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Quando da votação, na Assembléia Legislativa, de se em permissêes e liberalidades parti, as duas protegi- anseios de paz, dos 'propósitos de auxilio, dos empenhos

uma lei que dispunha sôbre os fiscais de Fazenda, foi das do poder. de colaboração de que o próprio governador, expondo a

:aprovada a seguinte emenda, da autoria do deputado, Voltemos, entretanto, ao caso. Vetada, a efetivação dignidade do' cargo, se faz esperto camelô, .quando Vhl-.
Antonio Almeida: dos auxiliares, o Secretárto=da Fazenda alardeou um ja festivamente pelo interior, para as clássicas fotogra-

"Eícam autematfeámente efetivados os atuais Au- slogan que bem lhe define o espírito público, a compreen- fias de mão no bolso - atitude simbólica da sua admí-
:xíliares de' ;F�calizaçãó, que tenham mais de dois anos, são democrática e o prussianismo nazista: Eu não perco nistração.

.

de efetivo exercício, 'SeJo nota desabonadora", .,'. para. a Assembléia. ;
A par disso, e mais grave do que isso, .o deshumano

,

Efetivações nesses moldes, com à exigência de efe- Belo principio, o desse homem público! Edificante ato de exoneração de chefes de familia no caso vitimas
tiv(). exereíeío por tempo superior a? estâg'io probatário prová:"dt!' respeito aos poderes;,ó' dés�e Secretário d'Esta- por inteiro e de todo inocentes, veio provar a integral e
e a: restrição ,aos que' possuíssem 'notá desabonadora, ,�ão

.
?o!, Lo�v.ável, do�trina, a desse'professor de Direito}. grosseira má-fé .com que agiu e govêrno, quando no veto

medidas jus�as, e' c6muns nas' orgànizações',� reestrutu- , SUJelto.o veto, aos representantes do povo, estes o alegou razões d�' ordem constitucional. Fôsse a incons
-rações de qu�dtos-/ftlDcibôãis: ;'No ,çaso, "essa. pr()y�d'ên- .reieltáraW-i, DJ!. >�at;de de 26. do" corrente, Algumas horas tttucíonalídade o motivo do veto, a providência oficiâI
eía viria ao encontro ,do p�n-s�Ín,ênt��'(lo sr, Ií:i��ti 'Bor- depois;',o I>iã�rÍó,,:Ofi�iàl do E'stâdo, travestido ém õrgâo' seriauma �só:' 'o'.rec,\rr'so ao 'judiciário. Deste é, na eom-.

_bausen, expresso).'quandtr éan'didato:: ','Urge, Pois, que noticioso, publicavà o seguinte: petêneia dos "poderes" a 'atribuição' de declarar a cons-

se tomem,medidas 'no ��ntido 'de 11u�'lhQ'rar o teor', de vi-
'

"DEêJiETOS-'DE �6 UE SErrEMBRO DE 1951 títucionalídade ou a inconstitucionalidade das leis. In-

da'dessa'elass�,,'pól.'qúe"só:.àssim"b'Ê'stacio'·'terá autorfda-' "" Fo��ní. éx'onerllCÍoEi, por decretos desta data, conciliáveis, na matéria, oLegislatívo e o �x�cutivo" em
-de moral 'para"exigir�lhe';maf�"e'fi�i��ç!� ,�,tpro(lq.Ção de de;acÕ:t:do �Oll!- a alínea b, parágrafo 1°, do artigo' tôrno da valia constituciona]. da lei, cumpria o chama-
sftrviço�'. ,Mas;'quandó� a: lei slibhi 'à�saíiç�o dó ',Ex�c�th:o, 95� da:' le�. ri:�"'2�9f dé 12,de janeiro de 1949; os fun-. �mente do Judiciário para decidir. O Govêrno do Estad»,
este vetou, a efetivaçã,o:'doS'·àüxillíh-e�:�'de·.fisç�lizaç,ã'o; O ' chmã,rios' abaix9, que eX_(!rciam, em comíssão, o entretanto, fugiu ao meio legal porque tinha.,a certeza
motivo, como semp;Té/';ó da"biconsHíq'Cionaljdade. Tlido cargo 'de Aux'ilia,r de Ffscalízaçãe, padrão H, do de que as razões do veto não Jinham consistência juridi-
'1uanto, em -Santa' e�tariii� não seji/d� l�ediato inte>, Qüadro Únic�· do Estado: ca e espelhavam apenas os interesses rasteíros �a,.UDN.
resse político do'Go'Vermidor e' 'da UDN', é' ínconstítucio- . 1 - Acyma'r

.

Coaracy da Silva; 2 - Aristi- . sequiosa por vagas' no quadro de ·funcionários. A demís-
-nal. Quando, no '·ent'ánt�' ti' sr;"'lrineu Bornhausen, no . des Méndes; 3 - Carlos Kracik, 4 _; Guilherme são dos funcionários é a confissão plena e 'ir�etratavel
-exercício do cargo de Governador, preside 'assembléia de Alíplo'Nunes; 5 --'- Hugo Weber ; 6 - Humberto, do dolo coin�que o govêrno vem agindo e com o qual de-
-soeie�ades anonimas 'e. asslnavbalaneetes das Suas in- Zanen� "Sobrinho; 7 � Jaime Lummertz; 8 - cai e .�� desgasta dia a dia no' respeito que dev'ia 'mere-
M.istrias - a Constituição não vale. A 'efetividade dos .Toão Ferreira; 9 - José Bento; 1()' - José Salga- cer e que 'a sua imprensa reclama. Esse respeIto, a que
auxiliares feria, ao juizo de conveniência do Executivo, , do de Oliveira; 11 - Leocádio Barreto; 12 - Sér- nos propusemos,' deveria obviamente, decorrer das ati-
a nossa Carta. Mas, ao mesmo tempo do veto, o govêrno gio Boppré; 13 - Zilmar Schmidt Amorim; 14 - tudes do poder, da lisura dos atos dos seus agentes, da
propunha à Assembléia a efetivaç�o de duas correligio- Carlos Rebêlo".·

.
sua austeridade; 'da sua seriedade, da sua justiça. Dían-

nárias suas, elevadas, à tecnicas, e com menos de oito' 'Éra a vingança do govêrno, exercida fria e cruel- te do que aí fica êsse respeito. a quem não, se respeita,
meses de exercício na comissão! A Constituição, tão se- mente, 'com uma insensibilidade de estarrecer. Era a de- será menos que ato de favor: será' gesto dé piedade.
vera ,para com os auxiliares, na vesguice oficial, abria- monstração axiomática do engodo e da mistificação dos RUBENS DE ARRUDA :R.;i\l\lOS
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':O·mai5.�ntiaoDiá- O TEMPO
�

� Previsão do tempo até 14

1·
rio de $. Catarina hor�s do dia 29.

-

Tempo - Instável. Nevo,
. Ano xxxvur eiro.', ";.,

'I'emperaturar-e- Estável.

�, N 11.245 Ventos"� De Norte a
• Leste;',Úescos;

, w.................................. Temperaturas � Extre-

::::-::-::---:-"7'"::-::---::--:-::--_,..--�---------------�-_;;--- -'- i mas de, ontem: M�xima 22,7.
Edição de' hoJe."::_ '8 pags; O ES1ADO, Sábado, 29 de Setembro de 1951 50 CENTAVOS .Mtnima 16,7.
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'res'e'mai�"notáv�isJã�ithas de tôda"a,sua'histó1'ia
.

O sr. dep. Jose Gallott! Peixoto, respondend� ao S"Y_

d.
, .0Je., as O'r�s-", se: �ead,l�araV'EuTmOa sDeOss�oSiEexNtHraO�rR-'. =. a'pi;o.viindÁ. sâ.b'�do o orçamento da Repúblic-à p'ar� Bayer. Filho, Secretário ciP Fazenda. dirigiu�lhe. o se-

InarIa em que sera apreC,la o o .. ..
" ,_

,
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lRINEU À EMENDA DO LIDER YLMAR GORR>A; "'\ ,1952.
' gmnte teleg!ama:.. ".,(" " ,',�; .... , ,

.

.
E •

'Em verdade isto nunca se viu sob a cúpola do "Dr. Joao Bayer ,FIlho '-$ecretano da Fuzenda -Í'
O Governador encaminhou à,' Assembléia Legislati- -

.,'
, , '. " , '"

,

Tiradentes, onde, via de regra, essa matéria costil- Nesta': ' , "" '

,
'

va. uma mensagem propondo o aumento dos vencimentos " '.
'

mava 'se alongar até os últimos dias do ano, a fim Como presidente' de um partido:, político qu'e· nãO' (II
.

dos Senhores Magistrados e Membros do Ministério ,PÚ- ' " "

Í
'

,
. .

de J·ustifl·ca"r u'ma prorroga"a�'o" :.los trabalhos'., m.eu e como Secretário de Estado vg' nãó'devia' dltig,ir-se- :
bico - medida essa muito- justa; mas se esqueceram � u

_

. Com e,',sta vitóri,a, fôrça' é ressaltar '3- ação m.ag- -a um deputado seu adversário: nos .têrntos em, 'que o fez pt
de lembrar ao Senhor l'rinell que os pequenos servidores, . "

nífica que�nela teve o eminente Presid.en,te,' Senhor Nessas condições devolvo seu -tele�rama' n� ,certeza de
<os humildes, e anônimO's colaboradores da Pública Ad- "

. . Ne'rêu Ramos, conduzindo com presteza e' critério a que julgo o� home)ls pêlo que eles sã_"vg e de. que t�lt()
.

. ministração tambêm são nfhos de Deus. Tambem não en-
marcha das discussões.,

'.

um nome tradicional a zelàr, e os interess�s de mínha
contram carne qua-9,do ,fi procuram (por todo o Estado

Sua Excelêncl,·8' faz,,"assim, J·ús a quoe o con.,i.., t.erra a dçfe)lder pt JOSÉ GALLQTTI ,�PÉfIXOT() __,J.
-'

há carne, mas em Florianópolis não)., '
P. '

.

.

S h
. ,deremos, desde agora, um dos. maiores presidentes Dep,utado' Estadual"."" .

'. .,.. .. ,

Quando o en 01' Irmeu, trêfego e pressuroso; che- " ". ' ,

,

que J·á passaram peJa n6Ssa Câmara baix.a, pois n.,ão • !t .
�goü ao Govêrno, havia carne, porém S. Excia. e sua co- I' t d lá o' d' "'·cf J

,.,

:initiva vinham com tamanha fome que deixaram para o
sabemos de outro que tenha logrado realizar t�r ta- 'oOJen, O e sa: .�,.'

