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�ERLIM, 17 CU.?) - ()

jámeir0 �ist'l.·� às AIP.'
'.allha Otlel'ltal, Si'. Otto
"G-rotewoh1, denuaeiou : vic
"Ieatameate 8. decisão d03

. 1;t'es' chanceleres, �liul1Ciada
, ".-e.i!. W&s'hiagton; de-.il'\tegrar
,.;a Alemanha Ôeidental" no

�íst�� . defensivo' aliado

Florianópolis.. -:-,�rerçf-réirl:!-; 1S ,de Setembro de 1951
�------------------------�------------------------------

-

.
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Alemanha Ocidental Desabou, dur-IRte ula- sessãa cine�
,

Protesta
0

"I.telrífica aCine Rink;em EaIRJ'inas'
nuncíou uni disCUr'So peran- C1!lRCA pE 2.000,PESSÓ.AS SE ;ENC.9�TRAVAM, �O' cos e enfermeiros para-aten-
te o Parlamentooriental, el"- no' alemão". Disse QU'3 as de- EDIFíCIO, NA �IORIA CRI�NÇAS - 2,6 C;\DA"VE- derem "aos feridos que fo

peeialmente convocado pa- cisões 'sobre a Alemanha,' RES FO�AM ,RETIRAD�.S, ATE ONTEM, DOS ES- ram recolhidos aos hospitais
ra ouvir uma declaração do "dadas a conhecer ontem em COMBROS locais. "-,

'

governo contra as delibera- Washington, demonstram _',
<, Até às' 23 horas de domin-

ções da conferencia das tres claramente que os prepara- S. PAULO, 17 (yA.) ,-- As primeiras cê�as, à}.' go haviam sido retirados•
potencias. tiyos para uma nova guerra ÀS'15 horas de ontem, desa- que se sucederam a catas- de, sob os- escombros, cêrca
Falando perante o embai- mundial entraram na sua bou o, prédio onde .fjrnciona trofe, foram espetáculos de de 26 cadáveres, estando os

xador soviético e dó corpo fase decisiva". Terminou di- o Cine Rínk, de Campinas, dôr, havendo' "pessôas em soldados e populares entre

díplomatíeo das "repúblicas zendo: "O programa de Wa- fdurante urna sessã�, cinema- verdadeirç estado .de aluei- gues à penosa faina do sal- .

, '-"com.e "llllla preparação para populares", o sr, Grotewohl shíngton representa"'para li I !o�ráfiça'::. _... " _ nação. vamento de outros ferídos,'
,

,

_.;a guerra civil no terrttorio: lançou enérgicos ataques Alemanha uma traição ao ° eínemas.estava lotado Socorridos os que se en-, Todas as' casas de diver-

_.'"ge�:mâ1\ieo". ' 1 aos "imperialistas amerícu- seu povo,' semelhante á coo. com 2.000' espectadores, na centravam .. ne edifício, as- sões: públicas; encerraram as

'o sr. Otto GrotewohI pro- nos e aos lideres do �over- metida por Hitler. maioria crianças, quando sistindo ao esptâculo, pelos suas portas, 'em sinal de pe
ruíram fragorosamente as soldados do. COJ;po de Bom- sar pela dolorosa catastrofe

tParedes, desabando o edifi- beires e populares, Z fôram que consternou tôda a po-
cio. ,'<," mobilizados 'todos os mêdí- puláção. '

A _

-' As farmácias, que, por:
'•••�.•••••_••""'M"'."."••"��"" ser domingo, se' achavam fe-.

, � . chadas, reabriram as suas

'f( O: E S"T ,A D�O·"�» j::i�:�, :�:ua��oa!:���:r�:
acorrlam aos hospitais afim

,

Em vírtude de -permaneeer c�� defeitó a impressora de fornecerem- sangue ne-

I dêste diá�io,c sômos forçados a sac_rificar o' número' de cessário ao salvamento 'de
páginas de "Q ESTADO".

.

.
' vidas.'

' .

, Por Isso> solicitamos excusas aos nossos leitorés Cámpinas,. em toda a sua
anuneíantes -e colaboradores...... história, jamaIs registou

.
,

Tão logo nos seja possível, voltaremos com a edição tragédia de tamanhas pro-
de oito págjn�s. _ '

'
-.

. porções.
'
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•

',V,iolada, novamente,
lona neutra

/

'fOQUIO, l'i' (U.P., ..._ A'i vinte e tres de agosto e não

"':,remj,ssora comuaísta chinesa mais reiniciadas.
._-3CUSOU á's Nações Unidas de Eles acusaram' os alfado!J
;nova violação da zona neu- de terem mandado seus a�

--.I;r& de Kaesong. Numa' viões bombardear Kaesong
- ;transmissão captada líoje, durante à noite, a fim. ae
., «if��e a radio de Peiping, en- "matar os membros da de
,- tre outras

c

cousas, o seguín- legação de trégua", O..:..co
,
.. te: "O nosso corresponâen-]mando vdas Nações Unidas
'"te em Kaesong, cidade onde desmentiu energicamente es

\' tinham' lugar fifi conversa- sas afirmações. Os aliados
, ções do arm'jstício; informou admittram apeu.as q\J'l um Gr.at"u'-II:,O_. ,0' casam",ento" . C·ly,,··,'1 Regressou ·�.·Co','r'...,';, ,que novas violações' dá"zona aparelho, em virtude do er-

,

" '..
-

"�,eutra tivera!'ll' lugar, des- ro d(}..,J?iloto, havia sobre"')a'- d B."de que os aliados admitiram dQ 'a zona fteutra, negando-, RIo, 17[tV.Á:). -- .0, de� mento do ,representarit�' �e- .PO
.

8 .. Ombbiros
:-'que um dos".seus apar�lhos se a a_�eita:�· ......�� ��maJs 'nc1l- ,

pU,tado Ne�)l "CarneIro. a- ga.l de qualquer contraente li
.

d
.. '

.

• ,esteve em .ação nesse sêtor"� sações' dos comunisfâl". ,

-
' Pfet�!tdlr:·\Ç�'� '�'�é"t6 ro't'- "o· m'fni:stéfió� pu:b�Ü�õ' ouv�â ,le;i!Jl�:i��ng�K��!-��t

Ao·todo, os comunistas já ' . (.' nando gratUIto o' casamento, duas testem.unhas Idoneas e pios ass I d 'I
'�omunka�am doze violações

civil, 'desde q\Je 'apresenta- lançará nos autos 'os moti- so incên�t· os pe o palvoro-
<-da zona desml'll'tarl'zada 'de' De sua viagem il Joaçaba, dos os seguh1te d I d

o, que, por a guns'

'Onde o levaram interêsses t '. "1)
,

.' t�d- °dcu�ed·n- vqs �ue evam::l, c0lJ.-�or, ar 1_0ngos dias, sé alastrou· no

�Kaesong. O' jornalista Allan

N
..

d'
0&,., - cer 1 ao e I a- ou nao com a habIlItação s'ul do E t d C _"d

-

Winnington, corresp0ndente
.

'

OVO' P"OCO e ligados ao Ba:nc9· do Brasil, de, carteira de identidade, pretendÍda". Bombel"r'o'ss a

dO, tO °Crpo't e1
"

"

.'..

regressou, d'oml·n.go, via a,é- . 'f' d d
. . A'

. . es a apI a •

,�do "Daily Worke1'" de Lóll.' ,'. .:;J '. cern Ica· o' e reserVIsta, tI- grita vai ser grande se- que' so'b C d d T
.

("' rea, o dr. Rubens de Arruda t I 'd I'
'

, . .

" o eman o' o en.

"
..dres, comunicou "que, as

'-pet'r-o"" I20 Ramos' advogauo-daquêle f� o: e � eltor',cartell"a pro- gun;do esp�ra o autor do Elvidio Peters, esteve ali

",trol'às coreanas do sul :i,nvIJ.-
_. .,'

:
'

,

'. 'b" ., '.,: ISS lOna ou outra prova e- proJetG, mas da parte dos auxÚiand : .

destabelecimento an.cano e '. I t '2) dI'
-

O nos serVIços e

cidíram esta, :!Ion,a tres yezes: d'l'r"'tor' de '''O ES"TA··DO".'
qUlva en e,; -=- ee ara- eSCrIvaes i}1i,e_perderão, se 'socorros a'que'Ia p' I

- ..

RIO 1'7' (VA ) E SI'"
-

d"
"

t
.

d
.

