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BERLIM, 12 (U,P.) --'< 0- I Há súspeita de que os
.

::Jiciais aliados dissera� hó- russos aumentaranY sllas
je que as �orç�s russas q.1ie forç-as para rp.an-ter a anun

,,se preparam para as lllano- ,ciada supedoridaile de 3/1
·bra.s do Outono, na, Aiema- sôbre o ocidente.
lI.na Oriental foram pódero- Esta proporçã'o começou
samente reforçadas durante a aumentar no ano.,assado,
o. ver�o �om tropas enviadas

!quan�o
reforços. hi'rtânicos,

"da Russla. Acrescentaram a- amencanos e franceses che
queles oncja>i� que elas tam... garam 11 Al�manha Ociden-·
'l/ém ..l:eceberam nov(j, e "me- t

..
afl. '.'.

.

lho!' �equ,ipa�ento. �Ao, qúe se' crê, a' �f'()l,1Çà
Centenas de caças.a jato, I russa é agora de 300,000 ho

';recebidos desde-o fim do ano mens, em compúaçãb a �...

passado, rasgam os céús da 250.ü'OO no ano passado.
,.

Ãlemanha. '

' -

Um: per-it() aliado disse· 0s pOl:rr.enOl'es são conse-

,que acreditava em que os' guidps coin muita dificulda
russ.oS, "têm pelo menos 1.000 de desde que as forças r11S

novos" caças a ja:to MIGs-15 sas operam em áreas. isola
>€< 'bombardeü:os a jato bin'lo- das e se mantlfn'l p�:a de
-tores (réplica 'r U'S s a ao contato dos próprios ale
""CanbeiTa" ,britânico) na mães, com os .quais é proi-
4lemnnha Orie{1tal. . bielo a confraternização.

"" "- ..

,T OPAS DA ONU� PENETRAM lecalizado e.nt-'Uru,guaiani\
NA CORÉIA· DO I, NORTE

..

L
•

C' r p' t sTóQUIO, quarta-feira, 1,2 se ofici:,-,i:ru�nte �p.�'�Ízy des.: sncontrani mais ao norte do Quanto à-luta no,tDi�ngu- ·lIl.l 'ar OS· t,e,S, e "

·cS":p,) -:- Fôrças da infanta- 'tes havia SIdo PJ;ovàvelmen- que estive!am qiIai�q�er for lo de :(�rr....o, fàrç�� aliadà,s, IDENTIFIéADO/' COMO' SENDO LíDER COMUNIS
,l'ia de Marinha.norte-ameri- te destruido.' çaa dá 0NU,,-desde"dezem- haviamconquisbado anteri .. TA 7UM: DOS· PASSAGEIROS, DA, V:ASP, PE�ECIDO

. caca 'realizaram a maior pe- Os fuzileu'os' norte-ameei- -bro passado,'
'

.-
«-: " ormente uma dessaé impor- )

, �, N()-"· DESASTREi ,AVIA:TÕ'JUO <;, .'

• t:tet;taç5.o efetuada por tro- canos lançaram seu ataque co. -tantes elevações, de. onde se
'

,'\ .. ; '.
,-

'1'
pltw'áa ONU na 'Coréia do no setor oriental, depois de O ataque começou às 3 -da domina amplamente a zona

..U-RUG1]AIAN..:\; 12' 'c./ -sôa de -iJlt_�,ü:a con;fi�n�a de-
, Norte, êstê""ano, mediante formidável bombardeio aé .. manhã de segunda-feira e os de Pyorig-gang.. Pilotos de A,) _:_ Lu"iZ-c-C'arlos Prestes, Luía.Carlos Prestes, ,e, que
vi.g·oroso ataque na zona, reo e de artilharia. A censu- fuzileiros tiveram que abrir reêõnhecimento aliados in- o líder dos.,trai'dor,es.comu-' estav,a.,,-ém cumprimentot'de
'montanhosa oriental. Os fu- i.ra impediu a divulgação de Passagem através de intensa formar.am que os comunistas nistas brasileiros, acaba ide uma -missão comunista:" Km

'zlte�ros a�acal'am corri !Sran-I detalhes sõbre o avanço des- resistencia de forças norte- haviam concentrado ca- ser localizado nesta. cidade, 'seu 'poder foram recolhidos.
de ínteasidade na zona ao 1 sas forças, mas um despa- coreanas bem entrtnoheira- nhões aéreos, de 90 mm., em trânsito para a Argen- ra despistamento.deu ti no-
.000te de Inje, cêrca de 32 ! cho da frente dizia que sé das,

'

dentro do tr-iângulo. tina as 21 heras e trinta de duzentos mil cruzeiros. Pa-
�ui'oi:n.etros ao norte do pa- ontem, Não foram postos· me errado, ao retirar a pas-.
"I.'3.lel(')

.

38, é obr-igaram as

'J IIa ç\
i Dr. ··Rubens de ''impecilhos ou- .. "dificuldades . sagem naagência da vASP�'

.'

,ú'q)pas iiorte-eoreauas á se r .

ao transito' do chefe verme'
"

-'

. ::;�:':: através do estra- . " I!r.!�� !Pn!�� :�. �:�i::��:�l���ã�u:;':��� Foi a liMa • ; IOutras forças da' 'ONU Na Capital da República, i como o fez com inexcedível
tem, com destino à-Joaçaba, nl"ãaOs. as autoridades argenti- O-lU''�Istr"o'" daC04ti�u�ranl atacande desde o��e, desde. Jíf �uitos anos, ,I mérito, na vida pública do
em um dos a.krelhos da 111

1\ zona ele Ka esong, a. oeste, f íxára residência, faleceu

I
Seu Estado natal, o dr. Joe

VARIG,' a serviço profissio- AGENTE COMUNISTA

'Edocaça-o�té'as montanhas da região I ontem, à tarde, o nosso ilus .. Collaço aqui foi um dos fun- M'ORoTO NO DESAS'""RE; ,

na I, o dr. Rubens de Arruda " .' '1.,
.

v
,

_

•

•I)Jtiental da Coréia,' tentando tre coestaduano sr, dr.-Joe

I dadorfs
do Tiro 40, corpo-

Ramos, advogado do Banco, DA ,VASP, "I, �IO.: 12 (ViA.),� Par-
apiwentemente frustrar os Collaço., ração a que dedicou patríé- RIO 12 (V A) .Retifi t h � I b

T -d id id ti t d t'd do Brasil e diretor de "O '.', . :-.
- ,11'a oje, para a cap�8a. a-

planos que possam ter· os ,e:?- o exerci 0, na �l a

jlCamen
e gran e par e e

ESTADO". Ica-s� que não fOl, .

Stoker ihiana no-c'Constellatíon", �
<comunistas de uma ofensiva politica de) Santa Catarina, seu tempo e de' seus esfor- Qtlelroz uma' das vitimas do sr. ministro Simões Filho

,
,�!!l. grande escala. ,uma atuação brilhante e ços.

'

desastre da' VASP, e; sim,: cujo regresso está mal'càd�
'Fôrças di{ 25<1 divisão operosa, deixa o extinto um Atualmente .exercia alto: CODvlte ao MI··.. Aristóteles 'Queiroz, A pro-

1

para o próximo domingo. ,Ouorte-amerlcana ocuparam a nome vinculado profunda- cargo na Prefeitura do Dís-I' pósito, acaba- de ser apura-
;
embarque será às 9 horas,

�e.gunda de duas estratégi- mente à estima pública do trito Federal. Era membro i d BdDCa�ão do que Aristóteles era pes- I no'Gal'eâ:o.' "

cas montanhas que dominam nosso Estado. Durante o go .. de várias instituições cultu-' a .

y .

•.......tHMl""•••••"."�M..."••••••
-.a zona de Fyong-g'ang, vér- vêrno do saudos!) Rel'cÍlio rais, na Capital Federal, Rl0, .12 (V.A.) - Estive- "

'1ic�:eft:;1�'i��:�a!�,t�!n::�� �::�ê�ad�� ��:��I�:çoTut�� �?::ae:��:s:Se�iI�;:�:r;:td� �i�is�;:e� ��::::::.t�e�� O Ca·so Epl·lacl·'o 'Pe's's'Darlados aliados se apo�era- �ã?, -o. serviu honro��mente. Academia Cl!tartnens� 'de_ <;lo Si�\) recebidos;' Ô dep�t:-·
,-

,

'

'_ .

]_'am dessa montanha se� ne-I·PrImeIro
como .0flClal de Letras, fazendo parte tam .. do Cesar S

..

antos e o capItao RTO 12 (V A" ) ::_ N t ' 9 A f'· 'a" "

t. t t''d
"

d d"
.

...: r.> b" t
.... '

t oS. b' d I t"t t H'
,. .

M
.

d t d
- , • .. a aI-. 11n e OIIen ar o ra a-C<tlS81 aCle e. lsparar VJ.'hU- ua lue e e maIs

, a�u\y.ct;)mú em· o ns 'l-U o lstoi"ICO e An
.
eneses, ilJU an e e de'd

-

t
' - M' t

.. ,'

d' ,". d. I 't:
' ,. ,

S
,.

d' ri' I '.:3 ... G 'f' , i ,\ ... , .

'd d S
e on em, o eSCl'lvao a- men o, III agou ao sena 01'"1l,,121eo e um 80 tIro, p(Jl:qqe ,I ecr�tarlO "

a J7J.'esluê.n.c.na eogra ICO.. , .

, ....
, Ol.;dens 40 governa 0.1' e . nhães tÓm'o ' t ',' "I Ab' 1"· t

- ".
to�i;"lhtensos bombai'deios aé:.,q:iflls-tlldO.,_.:.;;j�''''''A'·' / _.:, li', ""ltQ--rlr" Jo-e. Col'.;M� .leixa ,E iút10, ilue transmitiu ao' d"'cl""ac-

,u fOlt· •.
· deImos las I

so �e a a

ln::,e�taçao �led
-

. . . t
. ,,'1". i.....,.·..- �', "",,-� 'J'" ,�", '" /.-' ,,.,"},,' '«, " "'h '.., .

- "'. .",,< :Des pI,es a as . pe os . n1ara,�O naClen e reS'UQn e'U-r0M 'e da arblha:t;la .obl'lga.· Clípou,' amdn-,' com dlg'm- . "Ílha -

a e:;,:m�; SlrR. ti. Ca:r- '.l'xj�)í";';J:o, eOl;vlte�():IlCl'�l pa-. m'e' i' l'C' ,!; 'p.'a' 'I' -"'E<" ;. 'J, "L"";' '#rh"" � ·\�!ci <;, _, '�''''�tn-:::-<�'""" ,

. ,

.

.' ". "/"- r;· ');1'
., '- "t "'" � lI'O spern.t1ao. e que HaVIa co ruo uma:sl'are lOS chmeses a abandonar dade e bnlho,"a pasta do In- men da ·Lu.� Colláço, a -quem I'

ra Integrar o Conselho Ho-' ,.....a·:·· 'd S
"

L' I d
. '. t' t'"

• _

,

•
"

.

..... '.
-

.' "
' � ,

'
• _". lV.l 1 ques e ouza e UIS' empa as e ,que, a es aS.a rI-gl>i!S pOSlçoes. tenor e JustIça, tendo tam- daqUI enviamos SInceros ·pe- nOl'ano da Comlssao de Par- Fel'naI1'des B 'b b I b l'

".

I t d d;r'r h' h' b' 'd d d . ..', -

E
-.

d C
. aI osa, am os u a o seu ma os ar, . a ()uma compan la c ·Inesa· em exercI o man ato e sames, extensIVOS a seu fi· tIclpacao do sta o nas. 0- d H "t I M: -I C t

A'

't 'f' ,

- ,-' , - o OSpl a Igue ou o, e que no vomI·O"- oraR'! encon-ú/:')l'igOq.. a retIrar-se' uma I Deputado Estadual. lho, o dr. Rercílio Luz Col- memoracões do IV Centena-
que n l'd d h

'
. t d 'd' d c

't',0 1 I'
. . . ,'. - - , essa qua'i.I a e aVIam ra os resI uos e azeI ona.m.!�tla( e a lapa que operava I Amda estudante no RIO laço e aos demaIS. membros rIO da Fundaçao de Sao

com 'd d' d'f O d F d B' bd "

'

" pareCI o, em las 1 e- r. ernan es ar osaa.se oeste de Yonchon, mas, I
de Janeuo, em cUJa Facul.. da famHia enlutada':' Paulo. t

'
. 'd 'd

�

d
.

d •• '

1110\..
mesma zona"outras u:ni- 'nade de Direito se bachare

tI'�
•••••••••_.� 8 dren eE�' �t;e�l pen�l� 0Qsebn�- le,m'Gacol!'bo tcom o 'tr._ OtacI-_. ,

"

..

M-I
_'

d' S'
",

d C'
01' .PI acw essoa yO 1'1- 10 ua el' o receloQentãa"Uílfi.eS da ONU avançaram Ilou, o dr. Joe Collaço Ja a-: I 'oes' 'e ·ac!:ÍII.S\: e e- h I'

.. '

., ,.' -," - "

.

-'Sem encontrar resistência, tpava com vigor'üso talento i
'

.'.'
.

, ..
U· _,

' '.
.

n 9"
. ,,) . .." gotas carmma�Ivas.,�proxl-

Pcd'ças aliada� de reconhe- le fulgo� na imprensa, reve.. ,'ei:a..-Q. ne'.id·a- DO /uor.:e
� ,o prlmelro. a,ser O.UVidO, ma,dam�i1te q�lllze' ni�nuto.B,

,

dmento a leste de Kaesong lando.se a pena cintilante e .. Cf K. � V, "' .' o dr. P�ulo lXtarques, decla- ll;P?S a mgestao des'tas, o do.....
"

z; "'"
- " " _ )

rou que na m d' d d e t 't - d '.... d'se chocaram com deis pelo- segura que sempre foi e que _

��
_:

'"

do Par''80á '

.
.�

a I uga!:L o TI e v�mI ou e aI .po.r Ian-

t6es vermelhos e recuaram, lhe valeu justa ascendência II 'íltlil .� a_, '.

'

.

i �
, :;.

.. dI� 4, I ecebera. um chamado ,t� sentIU-se be,� melho:..An-
d.epois de breve combate. Inos círcuíos intelectuais do S, PAULO, 12 (V.A,) ntCls de, S, Paulo, das quaIS Ulgente p,a�a. a casa do se- .tes de se retIrar, verlflCOll

. Caças a jato norte-ameri-I país. "

.

Na reunião semanal da Di- se, ev_idencia a existência �e nador EpltaclO Pessoa, ata-, ql:le a pulsaç�o descerá para
.canos e comunistas 'Volta- Entusiasta da inteligência retoria da Bôlsa dê Cereais mllhoes de .sacos de cereaIS ea_do.de ede�a agudo no pul- 80 e a pressao arterIal acu

lc1.m a empenhar-se �m com- e da cúltura, quando ainda de São Paulo, sob a presi- I:e.tid�1M'í'bnol'té do Paraná,. �a�. E�, la c?egando, foi sava 12 e 8. ?:p.ois disso ()

ba�e pelo terceiro dia con- moço já se fizera um dos dencia do sr. Antonio Rodri- por falta ,de ,tr�nsportes, o mtIoduzldo por um� emp_re,- seflador Ep,�taclO, .Pessoa
l"eeutivo sôbre o noroeste da criadores e animadores da' gues Filho,' foi ventilado, qu. tambem fOI constatado, gada, que o conduzIl.!. ate a mandol,l serVIr cafe aos pre...,.