"

r,so.. ii C,I . a�,� •• IIf'

-povo apenas. ossos pelados"'e. duros de roer, I, refa.
'

,.

, •
,.'

B B
,.,.

-, '".

Quando o Sr. Irineu, distribuindo promessas como
Sua re-eleição esfá, poi�, desde já Ilssegurada, ,riOS 0'0 .' ras I _

t__....__--=',�,'::.. ,::-,-:j·-::-���_L�_:_-'-:-',1quem espalha confetes em noite de carnaval, penetr-ou no
na opinião gerhl. E, nada mais justo que esta pr?va RIO, 27,(V.A.) '''7' Ein �é�l

Palácio RosadO', o leite coalhou, evaporou-se e, como por
de confj;mça dos, seus pares. confiança que. se' casa. despachoc de' h�je com, o

�neanto; desapareceu. perfeitamente C6m a admiração sincera que todos presiden'ie .'. dá República;
• Quando o Sr. Irineu, enchendo as <!abeças de so-

os brasileiros lhe. votam pelo muito- que tem, sabido foi O'sí�. Ri�ardo Jaffet, p�e� ;
nhos e brincando com a miséria do povo, passou a, des- honrar os altos cargos da República por onde tem s,identé do BaIÚ�o'do Brasil, I======�

goyernar o �stado, a manteiga se derreteu. O" PQvo. pede passado., "autorizado a reajlJ,star, os

-:piio, carne, leite e manteiga. O Sr. lrineu Mrri,. de,scon- Ainda é cedo.. por" certo, ,para se fazer uma crí- vencimentos do 'funcionàlfs- ;

versa e ,ofer�ce vetos e mais vetos., Assoprando suas
tica ,minuciosa sôbre o orçamento. aprovado sábado, mo desse, ,estib�fecimei'dó �8-'�-\-"'-'

tro,Plbetas e estridulando em clarinadas em pres'ença de mas, desde já, ele nos enche de ,alegria plena, coin de crédfto, nos moldes do',
baqquetes, s�m dúvida empapados de <;hampagne, pro-

o seu superavit magnífico marcando uma' e�ceção' - entendimento ,realÍiado en-

,cura sacudir o corpo e dar de ombros atribuindo a �ulp,a '-,gloriosa na crônica dos orçamentos da nação dêstes tre o �inistério do Traba�
,de todos os males à "cigana q,ue- lhe enganou". I

últimos tempo§l, iDvariavehn�nte' pesados de deficits ,lho e o Sin�icato dos Ban- �6-.-4t____c_.

e de ,dispe:t:dícios.·
.

O Sr. Irineu, antes de governar, pretende desp,istar. : ,
. cários. c

'

_Ainda agora demoliu a, Estação Agronômica para; com" Tudo isso faz' com que a figura do PreSidente 1° ato:

d· h 'ro qU'e esta-o f It d I h ·t·
. da Câmara,. Senhor Nerêu Ramos,' se .agigante no

r
O.' dr. Bayer FI·lho·ma--'Os In el;, s a an o para esco as e OSpI aIS, I Pó

'

Estomacal'; M A-

:1
..

par;l cTéches. e maternidades, �onstruir um suntuoso" éonceito público, provando que os- males passados .....
'

C L E A N'! . '" 'da�amarrar a mão esquer-

palácio para sua resjdência particula'r. Um palácio à: Jiã'o eram, do regimen nem dos homens, mas apenas· dár-lhe�á pronto alívio.' da para com a direita

<exemplo do de, V:_ersa.illes, em que .Luiz XIV e sua nobreza de çerto.s homens, pa.ra os quais a arte de servir a apenas sovar O' jovem de-
viviam na mais, faustosa, desbragada e perfumada vida. . Pátria n,unca constituiu matéria digna de a,preço. ;;.

putado Gallotti Peixoto.'
É o sibaritismo oficial que procura ganhar. a superfície, Registrando esse acontecimento 'esplen�ido de'

C t I d3_·ômpendo com preconcebidas simulações 'de poupança. sábado, esta Emissora'rende ·suas homenagens ao 0,q.D8 e
�

a,.,�a."; II'�,�_._ 1·i��<,jo POv.o p.recisa saber que a construção- dêsse SHANGRI- Congresso e, em' especial, ao seu ilustre presidente,
t C

� �
"

LÁ na nossa formosa il-ha va� lhe custai' 0,8 'olhos da ca-' senhor' Ne�êu �amos., incontestavelme�te o guia fir- 8 08 ". 0"0'81"":'1 ,'i�
•

ra. Quantos milhões? Ra'ra"iri�cio: �,1 níilhão.'E de_p0is7 m� ��sa Joinada de tra�al�� fecundo que tanta

.Pra'l-a ·C.·lo'
..
b.l

..�,'�,
í

� '�
Na tarde' de hoje os representantes do povo do Le-I glOrIa �em de d�r. ao leg�sla�lvo. \ ,_

gislativo Estadual terão oportunidade de provar se tra-
' (LIdo na RadIO Contmental, do RIO). O simpático "Coqueiros"

,

zero. ° povo somente nos lábios .ou também no coração e
I·····.···········....·..····.··�········· Praia Clube", cujas átivi..

em suas preocupações. Se representam o povo ou, se re- não conseguem, se eontentam em ficar ,nas. boas gr,aças dades,· s0ciais, já ,se faz�m'
�"'esentam cpntra Q po"o. Os funcion4��0� ',de tôdas as dos que e'stão no 1;'oder. Aman�ã daremos nomes e OS sentir em nossa terra, rea
categorias, que, sabemos, gostam' de diStinguir o jôio do FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE SANTA CATARINA lizará, às 9 hQras de ama

trigo, não negarão suas presenças para, com os próprios ficarão sabendo quais foram os que não trairam os com- nhã, domingo; um coquetel
�l�os, _contempLar 08 �SE}I,lS vez:_dadeiros ;l.migQs_e _anotar_ promissos assumidos, QS qu.e não mentiram a' p_alavra ,dansante" oferecido às' de�
os nomes dos fariseus;' • empenhada, 011 que não' enxova-lharam o seu passado, os

I
legaçÕes que participam do

Se de um lado há/representantes cujo bi-frontismo que não esqueceram o que ontem diziam nas pugnas elei- Campeonato de Ba_squet- .2° ato:
os convida a ficar bem com todos, e ,que, quando isso torais. ' .' BaIl.

.

Fim.
.

'

.� ....,-'
.

'I
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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doria. Acidentes do Traba·

Doençal, nel!Voíàl e mental.. Cllnica médica
..

dl' adultol e lho. Inventários. Sociedades.
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.
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-
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.
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DR. LINSNEVES d�"ESTADe
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Tel. 1022 -:" eX. Poa-
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,
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Diretor: R:U�ENS,' Ii.'
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.
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RAUL CASAMAYOR
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.',' Cirurria.Cl1ni� Geral.Pa�i·
.

Carvalho
'

' No Interior "
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D. UNHO-

.

.. ;
-

AIlO ,'" •• Cif ,.120,00

1161. com modera0' m,étodoB d� diaenóstico. e trata�.ato. '. DoenÇas de Crianças. Semestre •• Cr' '10.00'
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'40,0;
.

LISIIO .BASAL no s/no Edif. São .Jorge _.. Anúncios 'mediante coa;'

"•.!Iterap1&, por onda. curtaa·metroeoaculaeio Kaio. 1Jl�. 10' andar; Salas 14 e 15. tráto. ,

.

...w. .. Infra� V.rm;lho. '<
.

-

•
Residência: R� Briza- Os originais, mesmo

o.a�alUrio:· Rua Trajano, nO .1,'1· andar - .dlficio do .oate- deiro Silva Paes. s/n - 8° não publicados, nio sé-

....
andar•.. (chácara' do Espa-' rão devolvidos.

lIoririo: Dtaa 9 ali 12 horas ,'- Dr••u••t. nha).. .

A direção' não se re�-

Dás 15 's'18 huraa - Dr&. MUBsl. "i Atende díãríamente das ponsabiliza pelos eon-

'

....i.nda' - 'Rua Santo. Dumont, 8•.Apto...1L ',.. . 14 hs, em diante. ceitas emitidos. nos ar-
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.
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'O B8TADO, Sábado, 29 de Setembro d� 19it,

'Vida Social Gre�lo
,

... Cine�Diátio Marav_lIba, rIA ASSÊMBLEfA LEGlSLanVI
,�enjna'-Maria AuxiUadora P,.m."vera --, ..

, < RITZ' ";,, _Ud�Q.I�fi!s,••• ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA OS 'BERROS 'DOANEXO AO CLUBE RE-
Ás 4,30, 7 e 8,45, horas

O prefel�o de J�rag.umaad1'ao DEPUTADO OSVALDO CABRAL - 0, PRESIDENTE
CREATIVO '10 DE JANEl- 'IMPERIAL Sul. encamm�ou .

a Ca, VOLNEY ESTIGMATIZA SEUS DESPEITADOS DE-
RO EM SÃO JOs:Jll Ás 7;45 horas

projeto de lei c�'lando a ta-
TRATORES ,- MAIS TEMPO QUENTE ...

Resultado da eleição para xa de um cruzeiro para ca- , " ...,' ,

Rainha do Gremio Prfmave- Bob HOPE e Lucille BAAL da arvore frutífera ou
'

de Sob a presidência do deputado Volney Collaço de

numa das melhores' comei- t
-

v 'ndl'da 'e de Oliveira, realizou ontem, a Assembléia Legislativa, mais
ra : ,ornamen 'açao e "

' _ ., .

10 lugar _ Srta. Nazile dias já apresentadas. •

Cr$ 5,00 para cada muda de uma sessao ordmarla.. � .. " .

F· F' d 1286 t A MENINA DOS MEUS '

rid m con Orgamzaçao J,udlclanaalm aia com vo os. orquI eas nas esmas -
,
.'.