'd'
s opu açoes

,"e fizeram disparos mais de , . !
-- m a - 5ao,. e meXIS enCla e ��- cOlJ.vertI ,o ,em leI, uma das flageladas.'

,

-uma vez". Acrescéntou que vidor, segundo informações pednnento" estado, dOmICl,- maIOres fontes. de renda ------------__

t',esses soldados estavam ..me- colhidas pela reportàgem lio e residencia atual dos deste país. Para amenizar B
-

d
-tidos em uniformes norte-n- junto ao Conselho Nacional

/"arI05 P'r0l!tes
contratantes e seus pais, e .a grita, o projeto pi'evê uni

. anca a
:mel'Ícanos. de Petroleo, acaba de ser U Ull subscrita tamhem por duas' auxilio mensal aos oficiais Pe"eb.-s'a

PQr súa vez, as Nações confirmada a existencia do • testemunhas.
-

do registro civil das pessoas ••

� �Unidas disseram que i:!abe poç'o Mucum, na Mata: de :.esteVe, mesmo, Esse mesmo documento, natt�rais de três mil cruzei- ,Como a a:ve que volta ao

.ao's comunistàs' o proxinio São João. Revelou-se que-es- U
• quan.do assinado pelas pes- ros.'

-

ninho antigo, depois de u�

i>à,sso na: questão do reinic�o ,se poço produz gás natl,lral em f,ogo81ana soas sob cuja. deperlden_çia longo e tenebroso inverno,.,

,-<d�s conversações.\Um COlllU. em quantidade aproximada legal vivem os 'contratant�s, também os tr!1balhistas afi-

%'llÍcadô, divulgado'pelo ser:':, a oitenta e cinco mil.metros 'RIO, .17 '(V.A.) -- Um vale'ainda como autorização Sacrl'le-gOc.' naram os seus estradivarius',

-v'iço iie itlforrilaç'Ões 'do Q. cubicos diárjos. Registra-se, despacho do corresponden- para'o casamento;
. � I! para"aprovar o 'projeto'.

. �'

",-'C. Aliado, disse': "O proxi- as'sim, outra descoberta no te da A�apress" em Urugua-, 3) - certidão de obito do Feira de Santana, Bahia, ° ,deputado OctaCílio Nas�
:mo 'passo 'cabe a.o/comúlli<Í- campo petrolifero, sendo es- iana, informa' a presença dê· c�nj_uge falecido ou anula- 17 (V.A.) - Dez ràpazes, cimento, de'ssassombrada

-:;tas!!.- As conversações. foram ta a quarta que o Conselho Luiz Carlos Prestes naquela"1 çao ,do cas�mento anter.�or. aqui residentes, em estado mente e no momento preci

':;rompidas pelos chineseil . e Nacional do Petroleo assina- cidade, que 'se dirigiu' à Ar- Na ausenCla de consenti- de embriaguês, estiveram no, so, veio. ao microfoné e· re-

��� !�:::�,a !�i�::;�O;:t'::� ·C"·ru·
...

za··d
..

a·.··p··o·r··u··m·· �ee;:;��r;�s,loC��ti���:: D�; ��:. aSD��!:aJ��p::::n!�!:
, _ ._ , notICIa tenha SIdo desmen- crânios e,' após, dirigiram-,

dos' trabalhad.ores de Blu-

� ':",:AFE·R � ELEITO t'd
.'

elo Chefe de Policiat

'd'
�

Ih'
se ao Cassino onde dêles ,se ,menau: "essas" emendas vi':

,

; > .... •
'

I a p ,
. :.. mu'O O me Dr utilizar8\ID 'pa.ra taças, be_lsam torpedear o projeto do

�p.. ar�. p''res', ide'nfe do Consel.ho �

"

RIO, 17-(V.'A,) _' ,En�o,l-

belldo champagne. ...-'/ meu nobre colega Deput.adÔo,
,

..

". A popul�ção fi�ou revol- Conitnua na 4a. pagina,

", .le A� ,do 8!.lo'"c-o' Intern'aCI·onal Do "sr Segada_s tra-s'e em Recife desde ante- tada com, êsse procedimento

U.. ..
• ontem, o famoso orador sa- inqualiflcavel.

RIO, 17 (V.A.) -- A propósito dos telegramãs hoje Viana ao ·Oep.· cro, padre Ricardo Lombar- O riso da cidade•••
',-chegados de Washington dando noticia da elei,ção unani- .

. di, qU,e �m, missão .esneciaJ '

'''.me do sr. HoráciÕ-.Lafer para a' presidência doConselho Francisco Neves está realizan�o umã �rl.l,z!l-', Joro·'·I.J'Oesl'e
,-de Administração do B;mco Internacional' e dõ" sr:' Eugê- da por" um mUl1do -melhor ét �J. .

.2�nio G.údin para ident.ico posto no Fundo Monetário In- Do Ministro 'Segadas Via- p�r� 15'. que, reá.liza. uma se� 'Tornou a, circulçn', em

_ ternacional, tecem os vespertinos algumas cón�iderações. na, recebect 'ontem o, .4,ep&�a- de de ,co�f_el'enc}a,s..P?-dre 3oaçába: após pe'qu'ena 'in
_, ',J)�zem tais comentárioS ,.que, o B�asil foi, assint,' (!upla-,: do Fraricisc'o Neves o se'- Lombardi deveI.:á chegar 'a' terrupção, '''Cor'reio d'Oes

�itrtente homenageado através dos ......
ilustres eCOllOmistas, gufrite' tel!'lgrama':' , '�� < e�ta 'capital n,os, _ prime51:os fe", órgão que se.' 'publica

,sendo dénotar ain'da qui. é' esta a primeira vez que essa "Agradeço'lienlforado ao. dIas. '�a pt:óxi�a sel,TI�nf!.. 4aqu�1�, cidade,. sob a dire-

".distinção ,é conferida.a latino-americ,anos, ��i� tais 'Jrt- prezado 'amigo e'companhei� D.epols' d'r êurta, permanen· ,ção"do s�·. A L�cio. '

,

._;ga"'pismos ,eram' at� aqui tradicionalmente dIrIg�do�. por ro gentileza ,curhprimentos c�� ent,i'e nós; prossegulá I Aquêle órgão, que já está

:nol-te-americanos'-e ;ingleses. motivO' minha investidura pt �le"sl1a cruzada em"vista aos I
no se�l 6° ano de existência

o vespertino "1J.Itima Hora" acrescenta que a inves- De longe acompanho sua ��tado� d.e São ,Pa�lo, 1'ara- 'em pról dos int�rês�es da

'-�idura do ministro qa Razenda. do Brasil n? alto �?S�� de· combativa ativid�de parla- na e R,lO GraJl4e. d.o Su�. ,
I zona �o oeste- catarmense,

';gov�rnador do Banco InternacIOnal, pOSSUI um_ S1g'lllfIca- mental' pt Saudaçoes. Sega- ...; �a_dle, LombaldI., lllo::<se- i ressUIge, agora, com es

, �o todo especial neste momento da noslila' 'vida politica. A das Vial1à. Ministro "do�Tra- g-Ulra '.d�ppis: para ,os pajses ,plêhdida impressão e farto

jndicaeão partiu dos Estados Unidos. E traduz;' simples- ballíÓ Indústria:· 'e" .

Comér- �2 I?rata, Slll1tiaga d9 'Chile, : noticiário sóeial, econômico

:0\Tt1e,1t�:. cPl1fiança e respéito.
' ',. cio'''''. . .' . .."" LIm!t e,Qujto. , ',,! e polític<? .... ,

.

�" .-

.':

a Dr· Rubens ·de
Arruda Ramos-

-- Pois é! Graças a Deus..
Aqui também está cho
vendo a vaJer!H

"

I'j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o i8' de Setémbl'o de,l95t

M9gnifica vitoria dê Figueirense
T()rnbou o' c. t+A. 'Carlos Renaux,' cam'peã�t do �stado '�E���Ás���f��

, F.m sua fase de re�1!pc-ra· " lognini, Ivo e'Otávio foram . �Ulir de N,IODeira,

�ção' vem o Figueirense con-\ do Figueirense depositaram' o clube de Qsni Ort'iga, �t)u- outros que convencel'(lm. Na I Mediça,�"fi�} .��xiliar no tr.,
lfolidaÍldo ó prestígio do seu esperanças num sucesso das b<,\merecê-Io. O eS'eor� fo. arbitragem furrcionoll Dt1]- I., tamélftfo ãisifilis
leam 'de profissionais. Ah-' cores a1vi-negras diante do de 2 x O, marcando os ten- cídi� Silveira, com fraca a:

,,'

te-ontem o campeão d3 cida .. credenciado pelotão bl'l!s- tos: Urubú. aos 18 minutos tuação. Os quadros: FI:.'"
de teve novõ encontro com quense, reforçado agora ida la fase e Oliley, a'):1 Z'mi- GUEIRENSE - Dolly, Gar
o Clube Atlético "Carlos Re-' 'com o concurso do inigualá- nutos do 2° half-time. ,T0da cia e Laudares; Adão, Brli,U
naux, de Brusque; detentor vel Teixeirinha. O jogo não' a. defesa do "Furacãç, 'l'e,· lio e Gume1:dnd,o; Urub-ú.