éOl'éia, Quatro caças aliados, Escola Dramática Nacioll1i1. entre outros aSsuntos, o �,ro� na rec�nte visita feitaàque- P?rta d.o quarto �o sena�or, �entes" s�rvindo-�e também
...-!il.efrontaraln-se com.6 ca-, Vindo para Sant!l Catari- blema do preço,do arroz, ,:m la-reglão �elo sr..Benjamin SItuado no, an�ar. superl0l' ele propl'lo. A. Salda, reco-

,'�ltS vermelhos e informou- na, chamado a colaborar, face ·'tio tab!ll�mento feIto, Ca�bello, vlce-presldente da Um �enhoI que a��endeu, a- mendou o ,dI. Fernandes
, pela C, E. P., em julhe últi�' C. C. ·P..' nunclOU, na ocaSlao, que o Barbosa ao senador que pro-

mo.
'

Em atenção a pedido da sr. Epitácio Pe'ssoa já havia curasse' o seu médico assis-
Ficou deliberado, ,ainda, E,�F. Sorocabana, foi deli- falecido. Diz em seguid!j, o ten'te, àdiantand'o-Ihe' que

que a &ôlsa de Cerea.:is, a- bérado solicitar-se ao comér- médico, que não lhe tendo tivera uma distonia neutro.
'tendendo à solisi�ação da cio cerealista de São Paulo' sido solicitado nenhum exa-_ vegetativa, com vômitos.
Gomissão Estadual de Pre- pr,ovidencie, com urgencia, a �e, passou a um quarto vi- •

ços, encaminhe àquele ór- retirada ,das mercàdorias zmho,_ onde aguardou o en-

g-ão de administra,çãci amos- q�le lhe sej.am çonsignadas fermeiro que o acompanl1a- '0 -riso ,da ciclade•• .,
tras dos diferentes tipos ue e ..destinadas' à estação .de ra na ambulância, a quem.
arro?: que' são 'neg-õciad0s em 'B�U'l'a 'Fü11di't, a fim ,de que :(oi pedido o ,auxilio para 'a
sã'o Pau10. \!

' n�p, fiquem. àli _ retidos os composição do c'orpo. t
.

O presidente� fez; éllÍ 'Se- v�gões em que' às mesmas
-

Declarações d? médico Fer:
guida, uma:' exposição dô vehi embarcadas, os q·uais nand� Barbosa.

'

problema da falta: de trans- devem, imediatamente, re:' Em seguida, prestou o seu

portes no norte do I,'araná, torn�ao interior do Esta- depoimento dr ...Luís Fernan�
declarando que o d,r. José d'� para e&coamento da. sa- des Barbosá, que na madru-
Velasques V�rga:>-Ir,epresen- f�a. .'

, gada do dia 29'de julho, a-
tante de Bôlsa na �omissão

.;.
compan-hado do, aca:dêmico

nomeada pelo ministro' da �,'_:<V'. E T O. estagiár,io Rais de"Carvalho,
Viação para o.i�varitam�ntó aten-d�ra ao sÊmador .Epit4;-'
dos estoques retidos' naque- ]RIO, 12 (V:A,) - O pre- cio Pessoa, na. residencia
la reg,iãe, já se aéha .no Ei� .s}dente da República vetou dêste. Disse ter ali chegado
xercicio daquela função. 08 �otalmente o projeto de -lei com ul'na ·dif.erença de 'í>ou
trabalhos da referída co-' q\le altera �. legislação do cos minutos do dr. Ot.acilio
missão, que percorrem as li-C ünposto do consúmo, na par- Gualberto. Informou-lhe o,

nhas da 'rê'de: Paranã�Santa i� referente ii tribútação d.e senado'r Epitácio, ter a«or
Catarina, devem estar con-: :charutos, O chefe do gover- dado dUl'ante a noite, sen

cluides dentro de'· pôuc�� Jb louvou-se, para' assim tindo-se mal, tendo mesmo

di�s. A 'propósito:' o presi� proceder, nas i'nformações vomitado .. Tomando-lhe a

dente deu conhecJmen-to à expostas pelo Mjnistério da Pl!lsação, 'notou o médico ser

diretotia das' 'reportag'g'iis Fazenda ,pàra não sancionar esta de 120, enquanto que a

publi,ç�das por vário� jo�� a referida lei.. pressão aderia:! era de 14 e

AS

- :t;;sse.
I.V.T.P;, no poste, quer
dizer: Incêndio. Via
gem. Tapeação. . Políti-
ca?'

,

CABOCLO: - Mécê tá
emgan!ado. Sighifica
apenas isso: IRINEU'
VETANDO TÃ PER.
DIDO, ..

,

Poderosame·�t_e. "Reforçad�,s.
OS Exérci10s �Russos

aa Alemanha

,
.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o-LI R.A' -T li 1-.
PROGRAMA PARA'ÓMts DE SETEMBRO

, ,PJA 22 - SÁBADO - GR�NDE�OIRÉf1,DA PRIMAVERA, -TRADICIONAL PELOS GRANDES SUCES
-BGS ALCANÇADOS NOS ANOS ANTERIORES ;"_;;:'GRANDE CONCURSO PARA ELE-GER A RAINHA·DO LIRA\-. RESERVAS"

- 'DÊ. MESAS"- CR$ 50,00 - RELQJOARIA MORITZ,'- �iA 29,- SÁBADO SOIREE
'

,

-

.

.

INICIO ÀS 21,38 B9RA,S.
,NO"A; Os festejos comemQ.rativo.s 00 25 aniversário de"Lira �rã� infeto dia 21 de Setembro.>« Bó.ites ........ CÓlicel'to- Jantar Dançan--

te - e torneios .es"�Ms. Para tÔJlas·,as festàs de aniver�io serão exigidas. as cart�iri�as seeiais, na 118�tarià.
------------------�

Lua

linheiro, Que. Pe'rderá.:o Vallr
CAI�A DE -AMORTIZAÇÃO

,Cil:�u1�l"'·.ntO 12, de 2'!- de agôsto de 1H51.
'O'Diretor da Caixa de Amortização, tendo em vista

:1 necessidade -de oriental' ,i o público quanto ao recolhi
ml'into 4af'(.;aó,tás do ;,��-tinto' padrão "mil -réie", comunica
:")8 senhóres Delegados Fiscais nos Estados, solicitando
lhes 'dêm a maior publicidade ao assunto, que se- acham
-sm recolhimento, apenas, as seguintes estampas, sujeitas
'a08 descontos mencionados :

Ú50$OOO" - (
"\

. "100$0001' - (Estampa 17a.
"200$OÓO" - (

,

Até 31-8-51 ,- Recolhidas com o desconto de 5%,
, Em setembro e outubro de 1951 -'- Recolhidas com o

desconto ,de �(Í%:
.

'

,

Em ,novêinb.ro e dezembro de 1951 - Recolhidas com

o desconto, de 15%.
.

'

Em: janeiro ,e fevereiro de 1952 - Recolhidas com o

desconto de 20%, -.
'

Em março qe W52 - ReeB1hidas com o desconto de
-25%.-'.

.

: Em abril de 1,952 - Recolhidas com o desconto de
30%.':"-

'

Em maio de 1952 - Recolhidas com o desconto de
35%.

.

' ,

Em junho' de 1952 � Recolhidas com o· .desconto de
40%.' .r

J

Em julho de 1952 - Recolhidas com o desconto de
50%,

Em agosto de 1952 - Recolhidas com o desconto de
60%.

Em setembro de 1952 - Recolhidas com o desconto
de 7(;%.

" �

Em outubro de 1952 - Recolhidas com o desconto
de,80%·

Em: novembro de 1952 - Recolhidas com o 'desconto
de 90%.

�
, -�

,

A partir da. lO de dezembro de 1952 _; perda total do
valor.

1111, 8 BELUDI
CAFE' PURO

- • '1:..... ,._

moide à sua vista, ad,uirindi):�

. Mercadó PúJ>bCf
n.37

Armazem Almeida

"

Café Mimi
Rua Stcaiuva

u. 2G

�. APELO�
! I A D.O.P..Se.rviç9.,s:�:fl-e Luzs

.

(!'iNoh!:á,-que mantem um ,i

I,p�t� (le, cobrança no SU9-
j dJ,St1'lto do",EEtreIto, à rua,

":1 Sa.itoS 8��iáiva nSl 49 - (s�-"
,de do Clube "6 de Janeiro").,..,

I eom Q objetivo de facilitar a;

todos os consumidores d€R·
citado sub-diatríto, Q_ ,pa,�á_- '"

mente de seus debitos,' soli-«
cita que o facam -entre oe:

f 'ili�s'10 ii 1? 'de' cada',��i>..

evitando assim, atJ:@p�l� Q:tt�,
rante o meSl110 período ilfJJ"
cobrança na séde t;l'o Servi---
--------------------

.---------------�----------

.. nn:rsporte. regu}ol"!iI!I de' c olgo ,

;�io, FRANCISCO DO' S:DL par;) NOVA 11IRI
lnfouna�.õ ... oomo� Ag",ntlii\�

!��,6P�!�ii- C..uIQ, H,qeptkeS[A _. �..

l--:
.

",!!lf'tcl", 1 21'2 (. End. teltti.
Ut'le'I':CO do Sul-C'nlo! Roepcklli '.:-iA -Cf -'feedcnll!! 6 MOOREMACK

ladeiras
«Oficina MarJe)

CONCERTA, REFORMA ePINTA

.
á Pistola com tinta�"DÚCO" Qualquer

tipo de REFRIGERADOR comercial J e Do--' ,

mestice
EM BREVE

'Para Pronta Entréga :R�FRIGERAfl)ORES;,
, "VESTINGUOUSE"

Rua Frãnci�co T.lentin8 N° 28.

Vende-se'
'Uma casa de madeira co.
i cftmpaÍ'tim�Jlt.s. (PIntada
a 61e•..
Preço Ct'$ 3'5.080.,." Ver

e tratar à rlJa 3 de Ma"i�,
{

,
.(

, �

"500$000" - estalUpa 15a,
3, - Além destas- ain!i� existem em circul'ação, tam-

,

Qem com pleno valor, 'às notas ,da extinta ·"Caixa de Esta
bilização", sendo que algumas são notas do "Tesouro Na
cional", tarimbadas com os dij'.;eres l'elativos à citada Cai-,
'xa. (as) ClaudionQ#de Souza Lemos. ,

. ,

A diretoria do Lira .'renis
Clube tem o pl'9<ze.r.,cle>con-.
vidar tod�s as Rainhas. do
Clube eleitas até a presente
data e; bem assim, as senho
ritas que' "debutam" no Li- '\
ra, para uma reunião no dia
13- do corrente mês, às' 20'

horas; na sêde social.

"100$OqO:' - Estampã"1�:---
.Em agnsto, setembro e' outubro de 1951 - Recolhi- Idas com o desconto de 5%, Magnifica resídencia, si-

Em novembro e dezembro de 1951 -Recolhidas com
ta no Início da Avenida

De-I!o .descQlÜo de 10%. sembargadõr Pedro, Silva,
Em janeiro e fevereiro de 1952 _ Recorhidas com o

em Coqueh'os -. "Praia das

descon-to 'de 15%,'
� Saudades", servida de .tres

��, márçõ e abril :de 1952 � Recolhidas com o des-' espaSSOS,9S ,qua_rtes, �b�rihei- I 1J,
conto de 20%.·

.

r'O te luxo, cosinha, copa e I :,_
.

Em maio de 1952 - Recolhidas com o desconto de d; dois .aipplos sal_?es je."i.
25%.

- sitas e Jantar. ��rao haiuta-
Em junho de 1952 -'-,- Recolhidas com' o�desconto de vel com tres quartos, Iavaa-

30%.
-
-

deria e deposito. VENDE-SE
.Em julho, de 1952' - Recolhidas com o desconto de Pr�ç� - 17(t�&O,.O -

Na Rua Tereza -Cristina
35ot. 'condICoes a c.mbmar.. , '

/0,
• ': '" ,uma casa de negOCIO e ao

Em agosto de 1952 +: Recolhidas 'com ó desconto del Os-Interessadss preoureai lado um bom lote de terre-
40 Dk

.

'O senhor. ANT.NI0 AL-, .

.
o.

THOFF _ altos do Café 'Na-
no com uma casa de madei-

Em setembro 'de 1952 - Recolhídás corri o desconto , ra.
'

, ,

de 5001 clonaI..
I f �

t' IlO. '. n ormaçoes nea e J'Orna ,

Em outubro de 1952 -'Recolhidas com õ desconto de

v60%.' ", -

_..
" '�1I0,""J'E",_]SEm novembro de 1952 .:___ Recolhidas com o desconto

de 70%,
J

,. ,'Vende-se, por motivo' de
>

Em dezembro de 1952 - Recolhidas com o desconto via�em, ;lma .sala de jan�ar
de 80%. de imbuia, e uma cadeira

Em j�eiro de 1953 - R�colhidas com o desconto de I ',il'atéria "ara escritó.�io.
90%..

- Trata}' a rua Almll'ante
A p.artir de, 10 de fevereiro de 1953, perda total do I Lamel.,

ta.
valor. ", . I

'

-; 2, - Em consequência esclarece que, do antigo pa-
------------�---..;-,-----

'dnlo "mil réi�", �ermaneceni em circulação, com plefl:o
,....
valor, as segumtes estamp.as:

,. �

.

"5$000" - estampa 19a.
"10$000" - estampa -J.7a.
"20$000" - estamp'a 16.a:
"200$000" - estampa 16a.

FJ�;Jtm.�s" l\ElJ)(,�ll1D1,'•.Fi ,'PLACAS 'SrFl�I�.

IIDIlr d,e l'flUJi,�Itta.t�',·çb &\l�ià!' a& �" ,

________________.,..;.;. '-- ,
� t'ãmêntg, dàu"ifiJj.. "

j
'1

i

I
J_

iJiI:1':;i" i%J' Cii_."Y.t.'. 54'5 .�� ..

rULC�Aú,,7�r."'.St;.ItA.S . .ARANA '$-.�,

I

(
(

. �,

·'i
.'/
I."
, '

",1

IllintiQ II_ii C••illnse .lilIit,'1
. 8Dl'esalf;3 'i·mais ',2' ,�;s,plrl'lis" lBod8,IIS' P:Ul:& ID51'

.cCARACTE�lSTICAS :
,

;. 5 v�lvulo:s:' Gnf.(h: rengb$ fi�. 5.5(1 � 1;789 kc[S; CU'l'tB,s S fi 18incs. 5.8 1tf}1 mts.

