública ção e respectiva data de' A CURIOSIDADE PUBLI- principalmente pelos qu�"'
Nesta. ,,' posse no cftrgo',de Chefe-do A reportagem foi levada, Foram momentos de ver- CA habitam as praias que eír->
,Senhor Diretor: ,,' 10 Distrit'o Sanitário. na manhã de ontem, a v�ri- dadeiro pânico, porquanto o Grande tem sido o núme- cundam a ilha de Santa Ca-«
Na prá'ticll'da:defesa;dos Agradecendo a atenção ficar, próximo ao Mira-MIl-Y, leão marinho, vendo-se prê- ro de curiosos que tem pro-,tarina...

'

Iegítâmosrinteresses de nos- que nos fôr dispensada, fii:,. .onde várias pessoas, por 50, usou de todos os meios curado vêr aquêle extranho i
ROS aseociados.rrogarnosi de mamo-nos etc.

'

natural curíoaídadése com- de que dispunha para a sua .representante da espécie1------------
��".':,.',:-,

.;��,''.�",'".,�' ,,' '.
'

primiam, um fato-que eons- defêsa. Laçado, foi reboca- dos lobos do mar, mais co-j

N Pai.·.·titúe, nêstes u�tim.,ª- dez, a- do à pr�ia, d.�.. onde seguiu. nh��Aid,'o,'pPRO.10''ICe,'Eã;On".,EmNttrcinIAhQ: .. 1 ::,',' ',8", '. ,':; I',C-,':;I'a'�,jnos, sensacion'â.l' riovii\:lâde' pa't-Íi '8 ·Ci'dáde' de CHé'ihma,
•

em Ffortanôpolís - a pre- onde o comprou .o ar. Oscar Segundo nos informou o I'
" ,

sença, dentro de uma jáuJa" .Júlio da Silva, açougueiro sr. Oscar Júlio da Silva; ês- Compareceu à Policia Ci':':'"
de madeira, confeccionada..alLresiCllente, pela quantia se" mostro procede dos ma-! vil, ontem, Armando Eucti->
fi. pressa, de u:tn<extrari"bo r.é� de nove mil cruzeiros. 1;8S'- que banham a Pa:tago-' des PolU,'bl;asiléii:o, nàturak"
presentante da espécie ma- O MONSTRO nia, no Chile, fugindo, pos- dêste Estado, com 26 anos-

rinha, própria dos _ mares O .leão marinho, que está sivelmente, das grandes cor- 'de idade, solteiro; industríal.;
frios. exposto à visitação pública rentes oceânicas. i residente em Brusque, à rmu
Confirmára-se a nova d-e naquêle local, é do aspecto O DESTINO :Pedro Vernor, nO 214, qnei=-

que se trata de um verdadeí- de uma foca; medindo de' Após satisfeita a curíosí- xando-se de que, de passa-c-

1'(/ leão marinho, apresentan- comprimento, 2 metros e dade 'do público, O sr. Oscar gem por esta capital, passa-
do, efetivamente, o' corpo e pouco e seu pêso é de 262 Júlio da Silva, pretende se- geiro do " Expresso, Eros-
a cara dêsse animal.r com as quilos! A sua côr é marron- guir para São Paulo, ou, se quense Ltda., entregou, ao»

suas grandes barbatanas escura, tem quatro barbara- posaivel, ao Rio de Janeiro chegar, procedente daquela,
que o fazem locomover-as nas com que se pode movi- afim de entrar em entendi- cidade, ao motorista Orlan--
nos grandes e pequenos ma- mental' e apresenta cara de mentos com as autoridades, du-Regís, a sua mala, eon-«

res, leão, com algumas, malhas pata que seja, vendido ao tendo objeto de uso, no va-',

O repórter, que procurou marron-claro. Jardim Zoologico. ,101' de 4 mil 'cruzeiros. Mais;

conhecer, nos seus minimos Alimenta-se de peixe, ex- 'NÃO É O PR'IMEIROI tarde, quando foi busca-la,
detalhes,' as peripécias que clusivamente, e, quando

,ma-'I
A nossa reportagem con- informaram-lhe 'que um cal'-

movimentaram a "caça" 'chucado tem os mesmos ge- seguiu apurar que não é ês- regador, não .índentífícado.,
'dêsse monstro marinho, midos fortes do leão, rei das 'se o primeiro leão marinho fôra }_'etira-Ia, o que se ve-·

manteve palestra com o sr, selvas.
_

a aparecer nas costas cata- rificou, mas que, até o mo-.