:foi dos bons mas tambem gro" atuou de móJde a mG- Enguiça, Gordeira (I'urdal),
lio título máximo 'do Eilta-' niio foi dos máus. Ambas as recer francos' encômios;- Amorim e, Olney. CARLOS
do. O.._D,rélio, apezar do pés- esquadras lutaram brava- principaJmimte DolI:v:, Lau- RENIAUX Mosimann,
simo tempo 'reinante, com a mente pelo triunfo H�ndo dares e Adão. No at,aque a- Afonso e Ivo:, Tesoura, Bo
c'huva./caindo impertiúente e melhor sucedido o lleven 10- penas, d?is nomes: �ill.o��i�l lognini ,e P1'h1); Ad.er�a], rAb'DAo vento sul soprando forte, cal que,-"verdade ileja dÍta e Urubu: �o.

p,elOh�O
.vISI- Petrusky,� OtáVio, 'l'elXClrl"

f"
;Jt

levou boa assistEmcia ao 10- jogou p,ara vencer sem se tant,e TeIxelrmha demons .. nha e JaIme. -I" j .

cal dó embate. Apps seu me- preocupar com o "carta:t" Ij.e trou algunf'as de suas habili- Ivo foi expulso do grama� \
J'ecid6 triunfo' sôbre o seu que vinha precedido o qua- dades, mas conservou-se t�- do aos 22 minuto.3 do 2° Pé-. 'ilt
Jn,aiol' rival, o Aval, pelo ef!- dro comandado por Otávio. do o tempo afastado do arro riodo, por de'3�espeito ao ar. � ,

Bore d.e 2 x 0, os torcedores Foi um triunfo brilhante e adversário. Mosimann, Bo- 1'1\,1'0"
'

.

,

�

','
.J

f
'

,

-,

_ra�sé�bD)e l81stálo lauta'Catariu,1
, '--/o- ,,_�j.!:_� .' . , f"./

,.

A-'se�LeNlDA-D,E;T'ERA A PR'ESENCA "DE-ALTAS AUTO-
"�ID�bE'S� INGLlJS!VE "o G'QVE�N'A[),OR -DO' ESJfADO

-

.'-'�:C0MO EsrA O�RíGANIZA,,[)O o ,"-PRO,GRAMA -

o Basket-Ball, o sàlutar' ti�a Catartnense, entj�a:de, de uma quadra que falasse mental canéha do Largo Ge��en'a��m à glo- Educação, dr. i J. Souza

�sp�rle' da cêita '. idealizado que o controla no,' Estado com eloquência -do .progres- 'neral Osório, Guiado' pelo riosa padroeira do nosso Es- Caim'}. GINASiO CATARI
pelo' prdféssor \Horte-áiner,i� 'com admirável íntelígêncía so+do esporte da cesta- em -seu espírito dinâmico, 08- tado, houve 'por bem a F. A. ."mNSE X INSTITU 1'0 DE:

•
cano James _Na�smith v� e afinco. O, ,problema aquí Santa' Catarina. 1)e irijcjo "mar Cunha promoveu, então C., atendendo aos\;enÚmen- F.:1íUC.À.çÃO ,DIAS V��LHO,
de longa data tendo o seu eram os, Iocaís para' a' sua encontrou o jovem maioral, com o auxilio da imprensa tos erfstãos .do nosso povo, ,!l) r,_ BAS'KET RALL:;
papelprepond�raI1te em nos- prática..0 '�ira ,��nis C�u- da F.A.�. os ma.iores �mpe:i� ,escrita. e�falada .uma g�. dar o h.()�e éi'e �'E,stadio,Sall- -':'::flomenagem ao E,{mo. S��,
80 pais: Sua évo!uç;"o é cons- be lJOSSU� uma quadra, local, �ho�. Nao havia 'dm�eIl'O gantesca c:_ampanha. O pOv1);:ta ,Cat�ma", 3:.quadra que Irjneu Bornhausen; dd, G;:>
tal\te,' s�u 'prestígio aumen- d: redu,zIdo tamanho qU� pará-levar avante.o maI� ar-I g�ner?so' e- bom de Florh- hoje será Inaugurada, pelo vernador; do Estado:"
ta('pódehdo ser considerado, nao da. pa:a A,c�mporta�, ��J,ado empreendimento de ,nopo_lIs, ��ndo uma demons- exmo, Sr.:Çovernador Irjneu AP:a1j)SENT4Ç,ÃO)DO SE�
setIl,>nen,hym' exagero, como grandes assistências. HÇ\ todos os ·tempos. O tempo [tração pufanta de .que está Bornhausen, .comparecendo ,LECIONADO CATARI-
:einódalidade de maior aeeí- dois I:lnos atraz, cónsegui�- :roi p�ssándo e· nos primei- e (atará sen:rpr?"l.om a-que- todas as altas autorídades

"

.,�EN�E
.

.

tàÇã()'pelos esportístas, de- ,do junto à Confederação l'OS dias do corrente ano o rida, entidade :;.madoristi:!' da Capital.. . X ,

c

poi'&:do foot-bal]. Em Santa Brasilêira de Basquetebol a �uperintendente da-C, B. B.' contribuiu �'mn �ijolos, cí- O fROGRAMA A�' .A: BARRIGA" VERDF.r;
Catarina o basquetebol tem honra sumamente gratá de ch�ga a está'. Capital, apro- n-ento e outros

-

utensílios ,A �ef!ta esportiva de hoje -, OS PREÇOS .

_

poucos' anos de vida, mas já promover o Campeonato v(,Itan�� o dr..Osmar Cunha t'ara a-eonstrução do gígan- serâ. iniciada "às, 19 . .horaa, �f\ra .a- f�starde. hoje '\Iig()�,
'

'-e�ri:t�' com. uma legião a,pre-c, Braaileíro de Basque:ebol, � �?aSI�O 'Para' s� e?tend�r te -rlo Campo ·�o., M,anejo. 00m o seguinte programa r
,
rarão �o.s \s,e�iJlJes . P���g;.

�Iável,d� adeptos, graças .ao de 1951, tratou logo o dr. com os poderes püblíeos SI)-' Passaram-se osdías ,e o Ié'.',- 1) --Hino,Nacional. populares; Cadeíra-, .,., .,..

em'penllo da Federação Atlê- Osmar Cunha' da 'construçâo bre a construção da quadra. 10::'30 crescíaa.admirando ê

e • 2) -" Ato inaugural pro- Cr$,10,,00 e ,Arquibancadas:-
, ,".', , Dias depois a Assémbléía' 'da" sua-rap1dez--ljuantos e- oedddo pelo Exmo, Sr. IRI- Cr$ 5,00.',

'

I

.
'

'�I·'
'

,"
.

Jdl' 'Ia" -1'1 Lê�slátiva aprovava "um vrsítavam. .,
• :NEU BORNHAUSEN. DD. Segundo informes .qus c"--

",'.a,",-,,'�. '.8','0;' "

':' ,'O, _' "r''as
.

proJeto' de lei que concede nO.TE A· JNA,úGURA\q:AP; Governador do Estado. :�h�mos de fonte seg,úr!�:la--
, •• . ,� F.A.C. um auxilio de oito- Agora:,: podemoa ,brad;ir ,3) - Díscunso do Exmo. 1')68 os jogos haverá 't)nibu�,

, ,FISCALIZAÇAO BANCARIA centos mil cruzeiros para á .rm todas a; uoisas f('rças: Sr. Dr. João José de Souza (l(� todas as linhas, inclusive'
AVISOIN.3 construção da quadra e "FSTA ,CÚNCI.i'II)A 'A Cabral, D1). Secretário da '!)ara o Continente.