' ,

20 lugar -;- Srta. Va�dR OLHOS dições.
'

, ? deputado:�stIvale� PIres, rep�'�sentante de Con-

Oliveira, com '485 votos. Censura L,IVRE, Essa extravagancia admi- ?ord!f�' pe�o 'l�artldO SOCIal Democ�atIco, ap��se�to� e

30 lugar _ Srta. Ma,ria No programa:
_ nístrativa, que, a par do Just� IC�U /Id' a�te.mente u�� emen t �o_�roJeJo. e :-

Laura Rosa, com 160 votos'. Marcha da, Vida. Nac: descalabro governamental pgamzaçfl,o d
u lC1ar!a:; na r�r e que ;'.a a '�s �IZ�. e

-:' '>'As êlassificações em 20 e Preços: no, Estadp, vem provar a az, .edmen � qI ude sEltUta dme d 01' e�sdes IgI'�oS unclOnarblOS,
I d Cr$ 5,00 e 3,20 "" ••. 'G'", 1" ,:, " na vi a SOCla no s a 0, e acor o, a las, com a no re

3° .ocuparão o ugar de a-
ODEO,N

ausencia u� .qua quer pro- fUh ão rue exercem.
'

ma!'. ' grama organizado por parte '
ç q", ,

, ". ,',

Ás 7.,4-5 horas da Uniã� Democrática Na- Tambem o deputado Osvaldo Cabral encaminhou

Grandioso 'p'rograma du-
' emenda ao mesmo projeto elevando a 'Comarca de Lagu-cíonal, dispensaria maiores

1
'

na para, quarta entrância.
p o. ; comentários não fôsse o se- '

,
' '

1)', - Cinelandia Jornal. '

d
' P,01' sua vez, o deputado Vicente João Schneider fez

guinte : <1S mu as de arvo- ,.

2) - CRISTOVÃO CO- res frutíferas ou de orna-
uma emenda elevando para terceira entrância a Comar-

LOMBO
'

' '

mentação,' são vendidas a
ca de Chapecó.

3) � A CEGONHA DE- O dlPutado Enedino Ribeiro encaminha uma sub-
Cr$ 20,00 o cento. Se o im-

MOR'A'
'

-SE
' emenda, ixando em Cr$ 300.000,00 o máximo do valor

pôsto fôr de um cruzeiro
d hezaremoa a

ê (Continüa na 6a página)
por mu a, c egaremos a es-

se absurdo fenomenal deHoje são raras as cidades

que não conhecem pessoal
mente Emilinha Borba, Or
lando Silva, Dalva de Oli
veira, F-rancisco Alves, Car
los Galhardo, Marlene e

Nac,

2) O MISTERIOSO
tantos outros, conhecendo DESAI>ARECIDO
até certas particularidades, 3) _ PIONEIROS DO
de sua vida. Mas o que mui-' COLORADO
ta gente desconhece são os

fatos engraçados aconteci
dos com muitos deles, curio
sos acontecimentos humo
rísticos, verdadeiras ane-

As organizadoras do Con- dotas, todas elas verdadeí
"Curso Rainha das Bonecas, ras, "gaffes" realmente hi
-que está sendo realizado, Iariantes. Pensando no su

<em benefício das crianças cesso que essas anedotas
::pobres, convidam ao povo acontecidas com os artistas,
'])ara o disfile das candida- de rádio pudessem desper
"tas, que será no dia 7 de ou- tal', a "Revista do Rádio"
'tubro às 16 horas no local resolveu reunir" num, livro
-das Barraquinhas, denomi- todas elas. Esse livro foi es�
.nadas "SONHOS DE NA� crito pelo jornalista Nestor
'TAL", na Praça "Lauro de Holanda e nele estão fo-

püller':. calizados todos os artãstas
, 2& Apuração de rádio. O livro chama-se

1° lugar _ Roselí Lima "Anedotas do Rádio" e está
- 1.002 votos. sendo o maior sucesso do

2° lugar _ Almira Da-' momento no Rio. Foram dis-
'.lnasceno - 750 votos. 'tribuidos muitos exempla-

'30 lugar __;_ Regina Coeli res pelos j{)rnaleiros do In-
"Passerine - 701 votos. terior, mas a� pessôas quê III I I" Sunhos de

4° lugar - Tânia Regina por acaso ,j,á não encontra-,
'

ID8. Ç80,"ti'Ávila _ 520 votos, rem o livro á venda, poderão I I I Natal·
5-1> 'lugar -' Igara-Edith escrever diretamente para a , ço a A :C.omis:sã0 @rganizat1ara'

'Noce.tti, - 450 vo.tos. "Revist,a do Rádio" e logo. Esta', m<>rcada paI'a o dl'a -' N" 1 d' C',

� Vif) : ,aLa 'as J'lanç,as aa
6° lugar - Claricé Grijó receberão o. engraçadi-ssimo. '7 de o.utubro. vindo.uro a Pá'l'6'qufa filé N. S. d:e L�J)r-

'Ferraz.- 350 v-otos. livro. O seu preço é de ape- inauguração. da XIX Expo- des e S. Luiz, c31RuBica a9
7° lugar � Maria babel nas 1? cruzeiros e ainda sição' Avicola, 'prom-ovida 'Dom JWVO de Florian6poli!i' Numeres ale si'gnificam-Vaz _ 297 votos. restam alg_uns exe��lare�� pela Sociedade Catarinense que hoS a.las 4, 5, 6 e 7 d� ,
SI> lugár - Célia Terezi� Quem desejar ado,Ull'Ir o h-, de AVI·cultur".

'.

'ti d II'
-

� .. OutUQr'ó fu,nctOnarão, ,na

ver a eira
.

1'885 g a a'nha Souza _ 200 votos.' vro "Anedotas do .Rádio" À Comissão. organizadol'a pracá Latiro Muller, bar.ra- " .', ',. ,,' ,

" ", ',"i ,<�, ,8"" r ç .0
, '9° lugar _ TIrais' Helena 'deverá escreve:' para a Rua

por aquela Sociedade''. para 4tui�k.às'" patã'''o >Ná't�l <ias 41 kNOS DE EXISTENCIA \ Em no.ssos dias, 41 'ano.S
"Goeldner - 150 votos. SaIÜana .136, RI!l, mandando, dirigir os trabalhos do pró- G;ríanças da Doutrina, festa E 114'.000;000 DE VIDROS :depois, essa indústria trans-

10° lugar '_ Risoleta'Me- 12 cruzeiros em �ale postal ximo certame :fW"está em a Qual será tradicion..al'tUtinte CONSt)'MIDOS , 'formou-se em uma das mais
M -deiros -::-4 votos. ou env�,lope especlal de Cor- franca atividade>Pre'sente- d�nomiAada, '''Són.ho,-de Na� Ha quareltta e 'U� anos, prestigiosas entre as orga.:.11° lugar _ Maria Hele- reio, pois �a, "R,ev,ista do,Rá-' :""e'nte, e"'sta' '",s'e'n'do 'co'-n"str','ul'- ,tal'''. d

.

d' ,;'

t d
.' -' .: t'f'f" .

dm epOlS e' expel"lmen a à nlzaeoes CH!n I I' ICOl-ln ' ús.-
-:na Nunes'- 3 vôtós, . dio",_- que' edit.ou o. livro do a' 'rua Fe,ll'pe"" Schml'dt',

,-
,.

, .. ,-,

,

Havel'á fogos, sc.how, C0- sua eficácia por ,amigos e triais, de que, pode vanglo-
12° lugar - Tânia Maria'

-, nao us,a ,o sIstema de'
em terreno gentI'lm"en,te ce-', r'o"açõ", ,"a l.... I·",ha "as b"'ne�' d f

. . ,

.......... '" .'. ti " clIentes o autor, OI envla- nar-se ó país: o Instituto
'Vaz .:_ 2 votos. reemboIs'O postal.

, dI'do pelo "I'. Ame'r'I'co Cam- b b
.

'

" CRs e um 'ar 'em ergamza- da para �provação do Ser� Medicamenta FontoU-l,a:. ,E
13° lugar -, Maria Hele� p'os Souto, o p'a'vI'lh,a-o, destI'- d"6,,

"
.

S 't" d S- P dVIÇO am arlO
.

e ao au- o pro uto que serviu de ba-
ba Mussi - O votos.

nado ao abI"I'go das aves. C"
.

t b' "1 f' '1 d
. .

U Ao' - QIDJJJlIcam,os am em aos o a ormú a e um novo se a essa mstItuição de re-
A Comissão � e. {! a•• c. As inscrições continuam interessados �ue nos dias 4" preparo farmacêutico. nome internacional foi-o

--�''''',-- �

SABE DA ULTIMA? A Escola de Aprendiz de abertas .até o dia 5 de ontu- 5 e 6 de Outubro; às 19 ho. Cem isso iniciava-se uma BIOTONICO FONTOURA.
,

CHEGOU Marinheiros necessita con- bro, sendo os interess�dos a- tas, será celebrado, n.a Ca� nova indústria paul'ista, a Realmente, nes'se lapso
M A R T f N I tratar, como diarista, ,um. tendidos na sede social da pel.a de S. Sebastião., solene principio de proporções mQ- de tempQ, o preparado popu-

Ve.rmouth de Fama Mundial mecanico ,especializado em entidade promotora que triduo, em louvor -do Me- destas e apoiada unicamen- 'larizou-se e o conselho para
reparos de atltomoveis. funciona à rua 'João Pinto nino Jesús. te nesse produto. Então, seu o seu uso tornou-se

'

conti�
Os i�lteressados deverão (Edifi.cio da Diretoria dee Neste triduo serão mordo- destino prendia-se a esta diano em tôdas as clínicas

obter informações naquele

f
Terras e Colonização), no

Imos
crianças, especialmente condicional: fosse êle real- ultrapassando o seu renom;

estabelecimento. horário das 9 às 12 horas e convidados., mente bom e ela progredi- as próprias ft:onteiras d"
Exigem-'se referencias. das 14 às 17 horas. , , A Comissã. ria. País.

É de fest�s o dia de' hoje,
.no lar do sr. .Eríberto Meu-
rer e sua exma. espôsa, d,
Dolores Oliveira Meurer,
com o transcurso do aniver-
esârío natalício da sua en

-cantadora filhinha Maria
.Auxllíadora.

Festejando essa efeméri
de, a .galante 'menina ofere
-cerá, às suas amiguinhas,
lauta mêsa de dôces finos e

:guaranás.