::I Alt'6�fa14nte, 61[2. fitl.ttfgJ4����" tipo, pés!i'�0:": TQm«dg, 'fifl.TII. t6ca�sC08.

-. Tra1}�t�rm�,i�t U11-J' ."!Jt� lW. 13'it 2t. e B�' 've'lts vdi
, -. V�:ryav-et"� ,3' se�., .' , . , ,<riüC'l!.o �e:4err.� >;�C4ixa de. 1MBfJJA, de tuxo. f'"

' - G'TafltRe Illr;(lllÇt'lII Alt� �e.nu '& ídtide _ Sem rnr.tural. M@€lelo ARC 515 . , "

----,'-._--,-�--
"
/.

;��"_'�'�:'I _:,�__.::_ _;,_�_�--:-------:_:_
...�

..

,
\

,"Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



vóta Social' De��d�s' ,em �ue' a 'Uniãlrl"t��!�M�!�J�!�L�d!l!!r)fojç_
.' ledelif, st�;'" pOrJle ,: Ilmar ,Cor!,ea c.0nv?:.�o.u 'o� diversos lí.deres da Casa e cóm

ANI,VERSÁRIOS:
;.... ,'. " .' ,

. ·"",I�·, .'
' � -

.. .eles consertou provídencías no sentido de sanar o ervo.

])EP. WALDEMAR GRU� :f:: A JLJSTIÇ� DO TRABAThHO' INCOMPE'PENTE PA-' Estas providencias consístíuam riuma .nova redação final.

.... . 'BA, RA APRECIÁ-LAS Mas eis que ao ser posta em discussão a nova redação fi-

T:rnnscorreu, ontem, o a- (Proc. T R T 1.25,5150)" .' .: nal ô deputado -Bulcão Viabna <levanta uma questão de

Diver�ário natalício do sr.
.

Franklin Mello, dizen,do-se i,�justamerite.,..despedi,do,. -ordem, opinando 'que tendo 's'Ído a le,Í sancionada, nada 1\ DE SETEl.UBRO

Dep, Waldemar Grubba, re- reclamou, contra o Departamento 'de Obras/da"5a �olla má-is eràpossivel fazer. O deputado Ilntar Corres entre- \

Jltestmtante de Jadguá do Aérea, a ímportâneía de. er$ 10':'032,00, relatlr,a a tempo'de tanto esclarece os fatos e conclui que não é posaivel �d- A data de hoje recorda-

SUl na AssembÍéia Legisla- serviço e aviso prévio, por .ísso que trabalhou desde mitjr séja posta em vigor uma lei qii'e��ã(Je a'à'preváda nos .hoje :
,

-tiva do Estado, cuja atuação 5-12-45 até ,15 de' julho ,de 1950, data de sua despedida, pela Assem�)léüL
- em �711, o Cavaleiro de

tem sido destacada naquêle percebendo a diâria de Cr$ 44,00..
'

A presidencia, por sua vez; interpretando o Regímen- Goyon, com 500 franceses;'

.," Legislatívo. À audiência inicial, realizada no dia 10�8-50, o re- to considera sem valor �dei publicada em contradicão ao
ocupou a Ilha das. ,Çobras,

.' Ex-Prefeito daquele futu- clamado não compareceu, estando presente apenas o-re- '1d�liberadQ pelo Plenário�);sim, era perfeitamente cabi- no Rio de Janeiro;'\(
roso município, em cuja ad- clamante, o qual disse que trabalhava nomunteípío de ,\;�ia fiôvíl- íed"âção do projeto em apreço: .'" -:- em 1802, dió' p6r.�o das

ministração deu provas de Canoas.. ,. ,
.. .

'

O deputado Wilmar Dias alegando não terem sido I b�Ixas, �asceu Joaquim J0-

�ma 'inteligencia e capacida- _ ASSIm; a MM
",
Junta �et�rmmou a �eroessa dos au- -dístríbuídos avulsos da nova redação, requer que a di!;- .

se RodrIgues, Tor.res, Vis

de administrativa, o ilustre tos para o,MM: ��l� ,de. Dlr�Ito da referida Comarca" o cüssão e votação aguardem aquela .exigeneia regimental,. conde d� ItaDOfaI,. falecen-
Jlrocer do P.S.D.,. foi indica- competente para ínetruír. e Julgar a reclamatória. sendo=deferido

do no Rio-de. Janeiro, em 8

. do para seu representante Feitas novas notificaç,i)es às partes, realfzou-ss on- AUXILIO AOS FLAGELADOS de Janeiro' de 1872;
,

'no" Legislativo Estadual, -tra audiência, no dia 13 de setembro p.p., 'à' qual m�Js Foi aprovada a -redação final do projeto de 'lei que ,

- em 1811, em Larangai-

sendo eleito, no último pleí- urna .vez �ão compareceu o reclamado, pelo que, a ped4q.o concede o auxílío de Cr$ aoo.ooo.oo as famílias flageladas :r��, rra Laguna, n�sceu J(}o

to, 'com expressiva votação. do.reclarríante e do acordo com o art. �44 da C. L, T�, foi- do sul do Estado.
'

,

" sumo Lamego, Cesta, Barão

Ontem, o ilustre parla- lhe;aplicada a pena de revelia e confissão. Em seguida
.

'

, " da Laguna, falecendo em'16

.mentar viu passar o seu dia o MM. Juiz "a quo" condenou-o a pagar ao suplicante, Çl
de, Fevereiro de 1866. Des-:

- natalício, sendo alvo de ex- importância pleiteada, bem como as custas do processo, P- -I
.

U ••• c;en<iente de obscura faroilia

pressivas demonstrações de determinando, aínda., que se prossegúísse na execução,
.

e� OS aiJUDle'lp.10;S conquistou palmo a palmo
amizade dos seus amigos, passada em julgado a sentença,

pelos' prõprlos esforços de:

eolegas de representação e Decorridos mais' de ;"20 aias dessa decisão;' requereu
.�-- sua nunc�"'desll!entida eora-

.

correligionários. J o reclamante 'que fôsse iniciada a execução da mesma,'no
,\ gem, os altos �@St0S da ma-

"O »: ESTADO", embora 'que foi atendido. Entretanto o reclamado, que até aquele Ur'u.,,bicl"
'

tinha,' e pelos r�levantes

'tardiamente,. abraçá-o, cor- dia, 5 de outubro de 1950, não havia tido ciência da de- , serviços prestados ao Bra-

,- iHalmente;-' cisão da-MM. Juizo, o que só se d�u em 10 d� ��vembro �s duas .autortdades

se-jtros
cohramv", Durará is- sil, os ele"ad�s cargos de

.

RAUL OALDAS·FILHO p.p., entrou,' de imediato, com um recursos, por intermê- mi-analfabetos, criação .de so muito tempo? deputado e de senador do

,F�steja, hoje, o' 'seu ani- dio do DD. Procurador tia República substituto, arguindo um prefeito que mais vê '-..0 Será que não estão con- Império.

i �e:rsário n"àtalicio; o 'meni- exceção de incompetência 'da Justiça do Trabalho, visto seu afilhadismo do que o tentes com a majoração que Abraçando muito cedo a

no' Raul> filhinho' do dr, I c.omo a reclamatória, sendo dirigida contra a 5a Zona Aé- interêsse da laboriosa elas- fizeram; no registro de ar- carreira .da marinh.a. foí,..naRaul Caldas, Delegado do �a, assim o era à própria União Federal, da qual, como �e (os colonos), sáe� co,� mas. e, sua� . re�alidgções_?" idadt de 15 an,os, elevado ao

Ministério do Trabalho r provou' documentalmente, . era o reclamante .11ln diarista. tantemente pelos dIversos -AqUI'e aSSIm: n,ao. tem gal- posto de segqndo '- tenente

neste Estadô.
' I
Esclareceu que, pará o caso, a competencia seria um dos quarteirõe,:; do distrito amea ta não tóca'lmas geme: '. , pelo alto feito praticado por

Comemorando feliz acon- Juizes da Capital. .'.. çaIid� e ,bamcando ,p,rocura- O Sub-delegado parece ele a bordo do brigue "Rei

tecimento Raul reunirá, na
' Contestan�o, o reclamante limitou-s-e, ap{!nas, a di- d0res.

.

que, para amedrontar os da Prata"; fundàdo então no

xeside?c!a do� seus: p�is; os I �ér que o. r�curso fôra inte:posto fora do prazo, no que Há dias fôram os dois incautos, anda c9m um l:e� �orto d� ]\1aldo�ad(:) ..
.

:;8US lIJumerQs a,nngmhhos,; e contradItado pelo MM. JUlz "a quO", tem s.eu despach:b chefões, à justiça como di- vólver à mostra e um grau- ..
DepoIs de ter, na mcon's

.oferecendo-lhes fino-s doces; de fl,s. 28.
.

zem êles mesmos, acompa- de facão quasi arrastando tante -vida do mar, prestado

«l gÚ1:\tanás.' �

.

,
Vindo ,os autos a êste Triburial, neles, à:;; fls. 30, 'e nhados de dois póliciais' á nos pés, .é o tipo-do farwes-' grandes serv'iços ao seu

, ,FAZEM' A_NO,Si HOJE: il'ustre' pr. Proc!lrador Adjunto� emitiu parecer. c,asa do sr. Alfredo Pazetti te. país, já no Rio da Prata as-

SE:N"HO'RES,:' : '
.

É,_q relatório. em costumeira tarefa, para Metl'do d'e
sistindo ao combate de 7' a

,

a ameaçador
- Nerêu Fe�eh'a.. t""., Tii ,. ISTO PôSTO: cobrar contas de terceiros e "bailes", daquêles de que

8 de abril de 1827 'em freri-

- Alvaro ·FloAre·s.' .' .

_. Da 'prova dos ··au.tos vê-s� que é ,de todo procedente sem credenciais! O sr.' Pa-, te a costa do 'stJI de Bueno-'
> "

êle próprio' anda muito pre-

- 'Arquimedes' Mon1tui;� a execução d,e inc'ompÜ�(':',:; '.,dá Justiça do Trabalho pa�, zetti é cidadão trab�hador, Aires, já com,andando a divi�

lhot
' .,.

.

.'c·'
'

.' ..

'.
" I'a deeidfr,.'ou mesme, eonl�':,; ei' da n;'C1�matória de Frank- honesto e cUP'Ipridor' de

cisado,.. são naval em 1867 e no Ma-

- ,,'�A;d�i:t�::SHi�7'�'l:��d:é;Betljj. llfui\feJ;l�JlÇ1;liI;a;l;,o""D:e.;�t�·:i-e.�t[).��,�Ob,ras da 5� �/ 'sU'8Jl 9br�g{lçp,�ê; ..Ço.mo .,hou.' _ ............ ra�qão �e _Par4_. ·D�cifjcando.
Zá.,'

< �À, Aér�a .. -Tal pe"dido foil' tc:�;(q:.jU3, intentado' contra á \te dúvidá em negócio com
os rebeldes em 1835, foi no=

�:_' Atrimndo M4rOVv:ski União, 'da qual faz parte o ServiC'o de Engenharia da 5a li> sr; Bernardo Warmling, a- meado por decreto de 15 «ie
.,' �)ENHORITAS:

.

Zona,Aérea: subordiiiado aó MinistéTió da Aeronáutica. 'meaçaram-no' 4e prendê-lo. abril de 1865 Inspetor do

,

__:_ 'Araci L�i:>es filha do
..

As causas 'contra a 'União, evidentemente, até mes- Gomo énatural, o sr. Pazet- Ar$enal de MaFinha da côr-

'_sr. José Licino L�pes: mo consoante dispositivo da nossa Carta Magna:" s,ão ti não '�e agrado1,l da pro-
te,

.�

- Neri Guimarães Bom.. sempre da competencia de um dos Juizes da Capital ,do" posta. Não foi. Pirou e não FOI pelos relevantes ser-

- Dalva L�z M'ann� Estado, e; ai!lda; quando em grau, de recursos, para seus: obstante � insístênaia dos viços durante -a guerra do

MENINA: julgamentos e compe'teÍite o Tribunal Federal de Recu'r- gl'andés chefes nãQ apare- Paraguai que o governo O

. - Helena E. Santos, fHhi- sos. ceu até hoje. Será que o in- distinguiu com o titulo de

:aha do sr. Otavio A. E. San-
' .

Não sendo" com$'etente para o c�so a J�l'ltiça do'Tra- tendente e o analfabeto Sub- BM'ão da Laguna, a 17 de

tos. balho, é qe $� cons�derar procedente a exceção da incom- delegado não vão buscar o
maio de 1881.

FALECIMENTO: })etencia .da Justiça dó Tqbalho, anulando� assim, a deéi- a'dvogado Pádilha?
. O Barão da. Laguna foi

/ EMIDIO ANTONIO CAR- são.,recor:rida..e determinando'.!l r�messa destes autos pa- Aqui,. em Aguas Brancas, distinguido pelo govêrnõ im�

,

DOSO ra a Jllst�ça competente, no caso, a Justiça Ordinária-:- está dura a mão ... ' I
perial e estrangeiro com os

. Em.' s�la, iesidencia, . no < i\CORDAM, po'r unanimidade de votos; os Juizes do O Intendente intíma, o
seguintes titulas � honras

:Saco dos Limões,
.

fà]ecetl Trib4n;;t'1 Reg'iona.l do Trabalho 'da 4a Região:'· , Sub-delegado prende, e ou- ,- era Dignatario ela Ordem

,ante-ónterri, o sr.. Emidio . �m julga� i,ncompetente a Justiça do Trabalho para 1t1",�__,;ar�iR�ll�l�f�at�]i:i0�
da Rosa; Grão Cruz da Or�

Antônio Catdóso, tendo sido apr�ciar o feito.
dem de São Bento de Aviz

�r seu corpo dado à sepultu-' ,

. Cuatas na fo'�a dÇl.·lei. 'Intime-se. .

Oficial da 'Imperial Olode�
ra, à tarde de ontem� no Ce- Porto Alegre, 1'7 de'janeiro de 1951. , • Vulcanl·zado L' 1111

do Cruzeiro, Comendador dia

mitério Público do ·Itacoro- Jorge �urreaU:x, Vice-Presidente no exercício 4a ,

(, ' ra euDe ,ordem de iN,. S. da Concei"

bí.' pl'esidên,Gia. ,

,..
" ,c.

' ção da Vila Viçosa (Port1.1�

,
!Djalmá de Ca�tiIho. ;I,\1aya, RelatOr.

'

, P B
\' gal), Comendador da ·Or"

._
. .' , "çie:nte : ,lVÍa,rco AüréIio Flores da, Cunbâ, Prl)CUl'.àdor DeiS �.' e.C'iID tebuIMiam

" dem 'de ,CarlOs.III (Espa�

U; e'ramm:8:FU81 Adjunto.. ,.' .'...
'

H
.

C
ugt!

,
nhaj; Oficial e ,depois Co ..