IMPORTAÇÃO DE PAPEL E OUTROS MAT�RIAIS nE mais. 50 mil cruzeiros para QU4DRA'. '!�VF;N{�EU ,A 'justiça, Educação e Saúde, t���'
/

•

i ' CONSUMO DA, IMPRENSA auxiliar as despes.as com o l1'...\.C. A �U,-\'MAIOR BA- entregando o ;"ESTÁDIO --"7"":',-'_-_�"'f""'--_""",-"

,'O Banco'do'BrasH S. A. ....,:,'Fiscaliz�ção",Bancá:�" certame nacional. ,Vitória l'ALHA". f"HM . HU'.RAll' SANTA CATARINA" . aos "_'O"'N-'"':E''N;''' Etedáo '�nf 'Vistá. ó disposto :Q.a Lei" n. ,1�386, de ·18 de junho da F.A.C::! A ,rep�rcussão P ,RA O· DR. .·OSMAR desportistas \, catárinenses, '�;. 1;,', .:?,.� � ,I�:
"

de 1951, torna público aos' interessados que:
- �oi e,n?r�e. Os dirigentes da CUNHA E SEUS DEVOTA- através � Federação Atléti.,_

I _;" A partir desta data e-Jaté o dia lO de outllbr9 ,ecletIca re<:e.?�ram de',to- DOS Al?'XILIAR,ES". "VI- ca Ca.!aru�ensel "
. u. O I��V 'i'"OS:

pró' ifuo vindt>'üró 'serão �eceb\idaj;, para estudo. declara- da parte 0'3 m�!�res �p}a.u-_ VA O POV9 F�ORIANÓ- 4), ...:.. Ehscurso .do dr. Os:" ��,m i\ "L. ·i��... ,� 'c '

'Ç<té�!aas' neceàs4da:nes' M'cãmõio'fn'éc��ári? à':Un?ortl;\çãO ,sos pela. ma:ghIflca vltor:a. P.OLIT�NO " HOJe será �cm �a�, o.�nha" PreSIdente da :\"""",,:,:,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,.,:,:,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,:,:;,::"""":'''':''��

d
'

g I'ntes materiais· de'sde que nao haja s.ImIlares na A quantIa, éntretanto, nao dIa festIVO. ,Marquem esta 11 .A.C.
:""':8:':':"':';""",;,,:,:os se u , ) b t d t 18 "-'.),"indlls'tria' nacional-e se -'destinam exclu'sivámente--ao

con-j
as ava p�r�, arcar com as' a a:

.

' .de 'setembro' de 5 '-:-' Hasteame?to_' dá
.uma de e:mprêsas editoras de jornais e revistas, a saber.:- enormes despesas da monu- 1851, dIa maugural da qua- Ra?delra'd� R�.C. 1)elo Ce�.

<' : ) ,pápE!I" '.
'

/ Joao CandIdo Alves <MarI-

'�.)' tiJlta;' )
"

.',
-

",9,.' , I�ho: antigo Presidente da

.te) t flàn�s; "
/

,

_

"

_ �tj�t· ,
, EntIdade.". , A .'

/ "

. 'õ)
.

"blâilk,�ts'�, para rotativas; ,O �S8'B!U,e 'e �' ;V,-da' ': 1;, ,

'6) - Canto O:feon,lCo 'e-

e) inétalpára linotipia: ' '.
'" ., . __u� , xec�tado pelos -alu�os .do

, f)" metal para esteréo'tipia; : ( D, UR.:E Q SAN� CQM " ' IllS�ltute, de E_pucaçao 'Dla,f'
'g) 'chàpas' e materiais para fotogravura; , ELIXIR 914·. .

" Velho. /.,
,

/h) /linotipos ,é t�pos; �(jFEN'SIVO AO t)RGANlSMO 7) - �ntre�a dos �IPI;:o-
,

"i) � ,:Q:láql:linas�, peças' e acessorlOS,
,

AGllA»AVBL C(;)M& UM L!CIJ)R I?as al/us?vo� a cOI).s:h uçao
\ ,",,-',

endereçadas' pelas)emprêsas editoras de jOl!na� e revis- ,,-, 'REUMAT1SMO! SllFILrS� ,a� F,�tadlO, aqueles <!-�e C0n- o Cl'�.llle D�n.ta) Koíynçs clareia 111f-

t'
"

I s fI'rm'as' que- os" imp,ortam para fornecimE!1íto T9m.e ,e JiI(i)pular de:"urativQ, campostoh Ae ti.'!bu lI'am com o eq-ulvaJente dentes ... loI:naQdo.ellcantador o seu,
'

as e �e a
'_

li!" OI:

'1 ono t" I ' .
" :soniSQ!,K.qlyno3, j!Ji!lÍlna ris ácidos"

:às emprêsas de j�rnai$ e'revistas; ,�
lIerm9feBi_1 e plantas medicinais de alto' a

"

- IJO os, no �mImo. causador� das' caries, poli! 'õestrpt

'TI ,_. E�sas deêliuações' quê-serão feitas .� 4. (qua- valer depurativq. Aprovado pelo D. N. S. '�) - Demonst!'açu) de (il- ���,s��l��ás ���à"!lJ.1�;;':u�gs,r�/:�;
. :t�'0)3ia�, _4everão m:én�io�a� as quant.id.ad�, a qllaUdad�, �. como medicaçãe aUxiliar no tratâmen,. nftsil(,'a pelos alunos dR ES- ��fh�j:���;ma/*�iy���/�r:�! �::õ.
a procedência e os preços ,dos materIaIS rmportados, 3e� lo ti aSifilis e Re�IJl�Úsnu{d9 meswa COl.A INDUSTRIAL. to os às dias! I' "

" paradamente por artigo, ê serão acompanhados da eo�- origefJl. fI)·- qJnástica acrobáti", K'OlVNO (ombale �s cáries-

"Provação das quantidades �eÀ c_ada um dos ,artigo�, 0011- ca executada pelos gina.st:;" • -It' S ,Àgrnda mais

-:sumidas ou fornecidas nos 12 (doze) meses, anterIores � 'I'
,

d'
'

·

I
'

d;) .140 ,Batalhão de r-,
i"

Rende. !\Iais

].0 de outubro próxit:rio vindouro. ·As quartas vias dessaq :
'. ora, QD;,II>::e�,;I; \O,, l'e�·O) -',BASKET BA,L'L'.

i K_.4_2_3._P -....--declarações serãó 'carimbadas cQm a: data ,day�ntrega e,
� � . lU

:devolVidas 'imediatamente aos interessados.
- ,Partid� em hom,:mag,-,''XI "P''f.t,/f.'f!

d
'

d 1 '

M· í,· diJ' Exmo. Sr. �ecrei}il'i(; dá ... Áf I' n e' ·0"III _: Estudadas e aprova as que �eJamlas_, ec' arta- ,",e' �", lS,S��
, J4.u"_�O li ,r'CI�es·de'necessiáaçle �e importação, sera a so uçao comu- K

�� --

nie�da' aos interessados, de acôrdo com o que dispõe o � Pais, irmã,'avós, tios, primos e .noiva do pranteado ,Par.ticipamos. aos I,nol!!-

.rtígo 30; § '40, combihado com o artigo' 40 da Lei em 1'. JOSÉ FRANCISCO TOLENTINO DE SOUZA,
' 's@s"distintõs, .AWi,gos e Cli""\"

lerência. _I éonsternados com o doloroso acontecimento que o vi-
'

!�lt�!ll' a.,e�ttjnpç.ãO "de �,()SlSa,
;:rW:I de Janeiro,' 5 de setembro de 195.1. timou, vêm agr�decer profundamente a todos que os con-

.I."}' la nes a raça, cUJa ge- ,

'(a) 'Fernando· Drumond Cadaval'., fortara::m com a sua: presença ou por outros meios; e con- I,'",N' :0, L'(:E'�'S' ,A rência,estava a cargo--da I).X .... ,

-

Diretor da Carteira, de Gâmbio .0 Banco Q vidam para a missa de sétimo dia que mandam celebrar
tinta firma ,C�missária C.-�

B '1 S A pelo repouso de sua grande 'alma, às 7,30 horas do dili rf.R' ."':-I'AIJ "I�� mercial Catariuensé Ltda.

(a;' �:�;; P�dr; Gomes -.J, ,\ 20 do corrente, n\) altar de São José n� Catedral Metro- bll' '.;LY;WtSJtaJj ,Aproveitamos o, ,enseje."
'Chefe da Fiscalizaç�o"Bancállia. politana.,' \,

!

r\o' N I C A . A P E R I r' "I v A'
,para 'agradecer a',pref�rên-'
da que nos foi dispensada
pelo Comércio dê$te E§tàdo."
agradecenâo, outrossim, a ..I

colaboração que nos prestá- �
ram os nossos Amigos da
Comercial Catarinense Ltd:a.
durante o temp'o em que 'e-' '\
'xerceram' as funções de nOI5--

sos procuradores.