Rainha das
Bonecas

Baile de
'Primavera

Sãbado, dia 29 de setem

bro,' o' "Grêmio Primavera",
,anexo ,ao Clube Recr,eativo
l0 de "Junho'!, de São José,
levará a efeito, nos seus sa

lões, o tradicional Baile de

Primavera, animado' pela
orquestra do Clube "12 de

AgÔ'sto".
Durante o mesmo, serão

'coroadas as 'encantadoras
senhoritas Názeli Faim Fa

yad, Valdá de Olivéira e

, Maria Laura da Rosa, elei
tas, respectivamente, rainha

""e princesas da Primavera
'de 1�51.

-SABE DA ULTIMA?'
CHEGOU

, MARTINI
Vermouth de Fama 'Mundial

«Anedotas
do Rádio)) Censura: até 14 anos

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

ROXY
pagar o colono, cem cruzei
ros de impôsto por uma

venda de vinte cruzeiros ! ...
Do mesmo modo, há mu

das de orquídeas que são
vendidas a Cr$ 5,00. Se o

impôsto 101' da mesma im

portância, para que nego
ciar com orquídeas?

O mais espantoso e para
doxal em tudo isso, está no

fato de ser pedido tal im

pôsto numa época em que
o ministro da Agricultura
está vivamente empenhado
no reflorestamento, e ainda
qúando as nossas florestas
fôram grandemen'te sacrifi-

I

cadas pela estiagem e, prin-
cipalmente, pelos pavorosos
incêndios.
Que dirá de seus correlí-

da Caridade··
Agenor Alfredo Luiz, com

36 anos, casado, pai de 8

filhos, todos menores, ex

garçon do Bar Rosa, desta

Capital, está, há 4 meses,
tuberculoso.

CalUDa :�.

,�Ás '4 e 7,45 horas,
Esporte na téla.

os seus donativos à esta re

dação ou enviá-los à sua, re

sidencia à rua Bernardine
Vaz, 168, no distrito do Es
treito.
Assim, agradece êle toeIs

e qualquer auxilio que lhe
enderecem os corações bOB
dosos, através deste jer
naI.

1)

Comerciário, recebe

IAPC, mensalmente,
do
267, Censuras: até 10 anos.

Preços: ,

Cr$ 5,OP e 3,20
CINE IMPERIO
Ás 7,45 horas

1) - Noticias da Semana.
2) _ A CEGONHA DE

MORA-SE
3) - O COMPLOT:PARA
ASSASSINAR ROOSE�
VELT

cruzeiros para o seu sus

tento e tratamento, e, ainda,
manutenção da família.
Muito embóra em trata

mento, com especialista que
lhe pôs à disposição o

SESC, ° pobre homem ape
lou par.a" "O EST'ADO", no

sentido de lhe 'ser franqueá
da uma ciJluna necessária
ao, seu-pedido � quantos de
sejarem ajuda-lo, nêssa e

mergência, poderão enviar

"0 ESTADO" ....
Por alma de esposo e

filho .

R. A. R, .

Paulo, Fabio e 'Ser-

59,tI

50,0.
50,0.

gio
L M.

60,0'
10,06

Censura: até 18 anos.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

Farmácia Esperança
5,0 Dí-ídro Estrep
tomicína.gionários 'catarinenses, o

,

Miníst.ro Cleófas ? ..

,FERIDAS ,BE'IlKATJSJlÓ" '-, NÓ's, aqui, nem nos sur

ti �cis" SJJ'lLlTISA8 preendemos, tão acostuma-

III I d li
'

,

I
' 'dos estamos' já a vêr essas

, I r e l,ogl8, ra mar�;V.iJhas. do desc.or:trole
lIecllcac;lo lamuar ao'... admín istratívo da vigilante

C&!Ile1Ito daldfiU. 'Udenilda!. ..
------------------------

Sociedade Musical'
(fAIDÔr, a Arte»

na l'1éde social, afim'de tra
ta'r-se da,eleição da nova di
retoria; que deverá reger os
destinos desta sociedade no

período. de 1951 a 1952.

Flodanópolis.; 29 ,de se,-"

tembro de 1951.
Orestes Paladi�i -1° Se':'

cretário..

ASSEMBLÉIA GERAL OR-
,

DINÁRIA
De ordem do senhor Pre

sídente, ,convoco os senho
res sócios desta sociedade,
para comparecerem á As
sembléia Geral Ordinária a

realizar-se ,dia 30 do cor

rente, domingo, às 10 horas,

DO • • •

,
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Bri:lhaote 'vitoria ' do "'five'" 'ea·tario8Dse· "

" - , .

EM SENSACIONAL- ,EMBATE. REALIZADO ANTE-ON-,:,'
'TEM, EM JOINVILLE, o QUINTJ::TO BARRIGA-VERDE AS""
SINALOU SUA PRIM·,EIRA VITORIA N:O CERTAME N\A�,"

. ÇIONAL, '(ENCENDO COM .BRILHO: o hF1VE" DE.
,

"�i' GOlAS. PELA CONTAGEM DE"46 "X "35
,

",.I.',J..� ',� l

•

.... ', I

-,_,!_._
.'

.... '·f· ..
·

'r--"-'.,-;..,.,':,..,..,.. .,..."-,.,...,.,,,...------,--------'----------__;---_:___...;...._.---"'--_-.:..__,...---_.;....____._-----
\'f

�"O
.. ',,;...-.- j. �

•.;.;...-..v..•.- - - -.- � -.-•••-Jo••_ -

_.
- "'.-•.......- -

"'
- ,.•••••••

,

- :- - - _ � ., - : - ".-

�.4 gigant�scos encontros programados para hele
'Paulistas xGeuehcs eParanaenses x Goi J'

anos á tcrde e Eíumínenees x Cariocas"
e Calgrinenses', x Mineiros á noite

.Os catarinenses entraram, esperanças quanto a con

e continuam com o pé es- quista do galardão pelos ea

querdo no XX Campeonato tar inenses. ,Pelo' centrâ
Brasileiro de Basquetebol. rio!. '

..

Dizem que no jogo contra -x-

os paranaenses os . nossos lYÍuito embora . desconhe- '

conterrâneos foram· preju- cemos o poderio' da equipe

S I' I
dícados por um dos juizes mineira, que está disputan-.

,.eDS8I!ãe '. 'pe.' as .pe e')'8.S �d.e. da' partida. Nâov sou capaz do o Certame de Basquete-
Recebemos e agradece- - 1° Tésourehoo. -t .

. de imaginar que qualquer bol, causou-nos. grande sur-
mos o seguinteoficio : 1 '

Salvato Viejra -.2'0 Te- a'.'.' 8uh.a- , ': . federação. tivesse proposita- presa o fato desta têr sld&-
"Ilmo•. Sr. Diretor de "O soureiro,

.

damente, "lançado mão de, superada pelos representan-Estado' Esportivo"o: .

. ,.

'. Dr. Rubens de A. Ramos' tIm árbitro incapaz, faccio- tes do Paraná por 41 x M..
NESTA.

' � Orador.
' ..

..

Como acontecerá sábado,

I
frente a frente quadros es- so é desonesto para diriglr Sugestionados pela 'c1assifi-

Edilon Pereira dos San- tambem domingo teremos quadrões equilibrados ca-- prélios de tão .grande enver- cação sempre honrosa obti:"
,Te�ho a ho�ra � de, co�u-' tos - Dire,tor de Esportes 'duas rodadas do campeona- paze's' de pto�rcionare� gadura. Longe de mim tam- da pelos rapazes; das altero-nicar que, eleita em 31 do

Aquáticos.
.

.

to Brasileiro de Basquete. duas ótimas pelejas. F'lumi- bem está o desejo de acusar sas em competições dest&.. passa�o;. ·tom?u ,po�§�e,. �o: Altamiro Ar�ntes'� D�- I Durante .a tarde, _os. ganchos l�ensM e .R!lr�n.a.e,�ses, e p��-. esta ou aquela entidade por � natureza, ficamos realmenJe, a �u;etor�� que genr� reter de Esportes Terres- enfrentarão os goranos. e' listas e mrneíros. Os Elumí- ter sido"ma}' inb:liici.o�ada·he'rlarri'Íaill:)s com\'o'l'esGlta.
os des,tmos, �este . Club� no tres. os catartnenses os cariocas. nenses, todos nós �'6-S conhe-' na escolha dos seus JUIzes .

.l.Q'()' que colheram. ,() esportea�ual exer.clc.IO a qual e a�- Elpidio Sousa"':_' Diretor O que sobra a 'uns em técni- cemos, quanto aos, para- Se a torcida ficou no terre- têm dessas cousas!" .,'SIm �onstItU1d�,; "
", " 'd,o Material. ca corresponde aos que' os naenses possuem' .segundo no das supoaições e, do [ui-

.

-x-i.." ,'LUIs Oscar de, ..Carvalho ;/, Manoel Silveira - Arquí- outros tem em' fibra. �,e�te' os entendidos -uma-idas me- zo temerâr'io, eu prefiro fi- 4a�féira,. à·:ta:rde';e:rp·Yo.Úl�- P,r�sidente�, .:' ,vista. modo podemos esperar dois .lhores "�quipes deste cam- carvno da cautela eno dó ville os' Carioc'à's conqu1sta-Al�PI? de Castro - 10 VI-
bons embates. Para a pele-, peonato, . fórn:a�a de

.

bons "silencio, aguardando fator ram fácil triunfo frente�ce.PI.esl�ente: '
.

Coini�sã9 Fiscal:
ja com os cariocas espere- jogadores e muito bem tre- que testemunham irretor- gaúchos, abatendo-o�,' _psPDr. Raul Caldas - 2° VI- José. Elias, Dr." Milton
mos a colaboração da torci- 'nadas. Na outra, peleja, quivelmente essa deseon- .63 x 33. 'I'ambêm, à ,tarde..ce-Presidente. Leite da Costa, Jaime Li-
da flor ianôpclltana para que qua'nto aos' paulI'stas todos 'd d FI',

fiança. ,Do contrário ... per- nessa CI. a e, os ummen-Osvaldo"P. Machad.o-?O nhares, Eduardo, Vitor Ca-
os nosso's' r'apazes' posso "m' ,n"o's' sabemo·s;"d.o '··"b�sq·uete· ... ,-

" h d
o

, ,

. demos porque fomos inferi.o-, ses, g�n aram ÜIJ. gOIanosVice-Presidente.· bral e Felix. Zaguine" fazer um'a bela atuação an- ! "ue J'ogam e no que se refe-
Nelson Cabral - 1�, Se-. Cordiais saudações te Js possI'vel's,

. '1.