. ', I,(I�: �;:'.T��·b: Ind . .'é dom_;; "n. 1�, de 24�3�51 � pg,.260) �e'CapaDem,,,; ousertos': ,
, mendador da Legião de Hon"

B'fa,'S',I·,liens�."�. ,

�,.;,':.;?�;;r, , ; ,

.

. '. A mais perfeita ,e moderna oficina'
ra (França) cavaleiro da la

ft .'Ii,
RE0AUTCHBTAGEM.

�e classe da Ordem Ímperial e
. .. ' .

. .,
'. "

A
;. ' 'RECAP.AGE.M

,Real de.'·Sànt0EstanisJau
A exempJo .do 'quê há vá-

- ., .

'en'ç'.a-'O E
".

.

(Russia).
Tios s.écul�s vêm se reaÍi" J1

.zand�,e� Obe�'aJ;llme�gau _ FORD F-3
,. ,. Conéertos' de' pneus e' camaras, de 'todos os ta-

- em 19J.1, em Paris, fa..

. ,
manhos' '. ,leceu O· p'oeta Raimtind' '-da

. Ãlelllflnha, r.úi.tjmamente ,
ye!lde;$�",uro� C,���?�opé:' GARANTIA ABSOLUTA Motta de Azevédo Córr�a

"'03 Estados' Unidos dá .t,e 1!"0Rn;�"eftl6trfuo,esta. 'd'

América do .�ort�" 't1om· ",.:1 ��em�
,

do, motor láCrado� :'
. .\ '

nascI o em São Luiz do Ma"

d
.

t
o

I
" .

P 'd'
,." ': E\In suas novas instalações '/,pr;;;is@ria)c"ID,""aqUi.ranhãoaI3demaiÔdQ

gran e sucesso m ernaClO-
.
__A...... &

..
'.'

reço �·oca8iã'o.
"...

1860,
-,

, ' '.� ·-·'"ATM.NE.....·ue ,narios modernos á"Ruá FrancI'sco .T"'lentl·";::. "4, 'FO,
. nal' serão interpretadas ,por ,... ". '. f"!- Tr,a.tar à ruà Felipe 'Seh.

v"',,, .,

'.
•

A"
A."_OV!2a,. .."€OMBIINHIA, NE 805.

. .

200. mter�ados, da ColonIa. .' .
'

.

.

.

.'

.
midt, 41 - Floriânõpo}is. ' Andl'é Nil� Tadasco

Sta. Tere§la, 90 dia 23 de se- --';"'_,__-'-o----'.-.------------'----,,..--__;_----------

.

_"_' -.- .....__- -.... _

tenlbro corrente, as cênas
.

DO ZE MU'4a vid� de'Cristo, nmn palco
.'

.

.

,'" '. � '. 'T'
:ao ar livre, ármàçlo num pi-:' , ,:

.'I'YMr"""""i��'lW"'=�!!""'�����;;pii.�"':\

'toresco vale à margem·' de v

'um pequen.o rio, o qtial se-.'
para uma. bela coliria, onde
foi construida arquibanca-

, ,

.

, 'f

·das para a.comodar Ginco
-,

mil espectadores. qUE:l ..v.e
nham assjstir tão, emo�io
nantes cênas.
Vinde à Colônia Sta. Te

resa e tereis em toda vossa

vida a mais grata e sublime

impressão! ...

�'.,,�.l'
,

, ,

•
. ;,,:, . ..,. o ESTAI)()"'_Quintâ-feira" 13 ' de \S�te:mbrQ",�d,e .3lh51

..

...
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DO �',(stádio·' �a FC 'i. pr_.....

'ii: fortes "equipes �o Avai, IDcat l �o PaJS1�_��! ...���_.. :��ª�q����I ���H�.--·�··--·····�····7.
I

'0>." T", D-O, ', E.···S·DR,RTI'Y·.O·,". !:[U .

o núb1i'" ",,;'rtiv� d"t.:' Paia maior bdlhao'i"".

, _. cap��l. terá 'o e

..
nsejo de pre-ldas pelejas vÍl�ão integr1Mli-

" -seil.dar ira noite de -21. do I do as delegações dos falf-

#' 'II

t f
fi, • corI.'en.tll

a .li.ma
Inédita

p�le-I�a�tieos 'baSketballel�s.,
dOIS-

a'· ".' p- r.·, xl·m--'�I" -,erç',a.. ..I·'ra·- a" I,·n-.·<a'.UI',,.,U· já de pasket�bp,Jl que�tI;ra a, jurzes
. norte-americancs

_

,

.

l}articipaçâo dos mundial- que, diga-se de passage:m.

mente famosos conjuntos de
.

corresponderam plenamente
�

If!/!V

t
,;.

d
iii

t t·
I!II pr()fissionai's paIO negros do a expectativa.

' ,

ra�'�
.

, 10 n" a" a a· rlna "Broadwãv Clowns" ou dos
.

. YQ_ )., ..
, ,'.' "Palliâ:ç()s da Broadway've IDA BRÔADWAY pARA.

,; dos brancos do '''American . ESTA CAPITAL, .

. -::
'"

'-
" �. ,..... . - Stal's", "cujas- exihiçÕ'es -no Durante o :jp:t'ervalo

�� d:G

I",'eml.,"�e-sf' ._iliànízad-'.·o "p�-rodrama,' i.·a,u·ôu'r�l_. d'a- majestesa Rio de' Janeiro superaram jogo serão realizados inte-
"
'. li � - (; . toda e qualquer sxpectatf- ressantes e atraentes chows
j- ;.1 b I '.,.,._

t ... J ti G"
.

I O' -I va; tendo 'sido mesmo con- tendo como figura principài

qtla�ra Ue·
.

(I a n. :ce� {} ui !.lar(';0 " tnera
.
sIr •• siderados por toda critica a cantora Pat Morgan. que

. -

'P l

CL i E metropolitana como equi- acompanhá a déleg.a.ção dos

,
.

�.sfará ',presente, . Dr e d. xecutiV4.· pes bem superiores e coÍl'! norte-americanos. POSShid-õ':',
Segm'ldo Jilfoi.'mes que co- '2)' --1\to inaugural, pró- Instituto dé Educação Dias da. ·.A$sociãçã-o Atlética Bar. caracteríettees c9mpleta-, ra de tuna beleza í�PI'h'ar e

. mente diferentes do que as I de uma voz' maraví osa r :

Ihemoa jÜI1tç., RO; dr. Osmar cedido pelo exmo, si'. Irineu Velho ,'iga Verde,
.

'118 t s:

:1' '____. '" 'repl:eS�:fltff<ções que estive-. Pat ÁVi.organ can ará para j!l
Cunha, presidente da Fede- Bornhàusen, dd. Governador 6) � Demonstração de, 10) - Entrega dos diplo-

ram no. BrasIl em -Abril do publico números dç.mnsi-
;r,ação Atlétida; .Catariné�fe, do Estal1o. ," Ginástica executada pelos mas alusivos à construção corrente ano, 'a do "Hazlen cas populares da Ari:!érica ;:'
foi definitivamente mtH{ca:-- ·'3) - Biscurso de S. Ex- alunos da Estola Industrtal.". da,' qu�dra, nes intervalos Globetrottcl's" e do "All de Noi-te, isto é/da Rroad-' ,

da a data de 18' do cOZl.'dnh5:, cia.ro sr, Governador do Es- 7) - Ginâstíca ac.robati� f.en�e as diversas partes do Stai;s". way para os
<

deeportistas ,::
te.rça-feira, para 'li iIi:au,gu- tado, entregando 'o "Estâ-, ca eJt�cutada pelos ginastas .progvama, \rA.IÜOS GIGANTES DEN- desta capital.

' �

l'ação da gig�ntesca ,�uadra d-ió San-ta Catarina" aos do 14 R�. ., Para � fest� inaugural TRO DE UMA QUADRA, ELEGANqA Ii: ES�LEN'do Largo General Osório, 011 -desportâstas
.

catarinenses, 8) - Basket-ball =z; Par-lda quadra, CUJO início está
U. d t lhe de. grande im- t DOR NOS JOGOS nos

kle serão realizadas as pele- através a Federação Atlétí- ti�a, �l1tre �s: equipes do 1 r:arcã.(1?·,<�frra as ,19 horas: 01':': ,c�a: relacionada f,com .... �Q,RTE�AlVlERrCANOS
�à.s do va:mpeonatQ,._, Brasi- ca Catarinel1se. " ,�'" :' ·GmaslO C�tal'inen,.se., e �Üo' I vJ.goraTao -BS "segu!n,�es pl'e- P:.' �' .p�. ional "exibkão' que

..

PÓd€!-se desdg_ já anteci-:
leiro de Basquetebol, a ter 4) - Diseurso d9 sr. dr. Instituto de Educàção Dias ,'Çn-s poPu,l{t:res: CadeIra: ....

a ;seufs :. <ãü os ,rreis do P�l' qi1e o -jogo dos norte-a:':
:'," d' "?

-,

O ,-. 'C I . ,'d t d "T' lI' C·lI! 1000' G' l' C,(\ 1::0.0' nos o execer
, :

..

.

.

lI.ICIO la ...�.

.' .

.

Sd,ar nn 1�, pIeSl en e �. v e .10. .'. '

.

t�".: !/,' ,e ela., I'iI' O, .

basket-balI" da ,terra do, ,Tio I mericano$ constitulr(t espe-;-,·
O �l'ograma esta aSSlm FAC. ,." 9) -=- Basket�ba�l - Apl'e- AUl{r�len; .

� FAC pag�ndo Sam' dhl. respeito aos gígan-I t�cule verdadeíl'an,1el)te' iné-
()rgalllzad�: .' f �) - G�nto O1'feOlllCO e- sen�aça;ú do seleclOnado �{li- 'sua- entr.a-CfJit,_ me"s��, os q,1.1e

tes �lue integtiun ós seus,l dito '�ara esta., c<;t�ita�", 9:l1,d,?, _

1) - Hmo NacIQ-nal. xecutado pelfJ,s alun.as do harmense frente a eqmp.e tenh;tm mgres�o hne.
"fives". Ehtr& Ot\1:1'08, J)Qde.- ! a,Jfeleza e o éS1?}eti'd-õr,' dh.: �i�,

E'spo'f'" -11·'s�·',-a·_
-

D'� 'te' li
'.

apa" ,I-O ií -�tirC�· p'Alpa;"rl'c''''e,-R'-�-I--a-DS ';:�b��:;t;�� _lG;;��,� �e��ld���;a���;�áé.���,��t�[��<'
.

'. . ii •. u ". R • '\' l-M, , .." II'" I - .

eentinieti'()S; Andre "Madi:tox ,POQ'é-se mesmo d!?i��� "-q'lf�af�.',

f·81·',-'s dI Camneloate Brasil-,·fl de Baslloe'tabal
\

,�;:! ��:��:a�': :o�e�ti::� �ii:lg;le:ib�?�:ar:o�u�a:���;'�
. II ti' 'I' ho.s e 18 centlmetl'os de al- azes ,do Broadway Cl.-

.

·

"C· ae B O�·, d" 22 tm;a, os quais se constittii- wnB-:' ou "P�l.lh�ços da;

.

B III lar-. I '" XliI. .

Ia �,.' ;!;.,�:;;JZ���e:;:�i:�,1�;::s��Y7 e do "Arneri,...
�

COlvidados de honra ae cef-�·Prêmiô cid.': ".needor �:�������a��!��::�:�:;�JMALA��R����;D: c��-
_

'

• ! '
' . - 1 de Lotig Islan eJda Utnver- �esde o .mIClO d� p,arhda.

lame n8.l'lllDal ..te ,L <3salele í . _ ,.
-

" . . tsidade de Kentucky, em ate o te-l'mmo, o publIco es-
, "'lU. U B,u,. I ,M�lS u.m pre,ml? ��ra o

f�AC, ��ra In�tlt�lda p:el� Icujas eqnipes tem passado pOJ:'t�'Iio, te:á o �ns,ejo, de _a:-,:
A P,l:�pôrçã.o :Çtu� se vão Verdes: Ivo D,Aquino, Fru11 Campeonato Blasllello

.

de Censehw_ Reg;o�al ,�e Des
t ô� maiores jOgadol'e-s de preClal' alem da teemc� lll-

eg.gotandQ os dias que nos cisco 'GaBoti e Carlos Go- �as�ut:!t�: acaba de s�l' l�lS- l!,6'l1tO'S. A d.�!!3a{) :01 tom�.

IbIl:Sket.b-an
do mundo. É in- confundível dos nOlrte-ame

��ram da grançl.e cqmpe- mes de Oliveirà; Deputado t1tulfio.. nata-se de l:lmBl ,me;. da na l'elUUaG, de' ;) do eOI·
fernal nos arremessos com riCan()8, um ma.lab:u'ismo in

}}eticão e,sportiva_que ,terá Nereu Ramos, Presidente da da lha de our� qu� sera � • .I'e11'te. par P1·Opo.:rra• dG c�n. 'u1l1'a nl-ão só é dMo �e um q_ess-an,t�> dllJ paI:te"d!Hl,;:":�",,;
pal:ó �m P,,-<MS�. Capit,al. vai Câ.roára dos Deputados, e os fe�tada �,o _ c�n:�'e��, ��',�s:.�, S���;H'O Dl�:, .�I��t.Ol .;::���� ;b&nrr, hflÚlOi-'�''impef'tufêa'l7e['' !fJ.:as dó '��alJlIaço� da .B!-()gô�'
a F.��C;/to�cl() tQdas· as demais nobres' Deputados' hn\ro do Lance Llvr e . ��: r�. �OStlOlS aplai:u3ó§ N-lC\ llU Ahu'ré .l\\t'iiddux c:onsl(ferado w?ty" e uma "eotmclda'de

:p:le.didasllue.�e}�z.em nee;es- comp�me:tltes- (:'l.e rjossa, re� ta medalha, conf�l'�1� ��lqO ,cla:wa-, :
'" '�;e6ibú o�<'mel:1.in{) im�9s:fvel" GOtU1�nte provQ1'ldo riSQ� e,

�ár�a.s. J� quase, elabo�adas pre�enta-çào da' Câmara 11'e- que acaha de sér dll'1.!tldo a, -,
.

- ,

toem &p.eilà� 11:- aila-s de ida- g41'galh�dfHl PQr P�l'j;� -qM:
;as> tabela-s aliás, f,altando deral' S. EXcia. o

Ministro'i
.-

d�. É um V'erda��jfo'· fé-:g,ó:.'�p.ectad'Ores. i." :..":.: '.,
.• '

�p'�l�� a ;PT()Vaç;�O ��I ç��,
-

S�mõ�s ,,!!opes, ,t�tulQJr., da
,

, lel.lta�.s 18;:�"tlda' 'W':, ..me�(f ��lih'� ,�·�qlii1dl'a.' ";, r S�l'á ;Jlll espet'áculo q�e",
V�%t���p'1e.$�, .c�nylp]td�s ...

ili:l. ?asta da Edu'caça?; Com�l1- _ ,

" �, .
.'

'.
•

-vaie dnet< (jilre- tee",oou l:�U- e,�:���r,?, cem. pp),' c�t9 �
9hl�kS de Sta��un� _Santa Ca· dal1t�, Paulo Martms Melr_a, t! _ Em. 8:0 Pa:d� -: XV de I

.