,

( , ,

-:

.·"Rri-o.Naceló,
RIO; 15 (V.A.) - Senl:. (

inaugtlrado, dentro em brer-
.

ve, o serviço ,telefônico e)1-'

tre 13sta Capitàl e Maceió.

\ ' I

Lira lfT C-I'ube-, .

A di-retoria. do Lira Tenis
Clube, tem o prazer de con- -

vidar todas as Rainhas de
Clube eleitas até a presente
'data e, bem assim, a.s. senho�

, ritas que, "debutam" no Li
;ra, pa:r;a uma reunião 110 dia
:13 dQ �,orrente mês, às 21:'
horas; ha gé�ocial.,

'

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\

1* QUE É �/DESGMT� .INVJSivU"? É o

desgáste Iprogfes:�ivõ' das p�ças,do
motor, em friiçQes. ínfjm�s de mílí
metro,mas suficfente para pró\iocar
:� �e1;1.pesájü�kiii�nto·t'ó�tÀjtidado
;���� :;���fa�Jo: >Sp��6���teL\p.el( f,ó�:..

.

"ma.ç�o 'ué; "bôrr.á1, "o ·.".Dés';-8ste· Y::'.

I ... �t. t \' • _ t.. I.
.. � • LU-

i :visív):e!"í'eá'UI'ta'de h.lbrln'êá'0ãQ Hn-
,.�'.. , .

. �

'l\;lp�,�ei� e '�:c5�ü2! yü��âete!l:s4va
o
de óleo,' reduçao. tie"qwl'ôtnetragem
'por 'litro ;<iejgaspliha, 'cl>n!"ertog. dís
pendíosos e; finalmente, pj�(nu�ção

.
;:ida vída, útil

.. ;+de_,�,eu,,(��p'.,Q. ) .

. * "'''
"

.}��:"'!I,�-fêS",VA.ll���,S.�E;. TE��E��TUp" ?ue ?r0t:,f�,Eent;.� 90 '�o�or, t�nde� �.; o�ida;
q(�M,o· O>,:I;':�fP}�,s.<?�fe, �s, p�sto�s, que prel}de, os anéis' .de segmento, e ã "Mira"
�eliIp�qEU\.;!iv,{e·'ciX:?H����o: d..o ,61io,:�ão.,aig;ÍiriS d6,s:·.r�1;�tad·os des�� �xida�o!, Ô

�.tfiil�rc·"�1o�cir .9lt 'de "Ação Dupla";' .c'ontérh
úrri',t��reqieri'tEi' �\l-�lp!co. quE!·:.J;lel,ltr,aít'zá lã

;.óxi�a:ç:�o, I?ro'te.g��qó· :às'sim' lÔdas >�;;'part�s
vit1Iif'do seu mo't'ôr. "l,';,:"( ." "".1,' .,.,,;

�. '

," �
..J 0\.,:,

,

,9.��!�S >( Ni���'I,EJ�'j�eN!�g�i��t'�'O
.,�� •

J

,A.T.LM:'!IÇ;1��J0Jt,�I� ��E. lI��A." ",��,�:i�!�C}:
_,

..
,

"

" ".-_ '_}
\.

_ .......------:'.----,�.-:--.----,.....----,'_.
, Contém um, det�rgent'� para tirnpcr, as•

r r-. �. ,'-=, ._:... ..
J .•.•

partes yi.tàis do mótor�'
... ," �,,...- .... ���.- ,0"

tQntém umu pe'l cuia i.ub�iiicante de'
, .... 'i! ':-', l}·�t'" ,-_ _ .• (... ."", �é.ç.t {" .;' • .,n.'

-

l!!AC.?O" cn<l! re"istência ...
.-::-",,:-��_·í, ·�q_,.... _'_":-='_-_"+:J_..,.i·:.;_lT;:_'>...�_"-_1i.-,-__,,.....,,_....:.� ..;:

"", � r�',�· /'"�'''\''' :� .• �.'."'1'�' -:., ,,.. -; ,".,_.......__.,.�,.- �"';;. ·n.�-

, !'!'�nt,�I!1Ain�s! o� ,f!:nl.l�s ��e M��m5P!O.

< ,

I
/

\
t

1
A
t

f
1
1
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I

A l' LA N T I C R E F I N I N G C O M P A NY O'" B" A Z I,L
-

. 1 ...J'� .,<\. ') �i- -

,�

GASOLINA - MOTOR OIL - LUaUfl�A.-çAO - PNEUS ;:,�l�R'i'S

C··- O·
r - tVead,e-se(casà ,�

�.. . _,'1·R·8.>.
.

Ia·r.I"',
I

m!��:e�s���mie::;;i;�t ;�:
_

<
li .U veirá, 67, toda refórmada' e ".

,. ' •
.

1 des.cupad�. .
.

� A

�

RITZ 2) _:_ CHOQUE DE GI-'
, Informações à Rua Co�se-,Ás 5, 7, 8% horas GANTES.,

--; lhe�ro..Màfrà D. 40.
� ROXY 3) _:_ A CICATRIZ.
Ás 7% horas Preços:

Sessões das Moças. Cr$ 5,00 e 3,20
Q,,:R��:r:p� ,DE, b-LJ\[�S ,i. "Jt�g�)]':Esamen:te (

I >, �o.�Ilr.Q�tama: ) até 18,anos..
_' .�1) '--, A;)\f�z:c,h� d� y!dli'.

'.' '"

l;M:rJ.Ú�IAL .

l_Ilac. f ' �, ÁS 1%.hqras .

Bras. e .Srtas .
..:_ Cr$1�50. A ESGRAVA I,z,AU�A .'

�I!,t'\ida,ntes -:- ,Cr$ 2,00'. 1) - Ó, Esporte em� Mar-
�avalhef,ros - ,Cr$ 3,20. .

chà. ,Nac: 'e.
", .

,

':4lV�É" ;_'. :C�e.a,nçai .2) ':-" Metro Jor,naÍ. ,Atua-
��ip-�e� :d� 5'J�:gos.. Jil�Çl�;t\ãp. HÇlades.

. .

.ntrar. ,

' :Cr$. 6,20 e 3,20�
I OD.�ON ',Jmp. até 14 anos.

Á.s/l% horas
.'

.'IMP,ERIO' (�streitor'·
,

Ultima:;; .Exibições.
.

, ÁS' '1 .e 8% 'horas
.. .II.) � .JOJ:n�l:da�Téla•. ��ac. , A ,DANÇA DP� :MILHÔES

(

3 I)

),

. ,

• I"

/'

}
,

'Frei Daniel, orientador dos Internos daColônia Santa Tetésa; que representarão o·
. ;:Órllm� (ÍQ 'CalváriO; ipalestràiitl6 <!lim'o jbritalfsta:'Yô6re as:difieuidades-, ·afina.... v"n�
.. '\+i('tàig;'Pàta"'a�'ct.ncret-ização" di' siià lij.eiâ,�l1JP(Ua 2:faé" setembr'o 'corrente, às,I6 fbr.
�T--�' 'I. (q.• '"," ••,-1,�." I •. "I'�,

...

"$'
.'�

.

�.'�. '

'I' '.PIi:iRDEIJ.;S'l�
. '1""\ 'C I'� í) i . fUma 'fjulgeil'a�-d-e ourer-no

·

..

\t,,;lI'
- �( .�4 ,Ciiié"OCieon eu Praçcl5,�'�:{

..

�C". ,"o"" ,-,_,', 1....),7."' "�.Gratifica-se bem a:,i-:quem
" ANIVERSÁRIOS: �}

.

ativo funcíonârio do IPASE. entregar'/W :sl".flHson lto'�ri�
PE. ALFREDO ROHR SENHORITAS: gues, na pelega;éia';,d:ei:fàÓU-
Tralüicôrte,' hoje,' (I 'aní- -:... Roseli Pízani, filh:i do i'

'

-------....,-

I vérsãtiti 'nàtalícío do Revmo. sr> JOsé' Pizani, , . :V;ENDE�SE,:
; 'Pé;'Alfredo Rohr, 'dh'étó� do - VaÍidá Livramento, fi- Na Rita- Tereza ":Cl'istiná
..·ColégiO'·Catarínense. ' 'lha� do 'saudoso Valdemírô uma 'casa dê' 'negócio' e :ao

Cememorando a; grata e- Lj,via'mento:'
.Ó: ,,'\ .' •

lado um. Mm l.lete'de "terr.e...