Oscar Júlio da Silva, seu Mas a primeira impressão rinenses. I menta, nãd chegou a mesma.

proprietário: que esclareceu que tem o visitante é a de I Há 16 anos, mais ou me-I às suas mãos." ,

o fato. que se trata de .foca, em' nos, idêntico, .porém menor, A referida mala é de �Ol��
A "CAÇA" AO LEÃO ... I virtude das barbatanas que ficou encalhado na lama, 'I marron,

medindo 0,90 de<
A tarde de domingo ultí- possue, na Costeira do Pírajubaé, comprimento e as cantonei-·

mo.- dezoito pescadores re- TEMOR ,/ distrito do Saco dos Limões Iras são de metal.
sidentes em Barra Velha, O sr. Oscar Júlio da Sil-;
municipio de Criciuma, oh- via, proprietário do extranho

servaram, quando se encon- espécime de foca, teme, que
travam a .alguns metros dís- venha a· morrer, visto não
tanciados da praia, que algo poder mantê-lo nágua, a, não

Florianópolis'tem a honra Idezembro de 49 realizou um extranho se movimentava à ser que ,lhe sejam facilita-
de' hospedar a viúva do com- concerto no Clube Lira, sen- flôr d'água.

'

das as providencias neces-

posítor patr-ício - Lorenzo do que aindà perduram em A principio, tiveram a sárias,
• .

Fernandez que, em compa- nossas memórias os aplau- idéia de que se tratava ,de
nhià do soprano Olga Maria sos que então obteve. algum filho de haleia, da-
Schroeter percorreu o Sul As distintas visitantes os do ao seu pequeno tamanho,
do Bra'5il numa tourneé ar- nossos yotos de feliz estada cujo a'larecimento, naque
,tística de div�llgação da obra: e, na missão que' ora abra- les mares sempre se obser-
daquele saudoso compositor. çam. va nos mêses de agosto Oe Previsão do tempo atê, 14
A distinta visitante setembro. Mas, aproximando horas do dia 11.

far-se-ão ouvir, petante a
.

a embarcação' do vulto que
culta platéia catarinense B

" -,

O
se movimentava, poderam

num recital patrocinado pe- omenagem a s- verificar que haviam erra

la Secretaria de Educação e B d N
do na sua previsão - não

Saúde e Prefeitura local, na car . a ova lera filho de cetáceo.
Rádio Guarujá, das 21,00 às Será inaugurada, amanhã, - Então,. que será?, in-
21,30 horas e no Clube Do- em Joaçaba, a placa de dagou um dêles,
ze de Agôsto, a'corrvite' d-e bronze, no Stadium local, ode O vulto, cólocando a cabe-

, sua Diretoria, das 22,30 às homenagem ao sr. Dep. Os� ça fora d'água, pareci� de-
23,00 horas. cal' Rodrigues dá Nova, s,envolver grande velocida-
Heléha de Lorenzo Fer- Esse ato, que será solene, de, fugindo à emba:rcação Os 15 anos da, Ro"nandez, renomada concer- contará com a presença de que o perseguia.

tista desde o falecimento de todos os desportistas do Os pescadores, que, como •

t I t I I,seu inesquecível esposo, oeste catarinense, bem como já informamos, .erapl em VIS 8 (t 8 ropo e»
vem-se dedicando à tarefa de' representantes das clas� número de 18, procuravam Acaba de sair mais um'
de difundir suas composi- ses produtoras. desenvolvei' a velocidade da número da "METRóPOLE'�
,ç(Íes, sendo que, em 1950 O Stadium de Joacaba baleeira, conseguindo, en- revista do Rio para todo o
percorreu lc\I Europa, 'e o obra realizada por aquêl� tão, chegar mais próximo' e, Brasil, número dedicado as
Norte do País em' missão conterrâneo, quandó à testa com o auxilio de cordas, '''ca- comemorações do seu 150 a-
cultural do Ministério de da administração municipal, çaram-no",.. niversárÍo. Edição de 64 pá-Educação e agora, vem de é um dos grandes empreen- ginas sendo oito. em côres,realizar novos concertos em dimentos mal'cantes da sua bem ilustrada, com 'material
Buenos A'ires, Pôrto Alegre, passag,em ,pela 'P);'efeitura

ai'· I d:'
,

wbunda'nte e selecionado, a
Pel�tas e e�ta _Ca��taJ. :, Municipal daqllera próspera. IDe ,8 as publicação que obedece a
Olga Mapa �chroeter

Ja_1 comuna que lhe deve os mais ,

••• direção de Alvarus de Oli':
é nossa cónhecida, pois, em assinalados serviços. Na paroquia de Austin, veira e Leonidas Bastos, a-

em Minas, o paroc;o acusou'a presenta�se num soberbo nú
Madre do Concento de gra, mero que agrada a todos os
ves irregularidades, in'do em gostos. Com seções de cine
seu socorro o Padre Guerra, ma, teatro, rádio, palavras
certa vez ameaça�o de re- 'cruzadas e ,charadas, anedo-
vólver por aquele, tendo si- tas, historietas, mudas (em
do os dois agora ,ex-cornun- côres), cardápio, horosco-
gados pelo Bispo. pos, sociais, indicações parabléia Legislativa, denuncia- (Dos Jornais)