1 reze de 1\1a1O 1 x ,FIa. !neras. prt1Pos.�as dfr _escQI:as t(1��:., �1t�1� .

qt}� tl'íJ����_
t�rIUa'IPí!tl\�lP.O }<l_ ela:b�r�7 ,PreSIdente da. Corl-:I'eôençao Nt)�en:�,(� ,I x Nft;c)l�)llal"O. i�en-g� ,�:- ,

. ,&l1'perleres par::,' excu;:sw- ,Q ogUl'tu'tl-lthufê -de p��fr-

90 -? pliogl'1f�1!l" de

itlaugU-1
Br-a,s!leira de Ba:sque{:e; t Cot'l�m�}S 4 li: I ?rtugue�. �IercllJo Luz 6 x Delefaz

nar c-om 'a etlUlpe dos Pa- chi-lo.
'.' .

'.' .

!fação d� \l!w,-clrá" volta;,:,:_,� Vargas Neto, Presidente {To sa $anr�ta O.
_.

'

1: _

_, , lhaç;os d2i' Broadway" iHLi\S DlJ� f:),:'1E�.Ç'qE$.
FAC os oflws para qutros Conselho Nacional de

De'S-I,pU:llfuel.ras
5 x Gual'alll 1. "Al�el!.lea,3_x In.s O,. "B'rasil. ,Atf,�Ua5 déleg-a-çôes,v1fió"

, ,s·etores .. Assim é que iniciou portos; Capitã.o -Si:l:vio' Ma- Ipmmga 1 1i: Juventus O. Ca-ua Eccm'omteR 6 ::s: T. ATRAÇÃO PA� O PU- c}jkfl�aa.s pdQ S1'. Gy K:l'i�
ÕS

co.1:lv. ite� a��.e.-C��i$..Ã�1U, g-alhãe� P�diHia':.Diretol' de, at'lDl:e:ei�l � :r Radium,1. A. ç. 8.
. :BUCO FEl\IJ.!NINO 'à�lm..�f_ �te.'ileto. ainda c':mg....das altas -atOl�ld�des CIVIS e Esp�)J'-tes de S�o� ..;I?�}llp; Jab�UJiHU,a "" x, pon.e� PI e�, (;

,

• J -Qntl'j';)' auten,hct'l ci:aek cqf+1ppnent.es � canfora Pmi::
;tnmtâfei?, tro:�-W>jJ-ado, resol- Jorn. Joel Nelli da Gazeta d:a 1. . , . ';, ,-'�Iiàirlt�'''a, (jhê"-tel"eí'nO:S ·'o1;lurtunida:de }llo1ig,ân c' Ó,aJ1·ô.o C01'nlcQ·JC!j;""

v�ü incluir �lÚre os convi-' Espprtiva de São. Paulo e o I E�� �elo'HodzOl:�-:- Si·, U"B�:U�,��t'..�lu ('te assistir é_FAt ''B�i·tels. �ú;p,h '�uead. D(ls l?l'�nC'os dp:,·
.
dácios de hOlHa, outras per- Dr, Manoel Mana de Pau-' der:u,�glca 2.x Amell� :1:

III ....1... '1 'Formou ·num dos maIs re- 'Atr{�rlcau Stal's VIl'aO Ratp4 .

semaliCl#,dea..-qé nosso c-ená· la :Ramos. Des�a forma vem t ,_Vila Nova 1 x Meridional, .' "" . lJ1 h�u-tado8 crub:i! úort_e,-a'n'l:ed-, Sje��u't, con12 metros \tl�"
Tio politico e espol'tivo. En- a FAC 8e �sine'umbi:n{!{o \0. •. , " ;. -' , -USBQ)\, 12 (U.P·2 -:' O teMoS, o An Amerlean de, EtmOl'e MorgàntháUel', com.

tl'8 estas persona_lidades en- �� illu;sao que lhe foi

co.n-I
NO,

RIO:. conheêidÓ juiz. in. ternacion.
aI

I.CRl'Olina d� 'Nol<te.

Louro,.
,2

mé.tJ:.:.O�
'e 15 centimetros,

...
"

cDrrtrnmos os nomes dos flada. '-'" Bangú 2 x .Flamengo O, de futebol ReIS Santos, en-

'Ielegante,
tIpo de hercu1es, Dann FIm)., Ben 8aul, T(}m

ilustres Senadores Barriga.- .

�
. ", �,ão Cristovão 1 x Madu- g'O.liU �

o apito q.uando ;ll'bi-.é u:n� àtr�ção dQ PÚ.h�i.C� Gihb��n.,S; E;d, B,�l\�els> ..Geo��"
,

"

"".
.

�Ilelta
O. ,�-l'aya uma. partld�,.n\). cam- ·femmmo� Completo; �etoz, ge Felgenhaum, J3aVt;léLatl-. \

Volta� _ reunlr-'se a' Botafog.o 1 x Bonsu.cesso po do Estroncamento. NãOltiro cel'teiro, driblador"coli;'": ,rper,;,Jitn CaseIa e'doR pre-,,'
, '.

'

",.-,,', .' "

\,0. .

se tratou porélTl, de um 'áto 'sumado; é um artista, uá. Ítüs dD Br'oadway Clowl1$ Vi... '.

C••i�§ã••e ·
..·'s.e·dA-e··.m·

"

'

.. ':V�s��. 4 x Fluminense 2, d� viole�cia ou ele uma- .ma- verdadeira acepção da pala.ll;ão Budd:y Thompson, A�-
, .' .

� ,:. _q .� ; .r .. _
,U-er , ..' .Am�llca :,2 x Canto do mfe{'\taçao �le de.s�;gr�do. do.s v1'a, Bartels atuou no I dt)e:\�,.�Ma:ddQ�{; ,Rltlph Cl'lt""

Cont1l1ua a Çom�s�ao de eSlgênpas !;1�ta.o ,ma,gno ?er-:, ,p,,}O .2. /
"

' pop'ttlarell, nenl de mdls-Cl- "W�shington", da, National chIo-Wf Eti M'ac ,Garrol, Tim,-,

lIospecl�,:.em, P:'�sldla.� p.e- ta.�e 1.:e9nel':�:�a..
l'a

trat.3:.l'
de

j'
EM).PÓR'd'O ALEGRE t}lina d'os jogadores. �oi .a- Bask-etbàll Association, e Vicent, 'Bob' Knight,

-

Bill
10 .Almn dl1té

_

Cal los da Sll, m<llS alguns, c1etalhes, se- . Coriutianii 1 X Renner' O. penas uma boIada maIS for� em 19.50 foi o jogador nume- Showboat Dumpson Tom.
'V:l�'a Barneíro em franca a- Ill1l1daA·e.iTa última, d-ia 10, 1 São JosL2 x' Grêmio L te <jue o atingiu em cheio ]'0 um 'do "Scratóh". vitol'io- Ealiel" Ralph S.ealb; e C;;l:'='

.

itlvldade, De8ta forma pode· v�ltal'am a .. se 'reuni)' os. EJ\I 'C,URITIBA ,no rosto, pal't'in(lo-lhe vá- 80 na Ame�ican B�sketball tiss Jonhsson.
:mos estal� ,ceI;,tos de que as

I
memôl'os / desta comissão' Coritiba' 2 x Morgenau 2.

j:l'iOS
dentes e causando-lhe '.Lêague. Acompan,ham ainda a de-

4eiegaç.õ:s ,�stad.ll�i� de b�s: que a.�sim,-y.ão, PÚ1)CO a pou-.
_ Ferrovi��:io -2.,.�,' Mo1lte feI.'imento.

S

1.10'8. 1.ábios, pro- ,JUI�ES NORT�-.-\MERI· f'le.ga�.ão,_og notáveis juize�
Ifluete ;;;e1'ao ,acomod.adas .. 00: tec-enclw �'(!; malhas do Alegre 'L

.

.

. vocados pelo apIto que ele CANOS APITARÃO O JO te ame ica' 'S S'
.com todo o confor.to que as 11111ster que lhes está a.f€ito.,1 NESTA' CAPITAL lllantinhana"Poca. _._ 'GO .I

-

�Z:��a-t...������hi.a.m ... el",

o

;:.. �",,:).""4,

'osamante as'

,Dia 21, llies_ft .. �.,pital
reis do basqúeje

?

j

1-

I
I ..

t

I
I

1

!

(
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A.K S. AltiQuilomelra:elr.
Propordor,a um, trabalho eKtra·
"ordinàriam.nte' 'p'-�"oD,,(ldo •
uniforme, dev_ido, ii sua bandQ
d. roda•• Il'I, com ranhuras int.r
caladas. ttecomendàdo para tq:
do. os C�50S, ém q"e hã serviço
,comum de, transport. de cat'i�.

',''1: -'�. . ;'

(. ,) (") .; , '\ ,""-;
I' j \ V ( f' /"

....... \L:·-)::,� ,J '\' I '.�". i'i '"")\
'lf',-'-:, r �( ;")-.; .i:

.',

_ '-T, /';/;>
,

'"
I \�/I ----":

_-

} \\��"
�',

'<, I I, , �ff;����':'\,..... ,:",_,�> §, I
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Màl!im�
,

tra�ào 'em es
trado's mol"�das, 'de"
sop•.rficie íisa e .,''".

bi;n ,pata op.r9�iio .1,1\

estl'pcla� 5.•llti.p'ávimen�
taclms. Neohuma outra
bcmda de,rod'Qgen tem.
ta!.somac d.e troca0 e

rêsÍ'iit!)'llcio,' riaS:' pora�
da5 r'j.'!fmt.inó's e nos
resva!ament,os em tõ
das as' clir'�ções.

.,

•
l

.. t

.. ,
"

"

x. K." fXira.O:!tí!!l:lleti�g;rn
T<,m uóici oonc!a de rodagem mesls
".�i'<ii,s-st! '" radHu'as profundas,

.. o:úit'ae;t'iiC4jJ:5i'4tes, de longo dtJra�
'çã!?" Oaoe,nhado �speci"imGl1te pj)l .

. ���pe�cu�sG r'?a:i�r., &:11. ��r'V1r;O d.a
Ol'!lOUS <li cam,naoes SU;f::to:> e po
rad<ls freqül!htes.

,"

Aqui estão três GIGANrES GOODYEAR - construídos
éspeeiaHnn,�te para atender às necessidades específicas'de trabalhos
específicos ,- seja quanto

à

carga OU� quanto à estrada. Estes
GIGANTES. GOODYEAR cumprem sua missão com mais potência,

.
.segurança e economia que qualquer outro tiptS: de pneu comum.

" �< :�P�:r,�- a,é�âér com mais- -a.f;lêi:ênciã
-

aos
..���;l�))ioOIei.í1ãs� (Te7ãfgãs-:-v009f�'ii�s"e'" ,

.

", e&tl(!.H.1às, .Yé· i1npo�tante ca}ç�T o veículo ��oin,'os pi;eus GIGANTES G,bODYEA1J,
mais':apropr!ados, de acôrdo com as suas -especificações particulares.

�

ci· ;.... . ,�

-, • r>.

'-Ji' t
s , , J" .."
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- O MAI'OR NOME NA
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,;:_p'A,� ÇR!��AS Nolícias do ESlrei!'1� �!eUC!I"
,'. ' (, "

FALTA E "ABUNDANCIA" Acaso à Câmara Muni;' " :.�OS
, ,(EspeeiaI para "O ESTADO")

DE ÁGUA pal de Florianópolis,. votará , n"l ". "

" .� , '.

, algum dia; verba necessária
. 'I'êrnes sôbre a mêsa o nO e Aborígenes" faladas Jl�

.

.BUENOS AI�ES - ((APLA) ,..:.. ct:9m. exceç�G dos. . D.evído
a longa e�ti.�gtm. ·�.:,4�saJiro�riação .tos refe- 11 d� ��vis�a Braailelra dos.ILa�, no Estado de Sanu..e&-

:proInotores e, p.ropragan�stas de uma escola que pr�tén- por quê estamos passand9-,' �idos prêdios ? . .
MunrclplOS, l"eferente ao farína", estude- eom1lllado

.
de abrir os 'olhos das crianças a respeito de cestos místê- já' está faltando' água nns ; E'sôbre am�dança ,do Ma- trimes'bré, jl�lho:�gosto-Se-Ino Laboratõzlo de Est��ti

,JJioS da fisiQlogja e da.'biOl<>g.i.a, a máior pa:r:te dos educa- poços das casas .deste sub- tadouro?'Que e que ha a res- tembro, ,publl�açao do Con-: ca do I.B.G.E., com a eo�

dores profissionais '. (pl'ofessores) e dos educadoses díle- distrito, cujos moradores peito?.. Serão mesmo os selho Naéionál' de Bstatís-: ração de Gd'ido lIort",'à,.

tantas· (Pilis) .se preeeapa, essencialmente, em retal"dar não.têm a grata ventura "de urubús que estão impedin- tíea e da Associação Bra.sr- Salles Georges, José Távtaa.

ao mâ:idmo.possivel o dia em que os men�res 'cóm(ça_' :vê-Ias servida pela rêde ,tle do medida tão neçesaãría Ieíra d,<)s' Municipios,. edita- Leandro dos Santos eRfDni-

no a suspeítar de que'a,viagem da cegonha com- fins 'de- 'âgua encanada, que -se ms- q)o1ão ímpresclndível fl da trimestralmente pelo Ins- lo Coelho.

mográfiéos não é 'exata.em todos os seus po:iimenores, co- tende.por toda á extensão�da Ou os nossos higienistas tituto Brasileiro de Geogra- É um trabalho de f61egQ.

mo se pretende. Fechada a boca das eríanças sôbre este ;ru8 :n,rincipal, em dir.e�ã. ,à são de parecer que o Mata- fia é Estatística. em que .0 seu autor fali 'ia-

_'argumento, e safoeada, no momento,' sua curíosídade, os eapital, onde jOJ!lIa' áíhm_' douro deva permanecer ali, É seu 'i.!tretor responsávél ,teressantes revelações em

J)8Ís adormecem tranquflos a respeito da ínoeencía de dantemente, muito.em'bol$ o
indefinidamente?! o dr. Rafae1 Xavier e- Reda- : tôrno dos vários idiomas

seus fil:Q.os, até a prôxíma pergunta. As crianças, que são previlegio de pagar impostos E sôbre a "Escola-pardi- tor-Secretarió .0 nosso con- falados em nosso Estado, e,..

Jl!8is estutas .que você e do que eu em todo eSte' d�licado n�o s�ja exclusivo d.'e Flotia� .e�ro" do pasto do :s.âlne,_á- terrâ.neo
Prof. Lourival Câ-I em

25 �unicipios
- �1,1J�%

assunto, compreendem apenas u!D� �ous�: -;ct�E\ 'é mopor- nôpolís ...,
. ,

� �IQ? .

o,
o

"

.

.

mara.
.'

.