, ferilêridê;; 'os alunos daque- '.L_ JÍlnéte Gonçalves, filha nO)'eo�uma casa Ide madei
Je' modelar e 'tradíoídnal E:S- do sr.: Manoel Gonçalves; ta."

'.
,1' c�I�:' "'�i '''l

.

tabelecímento dêensíno, or- funciO'riltrit< do Ministério, Informações neste jornal.,
ganizáram programa de res- da Educação: .. ll;.· 1· '''t''.�
tividadês 'Íntêrnas, em que i J JOVEM: . .",'�

téstemúnharãoo 'apÍ'êçQ,�oi a - Hàni.Q_tO'n-Rogerio, fi- M'�V'E1'5conaideração que creeem o lhO' do sr. Alvaro Accíolí de )" "'�:, ,

•

�

" . .,

Ilustfado sacerdote: ' Vasconcelos. � Ven.de-se, por motIvo de-
, '.'0 ESTADO'� éumprimen- � ';; '.

MENINO: viagem, uma sala de .jantal'·
ta-o, êordíalmênts. -Vitor.:'Mexandre filhi� de hrtbuJa,. e. uma' "éààeira
, 'FAZEM ;'4NOS, HOJE: • ho do sr. Emmanu�l Ge-' ,git�:t'ia- para esc,�it�rio�::

:f' "S�NH{)RES': '. ;V'aerd, funcionário da Wes-' "Tratar ,à:l'�a ,.A:l��raut&,
,." ,'i'>t;'�f)sé Itirão. ' "� 'terno l

,
•

'.';�' L�:qJ.��91:"V4: '._ t

� .l\tarió Marques Garcia, MENINA: /
�

�; ; 't" �>
',' ,.." "".: ';":'_ �

,}
:Ida, filhinha do sr. .. 'I.._·..... .

. ;;-.,
'fr' :F':diO'. Ortiga"Fedrigo/ ver�'a'- ,l}� u,git�se\>OU

�O'r'dO' 'pSD à Câmara;· Mu-' "Lv;�rI;(iIld�H:':P"c", .' b.
. ..

I d FI
. ,

I·
6:j . 'e,..� ;!('.�

mClpa "
e' orll'lnO'po is... �'.. ,,,-\ .

" ',';:;'iilG '.

'. '.
'\ ' , �.

,/i ".

Uma'chacara situada n''',
CamisB.8, Gravatas, PUa ÉstfiÍeitO' (estrada para·' 'iS•.

mes �"""g das melh�rea, José) cO'm ótima res.jden�ia
'" '); ps prflçoS sé 'aa' lle, matérial \_ Bung'álO'w.
"I '{:!ELANl'A - RUI", Tratar à rua Padre RO'�

COMS; 'H;\1:l:0 MafrL 90;
.

..:....
'

Na( A�s. CORlercial-',
.__.-

':j,
.

�OI�De en.treta "dtl nremios�, lIt-
."..

f'

Concurso, der Vil.riúes �. '��1 \
.

o encerramento das cO'-' ções dás· diversas Unidades
memO'rações da Data MaiO'r

fMmt�res, 'á DiretO'ria da A�de n?ss� ha:clonalid��e, em

�O'.c. iaç� com.·ercial. i
'ê�

a.'''ee�
;

FlO'rlanopO'hs, . venf�cO'u-se. mIssão 'Apúradora dO' OÓll�
· ante:ó�tem na expressiv;a cursO', as firmas véncea(;i.as
,

cerimônia dadis�ribuição de. e coneurrentés,c.. geri'liís·'''se.
·
prêmiO's aO'� Véncedores' dO' <

nhOritas'.'e; s-enhO'ras �e à�s.
CONCURSO DE VIT�INAS., ciaO' núm:éto de associ'afdO's.
Em sess'ão solene, présidida' Após esclarecer, as ·fi:éiali•.

.�J pel? :E.kmO'., Sr; Almirante dades da s-essãO', 'o,'s1':; Cllárq'
.

F"
� .,' .

I

I
Comandante dO'I 5° DistritO' leso Edgar ,MO'riti: 'P;ésíden.

,
.' raqu��u em gera . Naval, realizada na nO'ite <te te da AssO'ciação Co�ercial

<Vinho ..Créoso tado' qm.'nta-�eira_
na A�SO'?iaç:\.ó transmit�u aj pr,esidência. ,a�

.1',
. '. �.

i
,

.

Com�rclal de FlO'rIanO'pO'h�, e�Jllo ..
sr. CO'mandante d0'150JSllvelra) reumri"m-se as representa. /DlstntO' Naval, gue pidbe-

deu à dist;'ibuiçãO" das t�ças
e trO'féus conq_uistádos.

.

Se
guiram-se, bO'm -a p'ahlvrá, 'O's .

representantes das fimas
( ., ".

.

'

,yItO'rlosas, 'os repreSentàMes
das Un�dades Militares'I""Ó
sr. Charles Edgard tMoritz e
o senhO'r Altniranté Côtn�n.
dante dO' 50 D. N., 'dilk'Ór.
rendo. com mu�tO' agrado"sô.·
bre. O' signiÍficado das �eri.

,

mônias -da Semana .<la' .. '�á:' i\
triâ'ô-

. .

1 iI':
.

Êsteve ·presente à sessão �
dr. P�ulO' Fontes, Freféito
Municipal.

/

I

\
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"

'INA LlçAilbrava-se a
":�- .•

'

I'

) _ ,

.: "Jo�o Frainer !
-

Festeja, 'hoje, o seu

ter-1ceiro aníversârtõ de funda

cão a Sociedade Catarínen-
';e de Belas Aftes.' 1

�i;;i�lis, _ 13 ue-s-;'e-t-em-b-ro--d-e-19-5-1--1 - Objetivamente, 'tres anos I missão Estadual de Prêços estudar essa séria e gráve ocorrência,
nada representam de releve

I
; contra a coletividade.

. na vida de um!1 agremiação .: . , ,
'

IA -aSSEMBLEIA LEG'ISLftTIVA e aqui não estaríamos a b- A��ava-�e, dIa � dia, a SI- blico, a carne verde havia Porque, então, agora, de-"

:
'

",
,': ' II lar sobre' a efemeride, nã? ; tuaçao

do fo�eCImen�? da desaparecido dos açouguesí pois do pronunciamento da

.
�.',

-

.

. . I f ss o quanto de esforço ,carne verde a população da No Estreito, foi a população Comissão Especial da Câma-'

,
,'A SESSÃO DE �a. FEIRÂ., _

�

- d� t:nacidade e de ideaIi,,� I' Capital
e do Estreito, .o ra- também surpreendida com o' ra Municipal, que recomea-

e DEPUTADü=NELSON BRASIL ATACA MAS NÃO
mo representa a; manuten- 'Cioname�to ve� �erldo feito, racionamento 'Criminoso do dóú o mão.encarecímente da

"sUSTENTA - RECLAMAÇõES CQNTRA A L. B. A. DE cão de uma .entidade de tal; de manerra cnmmo�a, pelo marchante, E, para que não vida 1.--
.

�ANTA CATARINA - UMA TENTATIVA. DE DEFE- .. marchante, quê, aSSIm, pro- ficásse: sem1êsse.' alimento, De tudo, isso, ressalta à.
.:I natureza, . ,

SA - CONCEDIDO O AUXILIO DE Cr$ 4,50.000,00 AO cura sabotar a ação da Câ- pro,curou-o no Mercado dá dura verdade -.0 produto
Neste nosso caminhar mo- ,

'GINÁS!O LAGUNENSE }.'( 50 pela sends do progres- �ara Munieipal, que se ma- Capital. 'Aqú� porém, era o falta, por sabotagem, cm.

,

, C01\�ra a L. B. A.
.

. .

.

50 é certo que não nos absor- nífestou contra �ualquer mesmo quadril - não havia resposta jI. atitude nobre dos.

,
..Oideputad,o FranCISCO Neves, t�'abalhIsta de sentir

I' VI:! a ,vertigem da lufa-lufa aument? de �reço. de,s� pro- mais Carne para ser vendi- poderes públicos, que Deg�-
.] f 1"'- d to d rte da d t N h-

- da! .

, ",

.

"-- rain'e negam ao .marchaate
e u�;.agIr, C�It�cOU fi, a � e �umprlmen , a p� ,das grandes metropoles mas,

u o.. �o' a �als razao pa- .