-

a lavoura, com muita litera-
da pelo sr: Dep; O�scà:r Rp- Êstes santos sacerdotes, tura, e sobretudo . poesias,drigues Da Nova, que soli- Quasi ninguem faz idéia, 'com seção inédita em l'evis
citóü providencias do Go- Con'quistaram belos dotes tas leigas "Propaganda e
vêrno do Estad9· .'Com a guerra '11a Coréia:. . Negócios", com farta maté-,

ria de intercâmbio entre
Brasil e Portugal e ouhos

O' vigário, homem afoito, países suIamericanos. "ME
Num gesto que é um libelo, TRÓPO'VE", é uma publica
Apontou um "trinta e oito" ção completá e não é sem ra"
Em Guerra,. .. sem parale- zão que se crismou de "a

lo, mais brasileira das revistas
_ 'Zé brasileiras". 1

, .'

•. .>.

Pelos ftfbDlcilllos
Reina certa expectativa

em tôrno do julgamento a

que serão submetidos os jor
nalistas ABELARDO LUIZ

.

DE OLIVEÜRA e NUNQ DA
,GAMA LOBO d'EÇA, direto
res do JORNAL DE MA-

Catarina, que, nessa opor

tunidade, .receberá em Ma

fra, de seus inumeros ami

gos e corréligionários, ex

pressivas homenagens, visto
sua atituêe altamente de-

NEY COLAÇO DE, OLIVEI
RA, Presidente da Assem
bléia Legislativa de Santa

FRA, cujo processo, com

fundamento na lei de Im
prensa, está sendo conclui
do. Da defesa dêsess nossos mocrática pondo-se, praze
valorosos colegas de Impren- rosamente, à disposição de
sa se, incumbirá o Dr. VOL- nossos colegas.

•

�NOITE.· DE ARTE

o TEMPO
, '

Tempo Bom- - Nevoeiro
- Nevoa seca.

Temperatura - Estavel.
Ventos - Variaveis pl;e

dominando os de sueste a

nordeste, moderados.
Temperaturas extremas

de hoje: Máxirllta, 23,2. Mí
nima, 15,7.

Segundo informa_ções que
nos �hegaÚl de .Joaçilba, há,
atualmente, em estoque, a

guardando exportação,' pará
as praça� do �stado, cerca
de 400 mil quHos' de banha
bruta, produzida em toda. a Tôda a, pl�odJlção, se me
zona do oeste catarinense.· .

�idas não fôrem tomadas,
Essa situação, de verda· com urgência, para que seja

'deira angústia para os colo- possibilitada a exportação
nos de Xapecó, Concórdia e da ba;nha em estoque, pode
Joaçaba, foi, em uma das rá ser perdida, tl'ansforman
últimas sessões da Assem- do-a os colonos- em sabão.

J
f

O ilustre deputado Enedino Ríbeiro, cujo nome.,.

escrevo sempre com a admiração de serrano "por se1'-

rano, tem sido, na Assembléia e adjacências, um::

dos' mais constantes e eloquentes tribunos. A sua"

oratória inflamada e percuciente, às vezes sui gene-
ris pelo sabor regional de que se' condimenta, l1elU'!

,sempre se restringe às exíguas braças da soga da

lógica: Quando êsse meu nobre amigo e, pl'estigioso,
ex-correlig.ionl1rio mete fogo nos campos parlamen--

, ,I
tares, é de prudência que a vizinhança prepare os'

aceiros, para evitar que a queima se alastre e car-

bonize até ,as cêrcas lindeiras.
- •

Ainda ontem, da tribuna, disse s. exa.,: com re

ferência a uma local no§sa, 'que uma professora.
queixosa não era '" professora! S. exa. nomeou-a,

e desnomeou-a, ao que parece. Nãocovem ao cas.o, que�'
se refere ao marido, professor, e segundo o cons-'

picuo deputado, demitido em defesa dos interesses
coletivos, por que nunca estudou, .. ,

\ À�

Razão perigosa de ser invocadà poi.' um repre-·
sentante da situação! Razão que, não fôra a inat2
sinceridade do orador, cuidariamos recheada de iro-·
nia e"de blandicias maliciosas,' Se os interesses �o-..
letivos impõem a derrubada dos que não estudam",
não será justo interpretá-los com' rigores inquisito-"_/

riais ap,enas contra os pequenos e os humildes, titu--
lares de responsabilidades relativas.,

Para que o Úustre deputado - que se fechou em.

sala rósea e perdeu a chave - ponha. a palavra em..
, eoerência com á ação e transmita a �osoutro� a con--,

vição da certeza -e da just�a da' sua doutl'ina, só há,
um caminho: a reforma" retroativa da Çonstituição�i

! '
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