'

,

.dos h�bltante� �alam no lar-

tu� fa�er pe�g�ntas. E;como o nao-})o��r,torm.n!ar per-.
Destas c,�lu.riaé J� l��J;lr�- • Serâmesmo pro,poslto dos No pre,s�nt� numere,' o

I'
uma�bnglla dlvers� da llor-

�.taà' ?-9�nsl�lca �. 8Xli"spera a curlosfdig�., a verdade moa-aos. podétes púbhc....-8i ,podelfes públdcos, manter Assessor-Téeníco do Conse- tuguêsa.,.e, entre elas, em

s®�'ãí(izi8gens�da 'é�gonha chegarão a sàbê��a de eon- necessidade da inst�hl�ão' por tempos sem fim, aquela lho Nacional de Es�ística, [prímeíro plano, a alentA &

�()' .�or· J.tín �Qm:pan'hei�o da classe, superior, por
de algumas bicas; ao� 'Iong� escola-barracão, sem água, G�Ór�io. �ortana, p�b�ica I a it_!lliana.

'

� ·tffa4a 'd�slledlda em veia de represâlías contra a da estrada geral, afim de sem luz, sem esgotos, super- esplêndido trabalho, íntítu- Somos gratos ao exemplar

pátrôa, oll)ned!i1tnte o' ra9ioéiiii�pÓr�'�nalogia .que a gata que o povo possa' abastecer- lotada, acumulando quasi lado "Línguas Estrangeiras
.

com que fômos distinguidos.

oe. aÇQugneiro sugere a um éérebro escassamente racío- se do precioso líquido, que' trezentas crianças, em um

��Gr.;! .' '.,
.

_

"

'.' P?r �li p3;_ssa em 'abund,an- 3:fº!?�Dtte. i�próprio e insu- -�,,__"
.

..: 'ara dl�tralr. a atençao das crIanças, põem-se em ela, Isto e, no, c�s� de 1J.ãOl .:lhCI!;nte ,.ate para uma cen- (� I_
"(:'-" _::

.

'.

!.mâ��.� del!-�minada_:; "l,:_ituras s�d�a�". As le'�turas prétender,.a Diretoria d� <!>-" 'le�1-'!...
'

.. ,'.' .,� :�.
"

. I" .II11'omb'léla de' S. Pauto lecl..

, afl" en:tend�mo-nos, nao sao as hIstOrIas de pIratas bras pú�l!��.�, es,tender,: 98'- ��o. sefla m1,l-�to �elhor .�. . .,
'

,

" �!,-fu:&caom) às vtti;maa, nem .dos n:aláios q�e �onden- canos.de ágl1a·às'rua�_b.ns-, \�u,;, as aulas �óss�m;mini�- ;18-'se . a Beoeber I 1Ia.'ta Ollelll'

�� em' �êfm6das torturas a mIlenárIa experIenCIal nem versaIS; antes dq verao, 'll.o.. , �ra�!l.s.
ao ar lIvre, no melO

do·. B' ·'t&d'. '.'Ii' ,a. n.., 'I'
.

�,'1mp�cos'am�p_es,n?s harens, nem as fraudes, re,s�-
ca ,:m qu�a falta dá��é- do �asto'? I'PO Dl 8uIOI ual;. fI'

� e Ving��� �os)gangsters, professores na arte d� �I- era.ocaSIonar gr�de�.,llJl.a-, ���Q:.�en�s sePla mt'!'ito �!�
.." ...

:'
..... - , ..�,

- ".'. - �
-. �

.

, '.�
-

: ".�
,� : .... ';; cal'"�

.�!',�G.pQ1\lft8rooS" e venenos qu.e não deixam vestIg,IOS leficlos .ã,_.pop�laçao,., �Std"<lllaUt'1lIgIemCO S. PAuIio;�12 (V.A.) o__: Sales Filho, AsdJ:ubal -da

f1� autpPslaf�' ,atu;a.m sem ��r�Ir do bolso.do paleto a que o .tIfo -e -? parat�fo;i'lãO Iniciada a ordem do dia da ICunha," Salgado Sobrinho,

pIStola. 0s,'p.a.I,s no· fundo,.nao dIgO que esteJam orgulh?-, !i!ndemICo�
.

em certas, !�n,a.s
IN!PElUlUBÇAO' DC!) Assémbléia Legislativa, des-' P-ínheiro

Júnior e monse-

"

.

'30� se,-se.u.-.fi�liQt nQ- recreIO da. escola o.u n�s praças pu- do ��treI!o, onde
..a.�., laSI-

TRANSIIrO -te Estado, foi lido um re- nhór Carval'ho, que se ltln-

�)'ica� golpeIa a outro, ,�as �lcam, sa!!s_feItos se sabem nhas estao bem pro.a� O corso ou "footip,g" é ,querimento de úr,gencia dos. ll<ife�tar,am contl'8 a sua

llev91V!:l'/os g�l'Pes re�ebIdos, 1_st_0 e, se d�ssas despreza- dos. poços de/água. P<t!l�e1. feito 'Del �fltreito no meio 4a srs. Cid Frânco ê ÀM.pio' aprovação.., e os S118. -Mipio

-das leltur�� tlraran: algun:a lIçao aproveltave!.
_

•
);ua, .no trecho compreerrdi- Correia Neto, consuUarido o Coueia Neto e eid �rali'eo..

Os rígIdos� os mtFansI.gente.s, aq,ue.les q.ue nao tole., NOVOS • EDIF>:t(n� 'do entre. o Canto e a ésqui- plenário se concordâva com que se pronun,ciara.m /8"-0--

t
-

d I J' t' d I -t'J.,3 na d'o baÍllro.'d'é N. S. de Fá-

...

: r�m en re as.ma�s Os mey.mos I�ros e Jornal� com assas- a es a sen o evan a�a a uma visita oficiàl; hoje, a l'avelmente � sua aceitação.

"'ÜlatQ� pass.IOnals e- bandld?s, orlenta� a cu.
rIO'sruade cl.vf cumieira do magestóso edi- timft· Casa, do deputado federal Pôsto em votação, o reql.le--

J)equEJnos leItores p�ra os h�ros que Ja .deram resultados ficio C. Ramos, istô à rua N:�sse local, à ·.p.oite, aglo- Nelson Carneiro, para expôr rimento foi rejeitado em

'C0n:p�ovados. Exam�n�!Dos J.untos ,al�uns deles, entre os Ccl. Demoro, prédio -que;. pe- meram-se mais de mil pes-
as razões que o, levaram a sua integra, por grap4e ma--

·

malS'" l�?Cen.t�s e, p�rtanto, matacavels. ,

,

la sua imponencia, dará be- s.ôas,. notadamente moças e
apresentar o seti projeto de- ioda, em vista. do que (') I!r.

�. ;Bl!rba Az�l.. É um senhor que tem a ba.rba 'azul,
lissimo aspecto ao lugal-. ,:r:apazes, formando enorme

lei, instituindo o divórcio no Nelson Carneiro está impos- .

cOIl\o esse azul que as mulheres de cabelos aClzentados Ao seu lado será edifioo,. -O'àr:(eira ao trânsito dos veí-
país.

sibilitado de visitar a .Às-

ciãeraos cabelos brancos, côr que, sem dúvida, exerce um do o do "Cine Glória", 'tam-
culos. Com muita dificulda- 'Concedida a urgência, 0- sembléi� heg·islativa Egta-

-certo e.ncanto. Com efeito, esse personagem casou J'ovem bém de grande, imponênCia�
de consegue onibus ou au- du 1

.

, 1
\ cuparam a tribuna pal'a dis- J

E JD.atou sua mulher. Para não ficar só, casou novamen- A êdificaçã6 do truvô cil. tomove . atra.vessar aqí.lela
.•

cutii' a proposição' cis ·'svs. ,

te: �om o cadaver da primeira, pendurado pelos pés, es- nema no. Canto. do Estreito, mole humana.

tava solitário no <tUarto escuro, degolou tambem a segun-
modificará

,
�ompletaJD7nte

Por que' as nossas autori- _. ,_.....,.....
------

.-da e mandou-a fazer companhia à primeira. E casou com o ambiente, tornando-o um·
dades não regJ.lla�entam o

uma te.rceirà. Agora, havia tomado gôsto e, como �sta dos pontos de Q.!àior movi- "footing", naquele fugar, 0-

a c
·

I d FI '1' I-
terceira queria saber o que ha,via naquele quarto sem- mento. .

"-.
.

'll�ig�do os qu·e passeiam de S � OlerCla I Dr anopo 1$'
-

pre fechado, satisfez-lhe a vontade e mandou-a unir-se 'Projeta-se a ed�:(icação' de ��)á'do pai'a outro, -fazê-lo"
",

�.
.

à série. Casou novamente com uma quarta" uma qui'íita, dois �portaIÍ�és; :ft1'édfôs act-< elas calçadas e. nã'o pelo _.�'·�:if�'_Mi�,�i�H�H�·;.· ,1,;.,"'í�'
.

-

'.�

e uma sexta: No quarto escuro tambem havia luga� para lado. Ao.Ginema.
rtneio 'da r.ua? '.

CONVI!'fE Pátria e o Povo em geral

estas tres. últimas. Degolou-as e se deteve na meia dú�ia; 0xalá sêjam êJ�s de doiS( Se á F�efeitu:ia:,Mul!ieipall
1 para assistirem á solene

�e.ria assassinado -tambem a sétima se os irmãos de;ta ou'mais pavimentos, pois na' .p_romovesse, b. Hlar..gamento �,Associaç�o €omerciàll dl�tribuição dos·. Prêmios

não 'tivessem;-Chegado a tempo para salvá-la do cutelo rua principal"do Estreito daquele treeho da rua CeI. de Florianópolis convida as aos Vencedores do referido

·
lConJugal,e II).�tar o .criminoso. Esta terna história está in- ·não deve�·'s&J7:..màiB .J&VaIi� peru_oro, c�m' Ó. afastamento

meretíssimas Autoridades' ('r - em
' essão que se

tei�meii,íe mancha,Q.a .de sangueo Toda vez que uma es- tados .pr€'dios 'd&\um simples, 'de{duas CàS�S que ali �e en- Civís, as Fôrças A!mada" ,o, 20 horas, ,lia.

':;pq�a_,�bre o necrotério das suas predecessoras, a chave ?avimen��; 4(for�â a _d�i\. ;cpntfam:_ fóra do alin?ame�- os membros da Gom�ssiÍ'o I st:,'!"', .' á ,Bua Tl'ajan.,.

· f.ica mal1chada de .sangue, de acôrdo com os desjgnos do Imponên<na �.:áe •.íúgar. " ;to, ��l nao aco\1tecena, ,p�llS Apurad?r.a, ps ASSOCIados 13, sob:ad�. o

,

�ngenhbso .:rparidpl, " "

;_

'

, -:.:.':.�::; -:. os que traI?sitar.em do lado os PartICIpantes do coneur-' FlorIanopolls, 13 de

·

'.. ";pele de iisnó"� Um. rei de um PJtÍs fabuloso' se .ena- OBRAS PÚBLI€AS esquerdo da rua, hão forço-' SQ de VitI'inas da Semana da tembl'Q de 1951 ..

"m<5i'a,::adivinhem de <Uiém. Da pl'ópria filha. l\:his' não �� ..

MUNiCIPAIS sameJlte fazê-lo, em parte,

.

detero: aqu�.. Quer despósá-Ia. A filha, que deve' te'r' ire- Grah'�e: é o ti�mero de pro,' ·.p�l? me�o �; estr��a, fada
4;luentado os' cursos ritod�rníssimos de educação sexual, jetos de obr-as ,públicas: mu;;.

a .sItuaça� doS. r_eflitIdos pré

sente, .qu� essa paixão paternal tem algo de ,anormal;
"

e nicipais para o Estreito,: en- .
dlOS.

"

'

,

.'.
'. '., ..

vai proçur�r uma 6ada. Esta, em lugar de curar o pai tre as qu�is avulta,como � Já é �JDiilo' de �e ..cuidar

F.,sicopata como seria o d�ver de uma fada que se preza, mais necessáril),j o' .alarga- de um plano urbanisticQ.pa- .. .A: diretoria'do Recreativo.

..
. en�dtl,,:� �nE.eê�a a ne�ar-se aos desejos p�ternos por lIlento da r�� principa'l,:.ii�m ra o Estreito, começal!-do,se' Clube eoncó�dift cQnv.ida os i

�elO, .<i� pre,textos elegantes,
_

como, 'por e�emplo, Aped��:}.� ,de�rubada ,dos velhos, p,a.- pe.lo : .1evanta.ment� dEi uI?a seus associados' ê' suas' I

como ]�l'�ÇO de suas concessoes, um vestIdo da cor do; -��elr06 que a. 'estão� am:rà- "pl�nta:.c�dastJ.:�I.:.<i,o sub�d�s- emas. famílias para a. so�-I

tempo.�'.

val!.cando. '.",.'..
tzlito e fu.tura cIdade.'.: rée que.fará realizar à noi-'

I
...

_'

.. "O :_pequeno Polegar". Tem irmãos e u� pai e uma �ã? apenas 5 ou 6 ve�:ttos �té quan.do as_ruas do .Ws- te '��,ábaclo pró»i:mo.' '.

;,,���o ��o. po�endo manter a prole, esses dOIS campe?es' ?red.IOs. Uns perto �a an�iga trel�o contmuarao �strel�as,. _ ":,,;';�,7;,. '.

. ,

.1 : .',,,!Q'amor.paternal e maternal, sem uma sombra de vacIla- IgreJa e outros maIS adlan- e sInuosas? O desmteresse.
'

ç�ó,; l�'Vani.-Ro 8;.um bosque.'�? .s:���on_��. 'O""biC:ho-pa- te, até 'chega: .ao que se .en- ,dos pode,res.comp.etentes 'pe-..

'lJ.IW. qU? t�m, u�· olfato exercItl1f?,;.'Qlt, u.ma-frase como contra no meI() ,da I'ua�à es- ,lo sub-dIstnto, é um fato. ';. de N. S.' de ,Flátfma, em um

]Iara agItar os· s,C;>il;'H:as de um velho gendarme: "Sinto chei- quina da rua Santos Sara'i" .

'.
.

. terreno 'baldio,
.

à beira da

. " ro -de carne fre�ca. : .