�"bemos
res mesmo. p'pr 47 x 37"

.

u campeões re aos mineiros, """ -x- -x-cretã'rio. ,FlorianóI!olis, 19 de agos- brasl·lel·ros. I. pe>"feI·tamen.te" qtle sempre H' "te t·.

• Voltou na noite 'de 4a fei-. oJe, a nOI ,os "ca arl.-\ Alcides Elpo,-:-, 2° Secre-, to de 1951.·
SI' as partI'das' da tarde 'foram tradI·cI"·onal·.s -a"'agu'er-'

-.. ,,,' , .. , , , .. ,,_ "E t� d' ,S,,' 4-_· . , .

"'"

ra, éin Joinville, a perder a nens�s, no SaIO ..

,
�n...tário:.· Nelsl;m Cabral - 1° Se-. na-o reunem grande hdver-. rI'dos -adversa',,0.1'OS' d,os pau-

-'

C t ." f t
-

.. �
nossa representação. Toda-,·. c

a a;rma" en rt::n a,rao os.Jpsé Tolenti!}o de, Souza cretário. sários o mesmo não aconte- , listas, capazes de pregarem via; mesmo denotada,.a nbs- mineiros. .

.

ce á noite q-!lando estarão i uma �ela peça' a delegação sa
.. ,

seleção, aos olhos dos I '.
,..--x-

'
.

..

. bandemmte. críticos,
.

reabiiitou-se do. O A�aí,4a f�ira,. à nõite-"
contundente revés sofrido ,decepCIOnou mteIramente.
contra os ,araucarianos. S�: os seus torcedores, perdendo>
não há dúvida sôbre a labu- por 2 x 1 da seleção univer
ta despendida pelos mento- sitária. Foi, por o�tro lado"
res da FAC em realizar o uma façanha singular d0S.

.. brasileiro de bola ao cesto estudantes catarunenses.
5a rodada - hoje -

àSlàs
19,30 horas:,

..

Apos a rodada de

qUinta-lnho
e 2 perdidos. '

.. inest� estado não tem fim- que 'souberam mais uma ve�
15,00 horas:

.

t .

Fluminenses :ic Paranaell:- feira, fico\]. s,epdo a seguin� '4° lugar - Gaucros" e

fdamento 'o boato corrente
� dar uma prova incontestá....

Paulistas x Gauchos ses' I te a classificação dos con-, Goianos, com 3 pontos per- de (fu'e aqueles alimentava� vel do seu valôr.
Paranaenses x Goianos Paulistas x Mineiros correntes ao título máximo didos e nenhum ganho, -x-
6a rodada - hoje - às 9a rodada - dia 10 - às do basquete nacional. Auxilie o Guaraní, amiga

19;30 horas: 19,30 horas: 1° lugar' - Carioca e Os "resultados de ante.ontem desportista, adq�_Iirindo me-
Fluminenses x Cariocas Paránaenses x Gauchos ' Paulista�, com 3 pontos ga- sas para o baile que se rea-
Mineiros x Catarinenses Catarinenses x Fluminen- nhos e nenhum perdido. JOINVILLE, 28 (E.) quetebol: lizará ,hoje no Clube.15.
7a rodada - amanhã -' ses 20 lugar - Fluminenses Foram ,os seguintes os re- Fluminenses 47 x Gau-

às 15,00 horas: 10a rodada - dia 2 - ,às· e paranaenses, com 2 -pontos. sultados das pelej-as reali- chos 45.
Gaúchos x Goianos 19,30 horas: ganhos e 1 perdido. zadas ante-ontem nesta ci- Paulistas 59 x Paranaen- fiOS 35.
Cadocas x Catarinenses Mineiros x Goianos 30 lugar - Catarin�nses dade;em- disputa do Cam- ses,29. Cariocas 50 x Mineiros
sa rodada -' amanhã Paulistas x Cariocas' e Mineiros, c.om 1 ponto ga- peonato Brasileiro de Bas- Catarinen'Ses 46 x Goia- 38:'

!

Com quatro gigantescos· ambos velhos adversários do vibrar a assistencia. do Sul encerrará a rodada
encontros, prosseguirá hoje, em todas as modalidades de FLUMINENSES X CARIO- de hoje. As duas turmas es·

no monumental Estádio San- esportes. Será um match CAS tão em condições de ofere-
ta Catarina, o vitorioso que .promete agradar em Compromisso dos mais cer um embate de propor-
Campeonato Brasileiro

'

de cheio. difíceis terá o "five" do Es- cões fora do comum le por
Basquetebol, promovido pe- PARANAENSES X GOIA- tado do Rio, enfrentando o certo ninguem deixará de'
la Federação Atlética Cata-' NOS. poderoso quinteto carioca,' presenciá-los. Catarinenses
rinense. ! Às 16 horas· teremos o grande favorito ao título assista ao desenrolar do em

PAULISTAS X GAUCHOS encontro entre paranaenses máximo.'A pugna, sem dú- bate" torcendo pela vitória
Com início às 15. horas e Goianos que tambem' pro- vida promete um mundo de' das nossas cores!

jogarão os "fives" de São mete l'evestir·se de sensa- emoções. Início às 19,30 ho-
. PREÇOS

Paulo e Rio Grande do Sul, cionalismo incomum, fazen- raso Cadeira _:_ Cr$ 33,00.
CATARINENSES X MI- Arquibancada

NEIROS Cr$ Ü;;50.· ,

, Grela - Cr$ 11,00.
Militares � erianças ...:._

...

c-s 5,50.'

A peleja entre as repre
sentações

.

de Santa Catari
na e do vizinho Rio GrandeClube' ,Naulic'o Francisco

Martinelli

As restànles partidas do
Nacional de Basquete '

,

.

Classificação dos concorrentes

•
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'(
,

.

.,.""

C
'

arva�· -a- �'l

tarinense .

Todos quantos tê� se d�
",tido na análise do problema
.,earbonifero nacional sabein
-que e 'essa a realidade. Foi
;_a iniciativa particular que,
�:Becundada: pelo Govêrno,
..:deu.. relêvo e expressão de
<finida' a essa riqueza' mine
=a-al do Brasil, não se deven-
..do esquecer entre os que co-

·

'lIaboraram para esse resul
-,tado, aquêles que se eritre-I:,:garam à prospecção e lavra
-das jazidas de carvão com

'o fito de utilizarem o com

"'bustivel em' suas
. próprias'

�tividades correlatas, como

:aconteceu, entre outras;
-eom as 'companhias de .na
"vegação e com as empresas
:"�;JÍderu·rgicas.

No 'entanto, o art. 70 do
�:anteprojeto ,declara que,
"n os contratos de financia
-mento' firmados com as em

"presas mineradoras, de a

-cõrdo . com um dos'proposi
"'tos do IPIano, as mesmas
""a;')sumitão o compromisso
qfe aceitar o esquema 'de
"produção e comércio que
-tiver sido estabelecido para
-cada Estado". E o artigo 19
�fala na distribuição da pro
-dução" oriunda do lavrador
<de' Capivari "de modo a

=atender precipuamente, a

::industria siderurgica".
Não parece que a inicia

·itiva particular e a liberda
-de de comércio, principal-'
=mente, dos que até aqui
"têm aplleádo esforços e re

-cursos na' indústria carbo
nif.t!ra visando o consumo

· -da própria produção,
.

te
.nham seus. interesses asse

'gurados mediante aquela
esubmtssão incondicional ao

-esquema de produção e co

.-:nlércio, aludido no art. 70 e,
:;;aihda, àquele consumo pre
-:ferencial da Industrta side-
-:rúrgica.

Quem p-esquis�u e lavrou

·carvão para seu . próprio'
''Uso, revelando,' 'assim uma

'<compreensão exata .e patrió
'tica dos 'Interesses nacío
"'nais, . deve' ter assegurado o

-direíto de consumir sua

"própria' produção, sem'pre
.

'

juizo do; financiamento", que
'''0 governo lhe deve dar até
-como prêmio dós seus esfor-

·

'IÇos pelo 'd-esem((ill,vime�to, de
, :

lúna"',r,iqueza tãb útil ao

. "Pais.'

Será«ind.isp�nsAv.,eh aliâs,
-quando se', tem :em' -.

'

vista,
?-Pl'ecípuamentl:(dom o- plano
"I'Ie carvão, Íiberta:i;, as ati-

·

<vidades , �ltais brasileiras
'". .... ,

-que dependem da hulha, 'dos
''incon"venJentes da importa-
-çãó, . in"st�.vel

.

e aleatórta,
-que se atribuam vantagens
::a todos os produtores que

, abasteçam determinada in- .
. .

.
.

Tereza Cristina e' mais Pl;Ó- arremessados' à praia. De

IhOje.
. mento,. fíeando o item refe-, diferença de orçamentos 'e

..dústrta e se neguem tais "'. .'

'. ,

ximo das minas .de carvão, urna situação dessa ordem, A eonven'iencia da emen- rido com a seguinte reda- eventuàís, verba essa que'vantagens a apenas um pro"
. . ..... , .

é porto 'deferal organizado, ocorrida há' poucos dias, dá da em apreço, visando apa- ção : mesmo diminuída- de ,.•••••-dutor : a própria indÚstria.' tendo sido lnvgrtídas ali im- notícia o· telegrama apenso relhar Laguna, é reconheci- rÓ» Cr$ ; 30.000.000,00,' ficaráEssa a injustiça que a
portantes .somas em. obras à presente,

.

da, aliás, pelos técnicos do EMENDA NO 2
com um total bastante ele--emenda tem em mira evitar. portuárias. Releva notar ainda que o Dep. Nav. de Portos, Rios 10 - Pesquisa -de carvão vado, superior a .10% doComissão de Economia, porto de Imbituba não tem e Canais que conhecem o e, Investigação tecn ícolôgí- montante

. de todas obras19 de· setembro de 1951. - É êle abrigado do vento caracteristicas que permi- sul-catarinense e por quan-
ca sõbre o seu melhor apro- previstas no plano, que so-,

-

Leoberto Leal.' nordeste que, naquela re-
tem a construção de um cais tos têm, as mais atividades veitamento... ... .....•.

mam, incluida a emenda, em·'ÉMENDAS: gíão, sopra com 'grande in- . - Cr$ 30 000 000 00acostável muito' extenso. ligadas àquela região. E'"
.

", ".
1" Cr$. 385.000.000,00. Ficará,Acrescenta-se ao anexo tenaidade e amiudadamente, Dessa maneira,' com o .au-

ssa ímportancía a ras, portanto assim redigido o
·

. nO i, item "a" Q seguinte Tal não acontece com o por- A importância a er será satisfatória máxime
,

mento da produção do ear-
s son- , .."