Legião . Brasileira de ASSIs,têncIa, em Santa CatarlD�, do
i lamentavelmen: e, vamos

' ra que os re?�e{!e�tantes d,o, ,Ora,. quais as 'raz��s dês- razão para aumentar o 'Pi'ê-

que determina o decreto-lei n. 4.880, de'15 de outubro de IS�itdO' por asum dizer. inu- P?":o, no ,Leg�51atIvo MUnI- se racionamento, apos a.?e- ço dacarne verde!
'

,

1940, ,r; ,
' ttlizados a'06 P,IUCO�, peja cípal, se manifestem sô�re gatIva de aumento ,de preço Essa a"verdade; fáce &

Acentua o incansável defensor do povo, que aquela, nossa submissão pa$siva o assunto, quando ° Gover- por parte do Prefeito Paulo falta do alimento, no último
instituição não atende OI! necessitados. os quais, na sede ia alguns problemas de café n? do Estado, há poucos Fontes?

• ;'
domingo, nos açougues da.

da mesma.. não encontra�am nem com quem falar. I c' mo 'o cinec.a e o f:.ol'f!boL d,las, nomeou ,os _novos,\mein- ;Apenas ha uma UnIca ex- Capital e do Estreito.

, A
.

certa altura do discurso do nobre parlamentar, o I Não que sejam tr
bros da Comissão ,Estadual plícação para o fato ---'-,11. sa- Está' aí uma oportunidade

1 B 'I di t
os con la

d P
A . b t

-

d t' t C'
-

d P
deputado Ne son rasi isse que o mesmo cos umava se

o cinema e '" futeb '}. deri ,e reços, em eumprímento o agem e quem es a .res- que em a omrssao e re-

.

h I
v o, errva

à P rt
"

d M'
.

d
•

1 há A"
.

"f t
-

acompan ar de capangas. .

. _ tivos indispensáveis ao am-
o arra o ínístro

.
o pon�a,:-e, anos, por esse ços para mam es ar os 1!!eus

Retrucou o deputado FranCISCO Neves, que nao eram' biente de luta em que forço- !raba�ho;_ que �eestruturou fornecimento. patrióticos propósitos de se-

eapangas mas sim amigos. I samente 'vive o homem _

esses orga�s, criados para a Contra es_sa atitude cri- lar .pelos interêsses do povo

. "

O deputado Nelson Brasil, entretanto, ,i,n�istiu na
r mas porque no ncsso J)ãllÓ- defesa da coletivida;de' eon- mínosa, se�' Justific.a�iva, contra aquêles que desejam.

sua acusaçao, o, que obrigou o orador a dirigjr-lhe um 'rama social não a ve ,tra os que lhe querem ar- deve a Comissão de Preços por todos os meios ao seu

t f 1 d
,,; S mos, bôl ír.tresnonsabtlí ddi'

--.

d
:�ep é: s,e oss:m capan-gas, e e, ora or, r�nuncIar�a �o •

ainda, a não ser rara, es ar.,. rancar, a ,

o �a.. ' ( agIr, 'resp�nsa 1 lsan �, en- a cance, encar�cer aIn a

mandato. Se nao fossem" o deputado Nelson renunCIarIa. I
sa e numerican'entp. e IP, ._ DomIngo ultImo, em nos- tro da: leI de e�onomIa po- mais a.vida, tornando-a um.

,

.

Mas êste fugiu ao "'esafio. Acusou mas não pouda ,das as inicia"iv�" d�; (Ut sa Capital, já às 6,30 horas pular, quantos procuram verdadeiro inferno pára as

�ústentar. ,
.• . I i cultural

' ,., ara er
da manhã, no Mercado P-ú- criar dificil situação para o classes humildes.

,

_

Teittativà de defesa
I

- ,-- 'l'1 A no�sa rr.ocídade _ a povo., Contra êsse ato de ver- Chamar à responsabifida-
- N� sessao de onte�! o dep�ta�o Osvald� C�ab�al ten- ,que estuda _ a enas es 0- Bao·'.·cada' dadelra sabotagem de.vem os de qtu!jltos agem co.ntra o

,10U uma defes�daJLeglllO BraSIleIra de AssI,stencIa, mas I

radicamente '. p,�. ,li. membro�da C, E. "P. tomar povo, e o papel dos llustres

:não logrou colív�ncel' seus' pares, poís se�do submetido' r:;cnta dê J;nç�lrl:�"'Jc:-rr���:��-_ Pelebis'a enérgicas providências, por-) rn�mbros._!!� Comissão Esta-

:a vo�os� o requerImento d? ?ep�tado FranCISCO Neve� no
\ da inteligencb, embora se-' . q�anto o Gov�rno não pode dl!al de ,Preços, reeent�men-

,

aentIdo.de' reclamar provIdencla'da exma. sra, dona Dar- 'J'a mi:. :, t:
FranCISCO Neves, . portanto fIcar, de forma alguma, in- te," nomeados .

.
_

V' d I b
,a p a, en IlSlaS .ca e con- t t' 1 " E" d'ey argas, fOI o mesmo 'aprova o em peso pe as anca- I
tinuad

'

.' t 'v( �:-,
VO o con ra e as. dIferente a sorte da coleti- o povo, aSSIm, acre lta-

, das. do ,P�rtido Trabalhista Brasileiro. e Partido Social: 'no� es:o;tess�a In

e� en.,.,/lc:l
, ,En�uanto o Dep. Braz �l- vidade, quando gananciosos, rá ona �ôrça do direit� con-.

DemocratIco. '. . I p 'h
ves, lIder da bancada, cUJa que querem sempre maIs tra a força dos tubaroes •••

,
' , ,

or sua VM., os '.omer.s d' _

d
-

.

E ,de se esperar que a Pl'lmeIra Dama do paIS colo-
I (}ue J'a' amaJ p.. .

'

-

pon eraçao vem s� o mUl- pelo mesmo artigo, procu-
L

._

B '1' d' A 'tA
,

d E t d I
ur .....el am na 11 -

t 'iad d 1
que. a egIao ra.s1 eIra e SSIS enCIa o nosso s a o, 'timidade ,da's Musa;! _ ho!:-

,o aprec �, ec arou ,que ram tornar mais pesada a

nos seus verdadeIros rumos. '., I ren'os
.

e' Q
-

� f
aCOIllpanharIa' o voto de .sua cruz do povo. Contra essa

,

G'" L
' as, xc�çoe., -.pre e- b d O d tad p' 1 .

,
'

' maslo agunense,.. r m 'I ',,, .' t '1 '

. anca a. ,epu O' au o SItuação de desespero; deve ;;:.-

N
_

a t f' d' 'd 'd 1
.

,e o SI en�lo Jun o aos OtJ- M 'b f'. eda ses�ao e_ on emG,OI, �SC�tI ° o projeto
d

e �I q�e i ros limpid�melltlJ conquista- d.flrqde�, "sem ;et u�os,
t

01 a C. E. P. agIr, procurando fOI ' '0 "u�_

cdoncde e sUd veFnqao .

ao
.

�asIo_ agunense,. e \ e autOrIa

I' dos em camiahad-às hmino- b I�jf o

b tcom, a ,o
t
esse, ra- conhecer das razões da fal�

d q'&;cY..'8.
'o eputa () , ranCISCO neves...

"as à'
-

'd d
a o o s rUCIOnIS a e por- ta de carne verde quando � '�..,

e,e�rvi;.:_."CWlasf:"','.',�.
A U

'_ D' 't' N
'

1
'

u
" ,arena rUI asa e no- f t 't ,"

t ....
"

�

" DIao. emocra .Ica aCIOna, ,maIS uma vez abr�- '"aI! tertulias, .

"

: at;J:- ,o. vo o C?� � pr<;>je. o ue mesmo n.o inverno qu�, está
çou a causa lD-grata de atacar o projeto e, com e,ssa atI- En-tr 'I t

,amnlIo .do GlDas�o Lagut:len- no fim, tal fato não se veri-' ,
' '.�' .

'" d
,..

1
.

t d
"

t
.