" e faz o pequemr:Polegar assistiil' '\Ta, o cOll'hecido prédio Che- UM DEPóSITO DE LI�O rua 24 de -Maio,'está se for-

A d�ola de _�ete cr.ianças .. o

-: ,

rem, cal..lsa de tantos àbal� AO AR LIVRE mandQ: &'l'a�dé àepósito de

·

",Ali Batl,á". É um honesto tl1�b�ljw.do� que encontra t�aIb.eIrtos.' ,.Quasi defronte à igreja lixo, semelhante a.o que e-

quarenta ladrões., Ato condenaveT (Y'.r7ri'6Ô-�h hOflesto AÚ
xiste -no L3Irgo 13· de Maio,-

Babá fica horrorizado. Mas, apenas eom uma frase má-
na Capitai.

f

gica, como a "c4ave" ·d� um segr{ldo, decobre o melo.de Até há' algum tempo, os cartazes d� certas"�omédias, na OS,urubús já perceberam
�

abrir a gruta onde\ S'El:'êSconde o produto do roubo. O ho- Itália e na França, eram atraves's�dos com uma faixa:
a novidade, e se estão enca:"

.nesto Alí Ba�á' se àpô'(lera de uma boa parte do roubo. O· "Comédia imprópria 'para senhoritas". Quando foi elimi- minhando aos magotes para

'�ão, invejoso, quer participar da "marmita", e os qua- nada a faixa, as senhoritas perguntaram/a si mesmas se o referido loca.l, onde o máu

:9 rões ... s.em que ,Alí Babá se oponha, matam-no e poderiam levar suas mães para ver aquelas comédias. De cheiro está denunciando

;iamo ,Ali Bab_á 'deixá dua!,! parte's do' corpo dos qualquer maneira, nem as mães nem as fillíãs . c01,'riam cousas putreçiveis. No refe

,N'e;r.na;·e as outras duas leva para casa. Mas, graves riscos. Os únicos realmente em ner,igo são as rido' local. existe também

M'ia para crianças e para adultos deve tel" crianças, estas, cpnsciênCias,
estas inteligé�l(iia's eontami- uma. vala, ,algo fedorenta,

Happy End - os quarenta ladrões náveis como as flôres.
escoadouro das águas poiui-

, fodos no óleo fervendo. A escritora Rachil<i, q4e,completa agora 91 aROS, à, .das das casas visinhas.

!eituras s,l!dias", gost�ria_

que.., !(s.' jdade de 15 eni'��à: u� jornal d.e.Périgueux um roman� . ..,'
"

'.

� eu me dIssessem quaIS sao...as leI- ce de amor, 9.1;le\"� aceIto. O 'f)al, lendo em alta voz, de Que nem o Departamento

noit_e, pula os ',trechos' mais atr;evidos para os ouvidos da· de Saúde 'ne_m a M,\micip!1-:

os nós, adultos e criànças, somos filha, que era a autora.
lidade'�sal�àm dessas 'cou-

cristalizadas e intocáveis. Em maté- Nestas reticências paternas está o símbolo do abis- sas' ... ..,

,mdam mais do que as superfíciais a- IIio que se cava regularmente;' periódicamente. entre
a

Jfestações �teriores da hipocrisia.geração que segue e a geração qu� pl.:°ecede.

I·

RECREATIVO GLVBE
" CONCóRDIA

1(fl'ORTÃ6-r:i"'� s -

* CRÓt::IlCAS

* Cf NElYlA .
* RÂbfO
* .u'rERATU'RA

"* HUMOR

Cr.$3.�o* M�DAS-
. 'TODOS OS ME5:tS •

RfVIS'TÃ�Í\(jUAíR
CAIXA PÓSTAL,V ,

CURJTIM-'f'A�ANA
(Correspondente)
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Víag'_ns cb6tíC!S em rápidos
oviôes mixtos do P:cmoir do

.

Rrosit' pcna f!'QFÍonóp_Q}i$,;
S. Pauto .'Rio. PoHidas pc-

'

ra S. Paulo e Rio õs 13�20
h$.,�pgra HQriQoó..polh 8 Por. 'j
to Alegre à's 12:4Uhs. O:ufrqs>;
tpXJJOSOS yjqg.ns dít.tos QC>,i
Rio, Qm Clvi.Qes ln;>S, às 3"0'. J

•

.

s.abad'os. Preços nQrmott..
'

.

�'�'!'0
"

'- .. , ",

.

..._

7JANAf8 DO BUliStA
,

, ,

MAIS Df 20 ANOS D.E EXPER!I:NCJA
';t
1 't..,11;.

Cine-DiárioN.o.!. ba,&tirJ:.res do mu�o

Que-tã �L.�-
.

Por Al Neto chuasets _ Calvin Coolid-
.•Um homem é' um homem, ge, que mais tarde seria
� um gato 'ê um 'bicho - presidente dos Estàdos Uni
mas o que é um 'policia? dos _ não teve' duvidas:
Será que o policia é um mandou o exercito

trabalhador, que tem o di- com a greve.
r-eito de síndicalisar-se e fa-' Coolidge disse: "Não e

ser greve? xiste o direito de fazer gre-
Ou será que o policia é, ve contra a segurança pu

como o soldado, que' .. 'não blica para quem quer que

possue sindicatos nem pode seja, em lugar algum � em

.entrar em greve?
.

tempo algum".
'

A questão está sendo de- A grande maioria do povo
batida, neste momento, n03 norte-americano 'apoiou Co-
Estados Unidos.' "olidge, e o assunto perma-"
Um 'homenzínho decidido, neceu quieto até agora.

que muitos apréciaJ!.'l e mui- A prefeitura 'de .

New

tos detestam, .resolveu orga- York mantem, no caso do
nizar o sindicato dos' poli- projetado sindicato, a

.

se·

ciais em New York. guintéâtitude:
Es.se homenzinho -,.... Mi- A ,[!olicia ê uma organí-

.ke Quill - que é presidente" zação semi-militar .que tem
d-o sindicato. dos. T'rabalha- por obr-igação .râanter -a lei
dores de Transportes -

CO-I
e a ordem para todas as

zneçou uma campanha pára clas�es sociais, sem prefe
sindicalizar os 19 mil

pOli-I
rencias,

dais de New York. �
Si entrassem para um sin-

Diz êle que chegou a a-' dicato, os policiais ficariam
Iístar cerca de 'cinco mil po- 'I' integrados

n-a

clas,
se dos tra

Tíeíaís. balhadores, e poderiam ser

E mandou um pedido de influenciados em f'ávor des-

registro ao chefe de policia. teso .
'

O chefe de policia, com Por outra parte, a lei
todo o apôio do prefeito da Condon-Wadlin, de 1947"
cidade, respondeu pura e proibe os funcionários pu-c]
simplesmente: Não. blicos de fazer greve _ B

Iieia determinou que. fosse os policiais
-

são funciona-
Alem disso, o chefe de po- rios.

.

incluida no regulamento po- As principais organições
Iícíal a seguinte clausula: t-:ra(balhistas replicam que,

.,
.' ,'tNenbum mémbro das for- si bem a lei proíba os fun-

"

CJ \, ��s' p�I�,Çia,,is P,óq.e pértenc-er'l ci,?narios �e' faz�r gre�e,
.

a qualquer- sindi�ato", ,

nao .os 'pr�nbe de entrar pa"
Ao mesmo tempo, {> chefe ra smdl-catog.

de poliCiá ordenou q�le to-[ E os· norte-a�nericanos
dos os P9li�Íliis que haviam continuam {liséutindo a

-dádo os nóm�s a lVriké Quill rquestão: qem é, na verda

'Os retirassem imediatamen- de, um policia?
"te da lista para o futuro Algumas cidades possuem
sindicato ou 'pedissem de- sindicatos ·policiaii;J. Todos
:m.issão, da policia.

-

êles, entretanto; tem, em
>

Á 9u'estão de_sa,ber quais seus estatutos um� claHsu-
''S'ãô &"8' dú:eitós �f:êl.e�eres de la que especificamente proi-

,
,
,. . \

, ; 'um policia é uDilit q�l,�stão be as greves,

: _ : I2.n tiga.. r
• ,:

'\:
, ,

. Em 1919 o a�sullto assu- PEnDEU SE.. ..:. miU' as' 'proporções de' u�á. � >JS .,.,

.crise no estado de. Massa- Uma p.ulseit·� de ouio no
ehusaets. /' Gine

.

04ie.n .u Praça 15.
_ ,Mais de mil p,oliciais �n- G�'atifiéa"ge �em -atquem
trai-am em greve. enu'era:r a.'sr. Ilso.n Roilri-

, 'ó "go�e�nad'ol' .de Massa-' ':t1�S" n� 'DelegaÇiá de F.H-
�. to

.•
_

•
• _ � �.

,
": .

_'.

Aborrecido? '

1 E com ràzão, porque toda boca conTém milhões
• de bneterias que produzem os ácidos causadores

d«lI dolorosas cáries. O Creme Dental Kolyno« con-
.

6erva 'a-saúde, porque dá contpleta proteção aos de,,"
, tes contra as perigosas cáries:

RITZ
As 5" 7 e 83;4, horas

IM�ERIAL
Ás 7%, horas

Sessões Chies.
PANICO NA 'RUA
No programa:

Esporte na téla. 103, Nac.
Metro Jornal. Atualida-

des.
, Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
"Imp. até 18 anos".

ODEON
-Ás 7% heras

Eis de volta o filme ines
quecivel.

O EBRIO
Com: Vicente Celestino .

No programa:
Cinelan dia Jornal. Nac.

, ;'

Parque de diversões, e so-

-papões. Desen ho .

_ 'preços,:
Cr$ 5,00 e 3,20

.

"Imp. até 14 anos".
ROXY

Ás 7% horas
Ultima exibição.

'

° AMANHÃ QUE NÃO
VIRÁ

No programa:
Noticias da Semanâ. Nac.
Fox lVIovietone.

. Satíslelto com Kolynos!
__ .......... �- �

• ..;-, _ .. "-;-"",_. ......, _,;;.,.�:
- cT "- -, _. •

s-,
�

Preços :

Cr$ 5,00 e 3,20 '<,

"Imp, até 18 anos". ,

2. Natur_almente.! ..• l(<?l.r'WS clarJia ós 'dentes, por-
que limpa meth.or, Sua espzlnuJ penetrante e de

licio$u .alcança. todos' os intersl!i� Kol.Y1tos torna o

seu sorriso mais eltcantador e "refresca o hálito. Com
pre Kolynos hoje mesmo e... .use·o todos os dias!

Combate as cáries

Agrada. mais
Rende mais

N�o )tá .a.a melho-l' q-ue
I(OLYNOS para combater' a cárie fleRtaria.

',f K.411.P
\

F,eq"ezlJ em gerei
fiRli Gr8'S.ta�8

(�ilv�iia)'.
� '1fU,.u.NT.A�S .Q� "!Tft:t .... N.· " • ".6fIO,VI
C:ÁIII.....J·"'-IIIII·'JIS,�·...... • fl!!L.liMj,IIM.,�'*-

\,

',._

/'

If�l$t. por tlQ da
.'

; cérUIlfi de ft'l"r.
tQJ---, ·:.�·A& ·(ÍCOUS€g-.i'Íl'i &:Im:;,l;· ell.,

trá} ntltn trem supeelotado'
moscovita, a velhinha, éDit
pé, �l�:;pii,ou:

.�, . ,

- Graças a Deus f
.' Um sQldado do "exêrcíte
I vermeUíõ: qú'e estava prqJd.. I

mo repreendeu-a,
- Você' nâõ deve dizer is

.so, camarad�, e sim: ",Gl'aw
. �ças 3; Si�aF�'::

' , . "

, Viajaram em silêncio pOl.'
'alguns 'ÍnillUto's. Então·'�
velhinha .perguutou :

: ':::_ :M;lts;"e se Stalin' mm'•
'rer? ,;,
- Bem, nesse

-

caso, po
derá d'i:zer f"Graças:ã Deus 1'"
- _......--:.... "':.....

•
; +

FAÇ,A J;��� VISIT4- �
, FÁ'BSIC.A" DE ':MOVEIS

DE

:Rodrigues
ti: Sa_"O$

��===:=::;�,.) :

Materiais �e Cons'tr�l�(i)".
Benefíeiamente em,' ��a1�
]\![ail�il'as .,al'a. t.dos'�· Ó�
Fins, Ab�l'hll'as, Ass9àij}íts ..
Ferro PauHsta, etc •• lf!\tfei�
ras de Pinhe, Lei -e Quali.a"l"
de.
Escritório, Depôsit. �

Oficinas _'Rua 24 d� ').íai().
nO 777 - Estreite _ Fleria
nópolis.

Ptlrfiçip'íl(!ào
CLARNO G. GALLETTI

__.F.!._' ,'"

SE'N1'lOnA
participam aos paren
tes e pessôas de" suas'
relações, o nascimento
de seu filho ROBER
TO, ocorrido dia 6' des
te mês; na Casa de Saú
de e Maternidade SÃO

.

-SEBAST�Ã
,

\

f1ol'ÍaHóp 'Is, Setem-
bro de 1 51�

"'__!!,!·!ltjj!II5'!IIil!I5:l:e�':..r�.)IÇ,�

V�NDE.;SE
Uma casa sita; a rua.

Duarte Schutel nO 90, com

4 quartos - sala, varanda,
cosinha e instalações saní
tárias completa.
Tratar na mesma.

VENDE-SE
Um negóéio' de secos &

molhados, bem afreguesado,
s.ito á Rua Major, Costa, 6a,.
entregãrido-se tambeÍn a ca.. ,

.

sa para Iilbratlia. ,.

"'.
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C,alla, >1 :SitDação� 110,: Maranhão'
-

: ..
RIO, 12 (fV.A.) - O ga- Ivernador Eugênio de Barros, ,'dO, diretamente enviada ao

Itado'ao
sr. Eugenio de Bar- trar uma 'formula concilia- atividades. As tropas cio

,b.lhet.e d? �ini�trQ. da Justi- ! a �frl1 de

q.
ue nesta capit�l Gab�nete do ministro da. ros .

a certeza de que �le po- t?ria .que garanta 'o regres- '?30 240, ,f?;-am .

recolhidos

i 5a �I;S!rIb�1U tl Im_prens� sejam processados entendI-I' Justiça, e pelo governador dería regressar "no dia que so do governador maranhen- ;aos quartéis, ficando ape
ontem a noite, a seguinte no- mentos que ponham têrmo Cesar Aboud. entendesse" a .São Luiz, sob se, sem perturbações no Es- .nas um pequeno contingente
'1!lO!: às agitações.' que vêm con- O ministro Negrão de Li- garantia do governo f'ederal.: tado. guarnecendo a estação da

"Os líderes das diversas vulsionando aquele Estado. ma, a quem sé devê A (resu,�'" 0 !ninfstro da Justi-ça de- estrada de ferro.
o

:
'Correntes politicas da A8- Essa -noticia foi recebida, tado satisfatorio pb�ido, soe clarou-nos, mais tarde, que �CESSAÇÃO DA GREVE Por outro lado,' anuncia-

.

sembléía Legislativa do Ma- às 21,45 horas e confirma- encontrava no momento no o sr. Eugênio de Barros aín- S. LUIZ, 12 (V.A.)" - Es- se que as oposições coliga
ranhão acordaram em con- .da às .23;30, por intermé..

_ palácio do Catete, em confe� da. não tinha estado com o ta capital amanheceu em d:fS resolveram\ cessae .. a.

ceder mais dez dias ao go- di� do general Líno Macha- rencía com o presidente <:ia sr, -Getulio Vargas. O gover- completa calma, iniciando greve de advertencia flne.
-

.. ,

República. no está procurando eneon- normalmente todas as suas ihaviam iniciado. <,

Reina completa calma e� '",.
. - \..

t�I��!st�l'6 ESTEV��) 'illJ aoáBrasil 'NA A1SSEtlBtEIl1 LEGíIILAJIVa·
COM O

V1:GA�E�UL!O; em,llI8Dte ora'- PROVIDENCIAS CONTRA QUEIMA DE RdC.i\s .; SO-

Id
-.