''''litem
12 em face da

mero 2; passandó a dê�te to de Imbituba jque, apesar vão; objetivo básícó do pla- signada para o porto de La-Itomando-se em conta o 'mui-
'

.

. -número a 3: de com menores gastos per-, no em estudos, êsse porto guna será obtida da seguin- to que já existe em matéria EMENDA N0 3EMENDA N° 1 mitir á entrada de navios
por sí só, não dará vazão t� maneira, que .não altera- de pesquiza, principalm\:!n- '. Item 12 _ Diferenças deAJparelhamento e draga- de 10 metros de c.alado,' é ra o montante global do te da parte do Departamenrápida a todo o produto a ,.' .

_ .'
-

orçamento das obras'previs-:gem do porto da Laguna, voltado para o alto mar e, embarcar. credIto a ser aberto: to da Produçao Mmeral.. tas e outros empreendimen-'Permitindo a acostagem de .por isso, desabrigado, Os Diminuir-se-á em Os :r;estantes .\ tos sôbre carvão inclusive"navios até seis metros de navios surtos neste último Ficará assim, Laguna Cr$ 20.000.000,00, a impor- Cr$ 30.000.000,00 serão re- .

.

I d
.

d'
. eventuaIs -

.....•..••••
'ca t\ o e carga mecânica de porto, quan o sopra o nor- como escoadouro comple- tância consignada' no item tirados do item doze do re- C $-

50 00 O t d" .. t d
,. r 40.000.QOO,00.,. carvao, . O. 00,00. deste, ven o pre omma"l e mental'. a produção, carbo- 10 do anexo nO 1 destinado ferido anexo nO 1 que prevé

O pÔI;to de Laguna, ser- na cost� sul catarinense, nifera catarinénse indispen- a pesquisas de carvão e in-' uma verba -de.: .... ·...... Comissão de Economia 19
'vidá, Com9 o de Imbituba, procuram abrigo no porto sável à' grande siderurgia, vestiga'ções técnilógicas sô- Cr$ 70.000.000,00 (setenta de setembro de 1951.
.:pela Estrada de Ferro Dona 1 da Lagllna, para não serem como aliás ,o tem sido, até' bre o seu melhor aproveita- milhões de cruzeiros) para Leoberto Leal.

+.iiL J

Características mais apre
ciadas: á finura e elegancia
de linhas da carrosseria

Modêlo- Str/e/ine, Sedan de 4 portas
.....

. ..

Com o sensacional "Power Glide",
_. Q Chevrolet dêste ano oferece
,

aceleração rápida, facilidade' de es-
> .'

.r , .' . �

taeionamento, .interíores elegantes, 6
Iuxuosos, mais economia de óleo o

\ .

combustível. Além de freios maiores

e mais seguros, o Chevrolet 1951'
apresenta a Iinura das Iinhas sóbrias.
e' alongadas de sua bela carrosseria

. Ftsher, de aço Inte írtç o. Procure-

A melhor visibilidade pOIr
todos 08 ângulos. Parabri
sas mais amplos.

,

,quanto antes um concesstonãrto
.Chevrolet para uma' demonstração,

, I

.'
.

-,

..

e .

•...
, "'t

-. Mais de 500.�OO. proprie
tários' 'de PoW��:.· Glide"

, estão sati9feiií:Ís:�'�"�" . !.
.

":, ..

"'1

,

Produto da

Concession6tios em todo o país

------------------------------------------------------------------------------------------------
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6 o F.$TADO. �hàd(l,. 2� de Sete:mb,.� d� 1951

IA ASSEMBLEIA LEGISLAJIYA JUSTiÇA PELAS ItiVld•.ld. à p o.)�
,

.

. -', altura . �
PR'O'PRIAS 'MAOS ram, aos poucos, pe�dé�do.'à·,'dem lavrar escrituras. . -

, calma, face ao "castigo que
1

.
A U. O. N. e o veto autoridades, constituidas desenfrear campanha, pela lhes procurava impingir a-

Õ sr. presidente marcou à tarde de hoje, às 14 ho- para zelar pela segurança sabotagem, contra o povo. quêle distribuidor, demo-
ras, para discussão do veto governamental à lei do au- pública. Ma:s nós estaremos com . o rando-se na entrega do pre-
mente. Mas, o "povo faz justiça povo, quando fôr necessário cioso alimento ..

Houve um requerimento subscrito por vários depu- pelas proprias mãos", sen- defende-Io contra êsses Mas, nem todos têm "san-
nos que:

tados
-

do P.T.B., pedindo adiamento da discussão, mas a tenciou o Presidente Var- seus irritantes inimigos. gue de barata". A reação _ em 1531, ao passar pe-
presidência, com o Regimento na mão, mostrou a impos- gas, em discurso, não há AS QUEIXAS A "O ESTA- àquêle procedimento se' fêz la costa catarinense a ex-
sibilidade de atender ao requerido. muito. DO" lógo, quando, em meio

..

a I pedição de'Martim Afonso.
O lider do situacionismo entrou então' com novo re- Ainda ante-ontem, o oni-: Confirmando os fatos àci- muitos, su:ge �ín� senhon-I'de Souza perdeu. uma de.

querimento, assinado por deputados da' U.D.N. bus foi parar na Policia, ·.ma, que colocam a Emprêsa nha que nao se pode conter: suas embarcações; .:
O presidente Volney Collaço de Oliveira, que mais porquanto vários passagei- do Bom Abrigo em'situação e .bradou por j�stiç�·! r _ em 1642', f�i cO'nc:d:i-uma vez confirmou ser 'um grande+e insubstituivel pre- ros-se negaram a pagar o melindrosa entre o público Mas o sr. Nílton Walde- da urna. sesmar ia a Anto.D:1G

sidente, desfaz de improviso os argumentos do porta-voz preço de 1,50 da passagem e as autor idades, várias pes- mar da. Silva retrucou, com I:Fernandes, para povoar .,ado governo.
'

até Coqueiros, sabedores sõas residentes em Coquei- grosserra, desacatando a po- . .Vila a ser fundada em ,São
Com espanto de todos numa atitude altamente con- de que o ato do sr. Inspetor 11'08 estiveram, ontem, nesta bre moça. Surgiram os pro": ':Francisco do Sul; ".

denável, ímprópría de quem quer que seja e muito ma de Veículos caíra por ter:. redação que nos revelaram testes, secunjando a atitude I. _ em 1652, desembarca-
de um parlamentar, o deputado Osvaldo Rodrigues Ca- ra... E, paga, não paga, a I mais os seguintes fatos: <lesassombrada da jovem. liram de 400 a 500 fnlncese�
bral, tão cioso, quando lhe convem, da observância do solução foi, esta: ir o veícu-I a) - A Emprêsa, força- Houve, então, q-uando .em Caiena, constituindo
Regimento, infringiu não só o Regimento mas o próprio lo, com todos os passagei-, da a cumprir a tabela revi- mais acalorada estava a 'uma nova Companhia com
decoro da Casa, com gritos, berros, imprecauções, ofen- ros, para a Policia. Em lá I gorada pela Comissão de discussão, intervenção de

o. nome de França Equino-.
sas, injurias, espumando de raiva, interrompendo a pre- chegando, o Comissário de I Preços, vem maltratando+-> terceiros, graças' à qual foi I:xial. A maioria pereceu e

sidência e provocando inqualificável escandalo. Dia, sabendo do fato, man-: que insolência! - os passa- restabelecída a calma. os sobreviventes abandona-
Apezar de chamado à ordem, com elegancia, pelo sr, dou que desemgarcassem to-

. geiros; Assim, o que ontem alí se ram Caiena em' 11 de de-
presidente, o deputado Osvaldo Cabral continuou a ber- dos. Em seguida, determi�,' b) - Com a falta da via- passou, não foi mais nem zernbro de 1653;
rar de maneira indecente, e com tal insistencia que o nou ao condutor que devol- gem das 6,45 horas de on-Imenos 'do que uma adver- I _ em 1741, o Brigadeiro
ilustre e nobre deputado Volney Collaço Oliveira se viu vesse cinquenta centavos! tem, fôram prejudicados <;0-1 tência de que o povo está José da Silva Paes mandou
forçado. a .deixar a presidência para ocupar a tribuna, aos que lhe haviam pago

a,' legiais
e funcionários; disposto a revidar, à altura, afixar um "bando"· probín

onde proferiu veemente catilinaria contra o despeitado mais pela passagem. c) - Os carros com lota-I àquêles que, em meio às di- do o uso das facas flamen
deputado Cabral, historiando a vergonhosa campanha Está aí ainda uma espe- ção incompleta não pararam' ficuldades da aquisição de' gas de ponta, bem como a

de desprestigio movida contra a Assembléia Legislativa rança de que nem tudo, es- 'nos pontos, lançando-se até alimentos, ainda procuram sua benda sem .que fossem
na pessoa do seu presidente, campanha que teve como tá perdido... . contra os passageiros que, zombar da sua -paciênela . .. 1 quebradas as pont-as, em
mn dos principais figurantes e açuladores de arruaças, SABOTAGEM CONTRA AS postados ao meio. da

,

rua, A cêna de. ?ntem, pelo. virtude dos constantes de-
o próprio deputado Osvaldo Cabral. AUTORIDADES procuravam força-los a pa- que se verifica, é uma I sastres havidos;

Este, esquecido de todos os deveres de respeito à
Mas a sabotagem conti- rada : "amostra". . .