'- ,e aque a e es es eIS n� f'
,

_
_

d'
' ,

. t'êC - CAT�Rlru"_"
"u e, co ocar-se con ra uma as maIS JUs as aspIraçoes que', h' d 'd �e." '�'JW.S, OI :-:- nao se po e fIcou, mantendo-se o forne-
do povo da Laguna. hsudrge ,esse pU,n a o . e negar - ,a atitude d� D�lm-, cimento. dêsse alimento inal-

• �....._eo��'A

F I' "d
' .

son a ores, que VIVe e luta t -d N' ,

t
'

�

, ,

)
e lzmente, � mvestI a udemsta fICOU reduzida a ze- e' se sacrifica e10- en r _

a o a�c}men o ° �ue mar-
' !Y::;';dT''''-':..' .>"p:���

1'0, porque as bancadas do PSD e do PTB, numa eleva�a d' t d r t " g;n cou ° dIVIsor de, aguas e ,••••••••••••••

compreensão de 'suas responsabili,dades, andaram uni-' a;t;�e��s a�e e rq.s,
'.

e as tornou possível a primeira '

" ,,,'c,, i .<1;<'.." !�:';'§"Lht� �l;f[I:J�
das e aprovaram o projeto. �ssim; o Ginásio Lagunense ' ,

t
q , (ua�, sem- vitória do referido projeto,

.

'<

terá o au-xi.lio de que tanto necessita, embora renhida-
pre encon rda 'Pdea

. rente, Os trabalhistas ãntes já
..... t t' h

'

b t'd ' d
como as on as o .oceano a h' 'd'men e con ra se aja a 1 o o eputado lagunense Osval- ' . .

'd d' '. se aVIam UnI o para reque-
do Cabral.' I:r,npaSSIVI a e ,Impenetra"' rer a expedição, de um tele-

vel dos rochedos.. '
..

"

"

Interessante salientar a perfeita uniãó de �vistas que É t d
. t

'

" grama a exma. sra, d, Darcy
se está verificando, nas bancadas do PSD e do PTB.

. por � o IS o OU� a pa�- Vargas, reclamando contra
sage?I', hOJe, do terc:_Iro anl- a_ bu.rocrática LBA local.

�""''''.'�_ •.,. '-•.,." ,i. '" ver�arIo ',de
. fUll�açao, da

'

..

" ISOCIedade Catarmense' de Missa de 30· ;0-1'8Belas Artes, emerge da me- .

'

diocridade do ambiente co- Jornalista Alexandre No-
mo um faGho de luz,e teste- gueira Mimoso Ruiz
munha qüe ainda nem ,tu- Iracema Mimoso Ruiz e'
do está artazado nesta epo- filhos, éonvidam a todos' os
ca 'de materialismo absor- parentes e amigos para as

vente. sistirem à ,missa qqe será ce

Não se. deu, à Sociedad� lebrada no dia' 20 do cor
Catarinense de Belas Artes, rente (quinta-feira) às 7
nenhum estimulo oficial, 'a- horas na Igreja sãó Fran
fora. mínguados cruzeiros ci�c� nest!l- ;capital, 'em su

que nem uma sede llÍe per- fraglO da alma de seu ines
mite ter. E não se lhe a- quecível e5pôso e pái.
briu, sequer, marg�m para
a . devida ressonanci� nos
nossos circulos inte!ectuais.
, Os homens que a semea

ram' e a sustentam sabe lá
Deus com que heroismo InO
ral, nãol são medalhões. São,
para o mundo insensivel, a
penas obscuros cultores da
arte, e, por isto, não desper
taram sequer ,a curiosida<fe
dos "snobistas""
Entretanto ,há, no meio

de�s, reajs talento,;, voca

ções definidas, valores já fir
mados, que uma mão de
Mecenas projetaria triunfal
mente no cenario nacional,
para maior gloria da nossa

cultura e' maior honra da
galeria catarinense de' ho
meris ilustres. '

sUDação / dI .:»: carB!-verde ,
,

r

Domingo último, ,"o Mercado Público e nóEstreito, houve falta
de carne verde; com o racionamento em grande escala, O mar

chante está criando um ambiente de apreensões.'Cumpre, ia C8-

lção
-

entre. amigos
A Diretoria dd Clube de para procurarem o sr, Alci

:Regatas Aldo Luz, comuni- des Rosa, no "Empório Ro
ca a todos os possuidores sa", até as dezoito 'horas do
de' bilhetes da "Ação Entre dia vinte e um (2t), afim de
Amigos", do referido Cl11- serem anotados os possui
be, que deveria ser sorteada dores dos referidos bilhetes.

r
em �.5 de -Dezembro de. 1950, Com,unica ainda, a Diretoria
Ilerá sorteada no dia 22 do Cktbe de Regatas Aldo
(vinte dois) do corre!lte, p� Luz, aqueles que deixarem
la Loteria Federa.!:__· , de atender êste avis9, per-\

Ou�rossim pede.a todos os detão to�o e qualquer dirl�i-
JloSSUldor�� dos bIlhetes en- to I!obre os premios que por
tre os,ns. '301 à 350, 401 A ventura lhes couber,

- 450, 751 á 800 e 851 á 98e, A DIRETORIA

.

)

,M'l"S S'A'
DR. LÉO PEREIRA OLI

VEIRA
Os funcionários dos' Fô-

1'0,8, de São José, é Palhoç'a,
consternados com a ' perda
in:epiü:avékdo saudoso dr.
Leo Pereira Oliveira, con

vidam aos parentes e pes

soa�migas para a Missa
que mandam rezar em su

frágio ii sua alma, no Altar
mór da Igreja Mat),"iz da ci- ,

dade de São Jose, no próxi-�
lpO dia 20, quinta feira, às
8 horas, antecipando seus a-

;./ . ,

gra�ecImentos a quantos
comparecerem a êsse ofício
religioso,

)

r r

Muito se ialou, no Govêrno passado, das viagens
de altvs ·funcionárioS ao R�o e a São Paulo. Cada uma
dessas viagens era motivo de;aeveras críticas dá 'im
prensa opo_sici?nista. Tão ,lOgO os críticos cheg�ram
ao poder, as VIagens começaram.

'

Ainda" há �ias lá se' f9i pelos' ar�s, fiyÍÍg
do,,:n to RI�, o duetor geral do D. E1....R., engenheiro,
Fehx SchmIegelow.--Segundo estatísticas, eSl'la é, nes
tes 8 meses, a .7a viagem desse auxiliar dQ;Govêrn'Ô'.
Fossemos repetir os usos do nosso confrade Diário>

,

da 'Tar,de, noticiariamos essa excursão'éom títulos
,

�arrafais: Bi-milionário do arf O diretor-geral. dG
D. E. R. bate todos os recordes aeroviários!

-

Nada disso! O diretor-geral foi, vai e irá 'séIi
pre que o exigirem os interesses püblicos. Pouco'm
porta que ,a, frequência dessas viagens seja de mol
de a estabIh�ar, de uma vez por toda§, o sr, Schmie
gel?w, em pleno coração da velha carioca. Sai muita
maIS barato, É" dem�is a JIlais, tanto o diretor vai
e ve� que qualquer dia, indo, não terá tempo! de,
voltar 'Ou, voltando, não terá �empo de ir outra v�!

_ _"

'..

..

IM I SSA'V�ova Burlpede
�

CONVITE:
de Carv.albo
OruoerIone da Costa MelJm, con-

vida as suas amiga,s, paren- Em sua residência à Pra-
.

tes, pessoas de súas relH- ça Etelvina Luz, 7, fhleceu
�es e col�gas e amig{)s de

j às 13 horas de ontem, a ex

,

'
,
GERT !I', MIKE ILG,

. I ma, !'ra. ,d. Euripede de Car-
morto, t�a�lCamen:e, nb (!1'3. j ,:�lh,o Grllller, viuva dI) !lau-
13, do corrent(;l mes, no de- (1')80 sr, Alberto Carlos'Gru
sastre .do Pa1!lhitinha ner e jrmã do nosso prezado
PP-RJI, do Aéreo ClubE! 10- conterraÍleo, sr. Luiz ' Car�
eal, ,p�ra a miss51 ql1e será �lho, alto funci�nârio da
eelebrada em intenção da S-�cretaria da Fazenda,

. �ua alma, no próxim(} dia '19,
à�,',10, horas J;la Capela do-.
Colégio Catarin,ense. CASA MiSCELA;NIA distri,
A 'todos que comparece- buidora dos Rádios R.C.A

rem, o seu profundo' reco- Victor, Válvulas e Discos.
,nhecimento, �U$ Conselheiro MafrL

O deséaso, todavia, não" merito, conseguem ° louvor
redtmd�rá em desanimo. facil dos' perdularios da ad-
Tres Imos de vida assegl1- jetivação, mas o ,exito -;'I�si

rarn à Soc.... CataI"inense tivo e duradouro; dos que
de Belas Artes, não o eXlto ,souberam lutar e vencer.

fugaz daqueles
-

que, sem Saudamo-la.
'y

,

..__
/'
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