BRE REDAÇÁÓ FINAL -,ORDJqt' DÔ -.DIA

1
Antes de distribúida � a or S'8"rO Sob a presidericia do deputado Volnéy'Gollat'o de 01i-'nota 'acima, tivemos a infor- _' U .><

mação de que o presidente CIDADE DO -':'AT�C4- veíra: realizou, ontem a Assemblêia Legislativa, mars

. EFlorianóp()U-s-,--'-j-g-d-e-S-e..,.t-e-m-b--r-O-d-e-19-õ-l-- da Republica teria mariifes- NO, 12"(U.P.) - O padre t)ína sessão oí'dinári�XPEDIENTE-=-__ . -'- _._

.
.

'Lombardi, o "Microfone de

jDeUS", como muitos passa-
- Telgrama de agradecimentos pelas homenagens'

, ,

ram a chamá lo partiu de prestadas à memoria do Dr. Leo Pereira e Oliveira, 'Juiz

CON
.

EDIDA lUTONOM IA A avião para n�� vi;ita aos do Doirf�it_o dde SUo J,�sé'd eh f t t d t.

, _ ,
, países .Jatino-amertcanoa, O ICIO a mao os·, au eurs, pro es an o cou' ra

N.' "'O,,· 'V, BA'�.5' E.·� MILITARES � 'eminente o:�dor sacro, que a instituição da taxá rodoviaria que grava ma�os wei-.
.

' • -., goza na Itaha e no estran- culos pesados.
RIO, 12 "(V:A.) -: Para I rei, a concessão de autonô- 'I'rata-se, porém, de um geiró d� vasta popularida- Mensagem do sr. Governador, enviando projeto de'

-que s,e abservasse o prazo mia, porque o sr, Artur San- retardamento de alguns dias. de, pela força cofuunicati- lei sobre doação de "terreno.

regimental estab�lecido em tos apresentou i;equeri�en- A matéria está, em regime va de sua palavra, vai pre- Idem, acompanhando projeto de lei sobre credito es-
virtude do reg imede urgên- to, que foi apr��o pelo de urgencia na Comissão -de gar noBrasil, Chile; Argen- pecial. '.

'

dá a Câmara dos, Deputa- plenário, pedindo a retira- tina, Uruguai Colombia PROVIDENCIAS CONTR'A QUEI�A DE MATAS
- c10� l1eali2;ou o�te� uma ses- d� do Pl"ojeto_ respectivo, em S:gurança.dev?rá Pl"?Vid:.,n-Ivenezuela, México, Eq�ador:� .

' O deputad? �e1s�n Bras.iI requere.u u. rgencia .1l�ra
sã'o extraol'dinárla�noturna virtude .de nao ter SIdo OP erar a audiencía requerida Cuba e Panamá. Julgamento da indicação- ha dias apresentada; no séntídó

,

dedicada quaae ': exclusiva- vido ainda o Conselho de Se- dentro dt breve "espaço '7e : Se�á acompanhado,
�

no de �ere� proi,b!-das e?-I todo o
..

territorio c�ta�'inel1se, as,

mente aos projetos que con- gurança Nacio�laI. - tempo. '" Brasil, pelo padre Rotondi, .queimas de macas, afim de evitar. a errupçao de no�os e

cedem a dez municípios con-
,

.
!> e nos países de lingua -es- pavorosos íncendíos.

siderados bases ,m�lita1"es o panhola, pelo padre Casalp: . ..
, E�F,:TIVO DA Pç>LICIA, MILITAR .

direito de eleger seus pre- Será Entregu'e a W'as,LI·ng·-1011';'
\

Antes de partir, o sacer-
o Quando em discussão o projeto de lei que determina :

feitos .. ,Q �prime��otado·
.

,. .

" .. li ' .. <lote insistiu' sobre. a res-.
o efetivo da Policia Militar para o corrente exercicío, fo-

11-8]0 prDVOCOU debates e. foi 'UI't' I
.

I" ponsabilídade dos católicos rarn apres,entadas e aprovádas diversas emendas. Entre-

aprovado em primeira d'is- •. C(
.

Ima um)) ,ra,OI3DO .

na hora presente, e acres- tanto, ao ser r�digid� a redação final)tqüelas éIl'!endas fo-
, c'i.l-ss'ão; dando autônomia;!.� ') ,I .

TEHERAN, 12. (D.P.) -._ noite, ao embaixador do ceptou: "Os católicos po-
ram con.tidas por in.adverteI�ci�, e .a l�i foi san.cioIl�da.

;Rio 'Gráride do Sul, a Parvo O "ultimatum" iranianb ao 1ran em Washington, que' o dem salvar a hu�anidade, por eqUlvoço exc!usI�O dQ LegIslatIvo" de maneIra dlfe-

Alegre_, Rio Grande, GI:ava-, gov<'lmo britã'llico foi sub� ,entregará a Avei"eIl Hai-ri-' mas deveinrever vár1s 'vê- rente !la,q,ue haVIa SIdo aprovada pelo. p�enario. •

tá" Canoas e S,,\nta Ma:na. metidQ à Comissão de Petró- man, conselheiro do presi- ves.. e,_ pond�rai' be� 'sti.as
(Contmua na 3� pag.)

Ayrovou-se em_ seguIda, o lei> e. será enviado hoje, à dente Trutnan. pos.lçoes, .�gll1do co� mUlto

l>ro�eto que torna ta�bem' .@e e*o•••e.>illo
maIO.r umao e arctor-do que

autonomo, para o ef�lto de ,
. atualmente".

escolher livremente o seu

O
\

B
.

I1�v:,�r·dn.;:·;ei:::U::'�:�a::' " "a anço,·: C·I·sa-, DO PTD·,

do, Rio, Corumbá, em Mate
,

Gí-osso, obteve támbém ,81,1-
-

Ú 'btonomia, com a aprovação 'Certa imprensa, falha, de 'cm'ia governamental e o des- 08 O� O
de um terceiro projeto. argumentos, esgriminp{ no ca�ó do mesmo governo pe- PORTO ALEGRE, 12 (y.

"São Paulo e Santos ar, fazendo prodigios, de la sauqe do .povo lajeano, Â1) _ A convenção ontem

,
O projeto que dá autono- imaginação, pretende, a to- como SI alguem ignorass-e realizada pelo P.T.B., desta

·

mia a São Paulo e Saptos d? .� custo,. engazopar a 0- qu� as Aligações particulare.s capital, escolheu seus can-

," 't Ad' b' t' ·1 _ pllllao publIca, em apregoa- do esgoto, uma vez auton-
d· ·l·dato·s a.vereança, devendoBJ1SCIOU e a es aca O1a-. .

.

d" d
.

t' .

d . d . M· A· ando as excelenC1as a mll1IS za as, Impor arIam em [Ij-
tentar, agora, inscreve-los

dos'dqllan aO o sr: 0Ul�a
h
n-

ltrativas do Govêrno Catari- preciavel fonte de renda pa-
�a. e-:on el�u que· nao

a-Inen�e.
_ '�os cofres estaduiis. Que

110 Tdburl'al �egional Elei-
vena ·edm?o e �r��arar-se, "O balanço de set�' meses há é simplesmente isso.:. toraI. -,

.

-
,

nesses OIS munIcIpIOs, a e-
A - 1·' .•

.". d', f I Fica, assjn, o P.T.B. com
1'\ -

d d "d" de govel'J,lo" nao passa de 1

I
des eIXO, ma vonta e e a -

duas chapas dI'stI'n'tas,. numelçao, e mo o a comeI U' ;
.

I t d
. .;. ,,-.:I • •

t t'"

1
. -- -"".,.' . mero almhado de pa avras a e preVIsao c>ummlS r:;t 1- movI'm'ellto de franca· cI'8a�ocom as e elçoes mul11ClpalS _

.
,

:gerais marcadas pal'a o dia ôca�ue· nao C(ll�v:encem, I va._ -. n'o-llluni-cipio da capital.
14 d t b.- ._.. '0 por que nada exprImem de E a mesllla Imprensa que,

. e ou u Ia plmumo. . .'

"A' ç' 't"f" t ·1 .

I51'. Anton)o Feliciano ajun- real/� "de POSlt;VO. I es ao' para JUS 1 Icar, a ca a epSIa __ . ._

t t" 'J t' nossas estradas melhoradas do governo, so alega falta

oUEqlÚ�t comIpe Ir�a: ,us �-
e c�nsel:"vlJ,das", noticía o de recursos financ�iros e,. [L'

........

S b.��r eIEora mEal.cI�I Çn�lvo, irrisorio balànço. QUe@di-n'oentanto,sereferea"ex-1Ul·e·'0Irl,,l'Iazo. o sr. mllo aI Oli! L·· d I' d 'lh-
.,

..

,.. t- d -d·
. gam os propnetarlos e 1-. cesso . e mI oes Ja conse-, ,Aevanoou ques ao e OI e.m, I h .:I 'b d t 'd " Ja se encontra ave.ndalITisando a retardar a vota- n .as �e on�· u�, e a)l .filmo- gm os .

.

' .'." '_ /, .

'

.. _, .
. I veis e cammhoes!· Nem o Para os "grandes atos ad- saldo ontem do pI elo, o h-

ç-ao: haverIa uma emenda .

\'
... d' J

'.

..
.

.' ) engenheuõ, sol com toda a mIlllstratIvos" que por um vro e poeSIas com que ose
eXatamente a que se referIa ' .

"

.". ..;...
,

. . Cd' '. 'I t" '; .. _
,

_ sua :ilorç.a e peder" a}!>esar de �pso na,!?, foram ll1chudos 01' �lro enrIquece as e r!lS
a. data da elruçao, que nao .'

.

'1'
.,.

b 1
� catarlnenses LUZ E4"� 'l··'�·· �

, prestimoso auxI lar que- e no a an�o como remoç�es
�

.
"ora .pub Icada, nos, termos -'

. -:, SOMBRAS
\, tIo' Regimento de um ex-governante, con- e transferen.clas de funcI - :' , -".

,
.

.

. . seguiu melhorar, conservan- 'nários, o que 'muito oIier·�)U É uma mteressante COle-

l_Ja desta-va °t' presIdente, l�- do as nossas vias publicas, o Estádo com transportes tânea de sonetos em que

OI'
c ma o a re Irar a matena t�

.

'.:1 lt'
.

apreciado inteledual con
(Ia or<leÍn do dia, q�ando o tao esqueCI\:tas li).OS u Imos. e ajuda de custo, não falta-

t'erraAneo. poN·e a' m'ostra a sua-'
·

A tA
.

F r' d/ empos. ram - re:Cursos, estando

':1':/ , � ��IO 1 e"lcla:no ���o- "O esgôto em Lajes não plênamente justifÍcàdos, 'por �ensibi�i.dade de poeta.
.< ·IlU P avu so em que a e- -t' f ..

d .-. f nonstI·tUl'·�e·m· no·tavel ·obr-a O prefácio é de Netêu .

, '.. .,
. ; es ,a,· unClOnan o, ,nao oram "'<: .". .'

, ��nda �stllva lmpr�s.sa, Jun- àetirminàdas a.s.. li' ações administrativa. Coúea, crÍ�ico já consagi'a-
lamente com o proJeto Este (_"

g.
d· I t �t' .

.

,

·

Y. _.
• domídliares porque o go- ,Mas ... aguardemos quem

o nas eras ca a!menses e,
fOI ell'tao votado e aprova· " .,

' .

d t
. . I / ..

do vemo do· Estado encontrou, o

f
semeIa ventos. ..

___./
am da cAonl a. comt umBa �llSS.I_ ,'� r':; ,

<, 1
.

. ", _ tesouro vasio". Assim pro- (Transcrito' do "Jorn.al va ? .

mU'an e. eni!aWm, �>.
·

.A �menda.,. em �uestao, curam' eles justificar a in� da Serra�.· .� Sodre. )
lambem aprovada, dIZ J� se-

.

':gU,��!��ô tempo da publica- ,300' Mil Cru'ze,iros 'P,'la·r'a os De' Fortal·ez·a·' 8' D.�ã"o da' preséhte lei' já tiver L
, ;ido realizada a eleição lnu- F.Ia.gelados' d.o ..

Sul do Estado 1180'r8 _.
e·m· .' ...

'

.':j, ,nicipal designada, 110 Esta- . .

.

_ .

.

1[;/ .p-o,· para 14 de oututn;o do A -Assembléia Legl"slativa api;ovou; em sua sessão de :]·'a.ouadaj "R�r,rent,e a.no, ,a Justj,ç� El�i- ontem,· a redação final de projeto de lei, éoncedendo o I·
.

tora'}' ,ljlarcara novo dla pa- auxilio de 2.00 mil cruzeiros para as famílias flageladas FQRTA_LEZA, <12 «V.A.)
:ta ',eleicão de prefeito e· qne, com o pavoroso- incêndio ainda se alastrando nos - O pescador Jeron�mo,
"ice�prefeito do mU111CIplO municípios do sul do Estado, perderam suas casas e utenJ um dos -heróis do raid Fôr�

,Qe São Paulo, dentro de tO sUios. � t�eza�io, anunciou que
(Üas a contar da mesma pu- Assim, dentro de breves dias, o Govêrno do, Estado pretende realizar o per.eur-
,blicação". deverá sancionar essa'lei �ue, hoje remetida ao Exêcuti- so Fortaieza-Pôrto Alegre"

Niterói vr, atenderá situação .desesperadora de várias famílias em jangada, tendo

Apenas Niterói não obte- que, de um momento para outro, se vê�na mais triste sentido -�_e entell(lJ�Q
·

v.e oÍlte� mesmo, da Câma- miséria. governador.
f

.

O tempo é um grande malvado. Vejam o 'cas.o da
Escola Normal de Lages, construída pe'lo honrado
CeI. Aristiliano Ramos, bem no ce:(1tro da cidade. Con
tra essa localização bateu�se o sr. Nerêu Ramos. Mas.
os correlígionários do il.ustre Interventor, já dissi
dentes do então Partido Liberal, taêharam a- atitu
de do sr. Nerêu de todo's os adjétivQs. E, agora, leio
no W. W. da Gazt;ta de ontem: "Todo mundo sabe
que a atual-Escola Normal de Lages, por estar situa
da na praça,principal, e, portanto no local de maior

* I
....
'- , / ,

movlmentaçao, está condenada pela pedag'ogia mo- ,

_demo".' ,

' . -

O tempo! Malvad�!
"

,x x

x

x X

Como lageanos registremos as promessas da ir_

W. W., naturalmente credenciado pelo sr. lrineu Bor-
:p_hausen, respeito a Lajes:

-

A -o:., 1 Escola Normal;
,

B � 1 Gí-upo Escolar no bajrro COP,acabana�
'C - ,I estrada ligando Anita Gatibaldi ao,

,Rio Grande. "J
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