- em 1804, em Portugal.
Casa e a seus pares, ainda tentou, com novos' berros, aba- núa. É flagrante o desres- d) - O excesso de pas- iJtM#",

nasceu Francisco Manoel
'fal' a voz do ilustrado orador, mas o deputado Volney,

peito à ordem legal. Não po- sageiros �ãO era. o�servado, EDITAL Barroso, da Silva, mais ter-
com rara eloquencia., manejando, uma espada de fogo dendo cobrar mais, o que com o ',preço �aJolado, sen- . de Almirante de nossa Ma-
contra seus gratuitos detratores, fez aquele representan- faz a Empresa? Raciona o d? maior o �umero de pes-

DA Il'inha de Guer:a .e B�rão do
te da União Democrática Nacional recolher-se à sua in-

numero de viagens e deixa soas no corredor, mesmo JUIZO DE DIREITO
A Amazonas, distinguindo-se

s ignif icância, donde, ainda impulsionado pelo despeito, pela estrada os fregueses. com sacrifício, mas que, �- COMARCA DE PALHOÇ : na Batalha do Riachuelo, a.

de vez em quando saia para novos apartes, às vezes hu-
Êsse fato se verificou, on- gor�, como:ato de �esres�eI-. EPITAL DE la; P.�A9� 11 de junho de 1865;

,mildes, quasi calmos, às vezes gritantes, inconvenientes.
tem, pela manhã. Duas via- to a autorIda�e, so �e�soas COM O PRAZO_DE 20 DIA

'.
_ em 1870, foi orgaruza-

Foi uma inesquecível lição de moral que o presiden-
gens fôram canceladas, pre- nos bancos podem viajar ; O Doutor Jos� Tavar�s�a do o Gabinete conservador

te deu ao deputado Osvaldo Cabral, desfazendo-lhe para judicando o público. E, na e) - Que 'é grande,. des- Cunha Melo, JUIZ de Dlrelt� I presidido pelo Visconde de-
sempre aquele ar de arrogancia com que o mesmo pre- t da nas viagens' das de ante-ontem, a velocidade da' Comarca de,Palho_çl1, �s ! São' Vicente e que sucedeu
tende ser o único' na Assembléia Legislativa. �;4�a e '8,15, de Coqueiros na Ponte Hercilio Luz, o t�do de San�a Catarma, nal ao do Visconde de Itaborai

Houve um momento em que o deputado Cabral de-
para esta Capital o veiculo que provocou protestos dos forma da lei, etc. . .

de 16 de julho de 1868;
clarou não ser nenhum bicho papão. A isto retrucou o

deixou na estrada', entre ou- passageiros e até choros Faz sa_?er aos que o

pre-j
_ em 1885, assumiu o

deputado Volney que o deputado·Cabral, mesmo que o
tros, os seguintes passagei- de crianças. e gritos .de se- sente ed�ta!. de la P�ça, Govêrno desta Provincia de

quisesse nã?,'?�di�, MI' "bicho papão", pois, para tanto,
ros : srs. Carlos Orilia; fun- nhoras, ouvm_do-se, em res- ,c�m o .pIazo de (20) vinte

Santa Catarina, o dr. Fran-
faltava-lhe bSlco .. ,

.

. ,.

da firma Carlos posta palavroes dentro do dias VIrem ou dele c�nh�- cisco José da Rocha;
,

. Ouviram-se outros �p�rtes, mas .o grande pr�sí�en- Hoepcke S.A., Antônio Do- veículo.
.

cimento tiverem que no. dIa. _ em 1893, as forças te-
te Volney Collaço de' Olíveíra, com sobranceria, dignída- .

.' S. g nt Ivo do Contra êsse estado-de-coi- (17) dezessete do �es de 'gajs ao Govêrno e que...:I di lêtí f I' t d f' .

d
.

t'
,

d C mingues, ar er o ,

b 'i'm vmd6ut'ol '

ue e la ICO U mmll.n �,. .
e en eu o pres IgIO a asa

'tE '-'t N.· 1 Fredo-
. sas não po_demos calar e, eutu ro proXI o

. guarneciam esta Capital
-e soube estigmatizar 'a mesquinharia com que foi ata_I.x.ercDI °t aCflOnca. nea'rl'o da denunciando êsses fatos. às ás '(lO) dez }lotas, a f�ente sob o Comando do Coronel

d 1· f d'
.

I' I d t d
mo u ra, un 10 .

'd 'E'd'f" d- P . f
.

turaca o e pessoa mente o en Ido, mc USIve pe o epu a o Dl'· .. R . .'1 de Po- autoridades, esperam os mo- o :. I leIO a re elo .' 'Julião da Serra Martins,.
Osvaldo R. Cabral. re.ega;la . eg�nr�nha alu' fadores de Cóqueiros a sua MUDicÜial. 'a Praça 7 de Se-

capitularam aos éruzadores:
Em tempo: Já sàbemos que o cronista terá que pa- ICIad· I mta'ts�n : lEd �.açã� intervenção para que não �mbro o portéirt) dOs audi- revolto�os "Repúbiica" e

gar o pato ... na, o ns lU_O e �. venham a Ser. forçados a tQrio:s trará a public.o o ;pre- "Palas";
...

.

." Orde� do Dia " CUJO nome. nao �os o�bre- medidas queprocui:'am evi- gão de venda ê '.l.l'Témà.tàção
_ em 1848, em Pernam-

. - ;.:. -' .'

d 1
- velado tomou o Olll us,

. .....
. ... --nio'1'DIscussao e votaçao do projeto e reso uçao, que! d'· t dI'

-

e-' tal' por todos os modos pos- Q q.uem ru..lS ugr .' e m
buco, estalou um moviinen-

"prova as leis nS ... 40,·' .41 e 42 d'a Prefeitura Municipal ,qlu�nd dO. es.e desenvo .vIa
v

I sI'veI's lanl'o oferecer s.o,bre a res-_,.
'. .:

..
. oeI a e pon o em Jogo a . . . "'. " "". to· revolucionário com o no-

de Chapecó. Aprov;�d�. ; .'
. .

.

'

·d·· -

_ pec.tlva avahaçao de:..... me de·Revolução Praeira;
D·

-
.

t
... �

d
.

d
- .co I d

.

t d propna VI a, para nao per
(C lI.\ 8 lY'<0 nJ\) "to unI crulscussao e VQ ;l,Çllo. à l'e açaQ .I.�na o proJe o e d·' h

"

d. 1« , . 1''lI'" .vv ,uv OI· . -

- em 1908, no Rio de Ja-
1

.

551 b
.

.

'd't'
" .

';1 d C � 200000 eI o orarlO as au aS. .' t UIDa parel n. 5 - ,que a t:í:l cte I ° espeCla e r",
_

.. ,0,0 Essa a situação criada p. :J fi.ar meus cabel•• 1 a;éIros o SegUl�
e:

,'i
...

'

2� neiro, faleceu o romancista,
pa,rw 0". pagamento, das d�s.pesas de. rec.0!ls.truçao de pr.�- ela Em. 're'sR do Bo..

�. A.brt_.. I;' tenhe. o .Ieito....
. te.do ter

...
�en.o eSc.l! o �a . Joaquim Maria Maehado de:

�lO �c.oIa,r,'na VIla Itaplra,nga, 1llUnIctplO de Chapecó.Pt' . ·ll.J.'#'1t"· B'<R'��V.i·:C""·.R·-'·�E·"E·'·' c. Verba-:�ntuado\l1o dl'StrIto de
Assis, nascido nã mesma

Aprovado. go, con .ra o povo que eve
i I Li Gal"Opaba eum 182 metros .cidade em 21 de junho de.'

D·
.

-

t
-

d d
-

f' 1 d
.

t d a autorIdade defendendo-
o f'"

.. • 'f "t I 'd f
. t 28'7 m t"'os deIscussao· e vo açao_ are. açao ma o proJe o e

1 d"t C t �.
.x....r meus c:ue per... iii· ren e·e·. e·, .

1839.
11' 10'3 51 't '1'

.

f d G'
,

"L he os IreI os. on ra esse
, " ":fI' A, r're""'ondente a á",el n. -, 'que. emI e apo 'ice em avor o masIO a-

f t' , b I un",as C.Q .

....... ..

-

:
An�

.. r�,'iNi1o,'JTa�
gunense. Aprovado, .'.

,
' .a o .� qbuel··' nos

re e ��os, e r�a d.eA (2,&.117 m2-) vinte e; ,•••••••••••••••,••• _.
Discussão. e votacão da redàção final do projeto de nos rde e aremos se�pre, nNt'AS PARA 'PINroRI 'Seis mil C'énto e dezes.sete UensBgemlei n. 104-51, que co�cede. auxlio de Cr$ 450.000,00 ao acusdan � os tgadUanClOStOs. (" n T 1 (.) .... 4· 'I' metros quadrados, confran- PI

.

.

. .'.

G'
,. L' Ad' que- eseJam, a o o o cus o, . .

t d
.. N rt om terras d P" XIImaSIQ agunense. prova 9.

..............,.'P'.....__._ Ci • 2.. _ an. o a.o o � c .

-". e
'

10Discussão e votação- da indicação n. 421-51, sôbte ma oportunidade, no recinto, do dr. Paulo Fontes, Pre- de Jo:sé PonCIano lUb�ll:ê,
. .

reparos na .ponte de- Aratingauba, no município de Ima- feito da- Capital. .

Sul com tert-as do espoho, CASTEL GANDOLFO, 27
ruí. Apezar de barrado tão pronta e superiormente- pela Leste CQm terras que foram (U.P.) - O Papa Pio XII

Di,scussão e votação do requerimellto da sra. A,ugus- invo.cação, de fatos cOl.).cretos, _0 depu�ado. Enedino..Rib�i-:ràrrentá:tadas dO e�pólio p_or enviou à rainha Elizabeth,.
ta Barbosa Moreira, sÔ·bre· pensão. Aprovado. ro i.nsistiu em �ri�ica� veementes contra o presIdente, I E-:_nesto Nauck e seus 11'- da Ing.laterra, uma mensa-

Discussão e votação do telegrama n. 34-51, referen- -obngando.:o a 11' a tl'lbuna .. para rebater as mfundadas' maos, a Oeste com a estra- gem em que exprime, "seus.
te ao projeto de leLn. 596, de 1947, em trânsito na Câ- acusações do nobre tribun.. da ve'ha. O imovel acima mais sinceros votos" pel�
mara

.. qQ& .Deputados, que estende aos Presid.entes das, Ademais, o deputado Ylmar Corrêa, em opol'tunissi- descrito, pertence' ao espó- restabelecimento do rei Jor
Assembléias as pre;rrogativas concedidas aos membros 'mo aparte, salientou que na sessão e;xtraordinária sôbre lió de Antonio Inaçío da Sil- ge VI, e informando que;
do Congresso Nacional. Aprovado.

'

o aumento os debates decorreram num ambiente elevado, va e s/mulher Maria Isabel "tem' feito orações espe-
A requerimento do deputado Estivalet Pires, foi pos- só havend� a la.mentar o fato de. se terem apagado as da Silva, e foi posto a praça ciais" pela pronta recupe

to em 2a discussão, o projeto que concede auxilió ao Gi- luzes, ocasião em que os deputados foram apedrejados. e arrematação, para paga- ração da saúde do soberano�
násio das Irmãs da Congregação de S. José, de Concór- Por quem? . . mento das "CUstas do espó- Um informante da Santa,
dia. O dep. Osvaldo Bulcão Viána manifestou-se 'contra, Em defesa de sua atuação, o presidente Volney Col- lio. E para que chegue ao co- Sé disse que o Papa tem si
,bem como o deputado Enedino Ribeiro, mas o deputado laço de Oliveira respondeu ao dep. Enedlno Ribeiro que nhecimerito 1ie todus, man- do constantemente infor
Estivalet Pires defendeu a iniciativa com brilhantes ar 'iIão faria aos l'epresent�nt�s .da ,U.D.N. a injustiça de I dei expedir, o· p.resente edi- mado das condições do mo

gumentos. A aprovação do projeto contou com o voto do julgá-los capazes de se mtImIdarem com a presença de tal que sera afIxado no -lu- narca' britânico e que "ma

deputado Celso Ramos Branco e outros deputados da populares.
'

,

'.
.

. I g�r, do costume e extraido nifestou enorme s'atil'fação'"
U.D.N.. E' realmente lamentavel que O nobre representante I COpIa do mesmo para ser ao saber, ontem, que Jorge

Novamente tempo quehte .,. de São Joaquim pudesse admitir a hi·pótese de qualquer publicado em jornal da ca- VI já havia recebido algum
Após a ordem do dia, o deputado Enedino Ribeiro deputado ser suscetivel de mudar de opinião pela sim- \ pital de maior circula�ão. alimento.'

'ocupou a tribuna para dizer que a sessão. extraordinária pIes presença de estranhos. Dado e passado nesta cIda- -----------

convocada para hoje às 14 horas, tinha por fim permitir Dess-a discussão que foi acalorada, tempestuosa, se de e comarca de Palhoça, Fraquezas em ger.1
'que o Presidept� do P.S.D. invadisse o recinto da Casa conclUI que à. União Democrática teme pronunciar seu aos (Zl) vinte e um dias do

'Vlenho'Creosotadlpara impressionar seus correligionários. O dep. Ylmar voto contra -o aumento, na presença dos funcionários. E" mes de setembro do ano de
Corrêa, porém, respondeu que o representante de�' . uma outra maneira' de acender duas velas .,. . .mil novecentos e c.inquento
Joaquim devia protestàr contra o 'fato de ter o presiden- Bem disse o deputado Fernando Oliveira que os e um (1951). Eu, Leontina
te da U.D.N., dr. Bayer Filho, invadido uma das salas da deputados pessedistas não votam por causa d.a presença Tancredo, Escrivã o datilo
Secretaria para verificar .processos ali existentes; De- .do seu presidente, mas votam pelo aumento poi'que cos- grafei. (As.) José Tavares
via, também protestar, contra a presença, naquela mes- tu:rp.am votar com a sua consciência. l da Cunha Melo. Juiz de Di-

dos cnntratos 'sôbre os quais os escrivães distritais po- PASSADO
29 DE SETEMBRO

A data de hoje recotda-.

(Si-Iveí:ra)
......................
reito. Está conforme Eu. ,

Leontina Tancredo, Escrivl\
o datHografei.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

ALT�RAÇÃO HO�RIO
(Custa, Comando com 50 poltronas' indivi-

.

duais)'
.

-, Tarife com 25% Desconto'-
Para o Sul: LAGUNA E PORTO ALEGRE

QUARTAS E SABADOS ás 13 horas (deco
lagem)

Para o Norte: CURITIBA -. SÃO PAULO E
RIO

QUINTAS $ DOMINGOS ás' 10,30 .horas
, , .

't' (d�ç6lageln)
, .

COlnbinado com as linhas para o . norte do
,

.
. paÍ$ âté Manaus'

Agentes: Z. L., STEI:NER .& CIA� '-.
.

Rua AI�
.

, vàrefde' Carvalho,: 1 - Telefone: 1402·.
'. (' -, "

, .

.", ...,
.

,

. 'Di);Íétbr��d�ló ESTÁDO.: ", 'para assistirem á missa' dó 'lQ':,ânjvel:sár,V) çle",seu faI�- I,

; :flpria�óp�Üs.:::' /r "

.;\ ; �::.i cirriénto, (lue :man?aiá:c��eb�a.r;:n'p,di�".l9 'd�. Qutu,b�o pt@�.' ,;
.

SÉDE .: DISTRITO FEDERAL �'RUA i�"DIi ;,rARÇÓ �.'·6�
, ,.,,'

'Prezado 'S�líliol<:
'

,- .''>, ':�,' .ximo, segunda-feira, as' 7,10' na Capela do Colégio Ca-
, "

.
. . ,

,,;D� o.i_íiem â!6,si:':Irf��fd�rit;' ta'tínense:' , "", '," .,', s . '".,,..'.'., . .' .

o
.i

te tenho � h'ón�:a â�' ·comi.t',
"

'Antecipa' agradecimentos.
"

.

.' '.
' . Tôdas as 9peraçõ�.s bancárlas

'

.ni�ar' a '\('8: :que em data
. ',' ..

Floria:riópolis� Set�mbro, de 1951.

::����:Own::l��ericfi�a�;'�'u;:;' :M'
.

1-'S'
'.

S'a'
" ,', d" e·'··' ",S·e"lt··m'·'.�. "o'•.

'

'd, '-.8',,'.:ASS1:>Cla'çao .denorrrinada '

, ' ..
' "

'

.

:

"Cru tada de SalvaçãO" da "

,

" .'. '

'.

'.
',

.. '.'
'

, -' .

IliÍãticia "'Abàhdohlidaf, do' FUh()s; genr�s, netos" e ,!>i��", .irrnãs. e .às enfermeiras, do
Sul de Santa'CiítiihrràY'cnjo; . ��to, de ,Mària .;ÂdeÍáide, Hospita-l- de. Carídade., ,Olli"
único objetiyo é '� proteção'

,"

Ç�rdosQ,
'

trossim" convidam par'a,'a
à, }!ri�.n�a ab��'��Íi.ada,. !�i-,' a.srra,.decem aOS parentes e :missa de sétimo di�, f} rea;:,
ando' uma Escóla;'Pl'ofl:SslOJ ,amig@s,.,�Ws que .enviaram Iizar-se na próxima (terça
nal aos riie��rfs' 'desprovidos ;ca1:tQe�' � télegra.mas;: ,qrs: :feira;), dia, 2 ,de .outubro na
de rec'nr�o(jià];��'rii)S._ ,

... �', 'Alfreqo çhe.r«;m,: Dib ,lYlussi I'Igreja da Irmandade do S.�-
S�I!-do ,na,.mesma -ocasiao e. dra, Wladislava,l\{ussi, ·as inhor. Jesús dos Passos. .

aclamada sua primeira Dire- , ..,'.,.' ,

toria- que fid5ü '-a!úi'iín:'cons- ;, ,",'
'

,
' , ( ..

. ,

tituida:.· .:'
'

i... ,. ;,,' ; ...... '."",." , t , .,' : r,
,

'Pres'idente'de Honra '�:'
!

L'OI'D'E'
','

AE'R"EOTIl': Ati Pereira de' Oliveira' ,', ','
.:'

_ Juiz de D'ii�itó.'
'

'Presidente:"':":' Óná 'Pedra
de Càldas _:_ Indu�trial.
Vice�Presidente � Amau

ri M�dureira _:_,Comercian-
.
te:

' ,'" .Ó:

10 . Se�iebÜ-io _ Esaú de
Oliv�irâ Mendonca _ Es
crivão do ��gi�t;o' Civil.
'2ó Secretário _ Dr. Pe

dro Ivo Mira Gomes _:_ Ad
'Vogado.

'

Tesoureiro Geral' _ Dr.
Z�mô Rizzo ._ Engenheiro
Corlsh'utor. '

'10 'I'esoureiro � Alvaro
Bernardes ...:.....:. Speaker da
:Rádió Tubá.' ."

20' Tesoureiro _ 'Adelson
Longo _ COÍnei·cia�te.

'

CONSELH'O FISCAL
'Lui'z Sani.pl;ti� Corrêa, An

tonio 1ríácio Prúdencio e

.Albi:no DemO. '
,,'

COMISSÃO, DE' PROPA� ','
, , ,: GANDA-' - � ,

Dr:,i'Gust'avo; Roch'a,
.

Ma
n'oe(Agi,11a'r . e Wa.1tér z.um-·

blik:',:
",<

. ". ", ' .

.,ORAÓOR .",
.
pr .. A,taliba;,CábraJ Neves

_:_' Prómotor" P\lblico�'
,

Na �xpeCta'tiva ele 'que V.
s: daiá a

!
esta, à'; ac'oIh idá

�êrécecIor�, 'ê'ubscl;evo-me;
gr:lto e" cordia'imen'te. ,.'

'.

" (k�.j·' Esaú 'd�',;' OH�ei�a
.;' .. '1; ifi'l'.:· ''-'I. '( .

1\1endonç,a _:_ Secretái"io. .'

Dia '29 _:_ Sál:5àd0 _ "EOITE" _..;_ Inicio ás 22 horas.
Reserva' de meSas na' iRetójoa6à Moritz a partir do dia
26 -:.:.'Cr$ :30;00.

.

iDia 30·.:....:.. D'Ômingo' ...:..:.; Tarde dansante para os fi�
lhos dos SóC'iús, das t� às 22 hora�.
;, " 'NO" período da manhã"· serão' iná'lrgu;rados os retra-
tos de diversos. sócios Fuirdadbres, às 11 horas'. ',. ,tivd,�, ((;I'(p os juros �ncluídos, seladas propOl�cionalmente. MeUlo- . ,

.

\...' i r '
,. :. .

.

" Di<i."2 de·'o.utubro �'Terça"Feíra � Jàntá:r de Con- ré, taxâ� d'e juros para as letras de prazo superior a 12 meses.
.

fraternização 'pa�'à ·todos Os ,Associados é contirtuação da '
. .' , .

Boite dâ''C(jlirta, INsCriçãO'pára () Jantar'na séde dó Clu'- O BANCO .Dç> BRASIL S. A. tem 280 Agên,CÍas""no país, alémde d!1as
"�"•• ;•••••.••"..... b·e·:·- c"À1'n' o S,1".:: Fx'a',n'CI' "c"o' '1:>r'az"eres. ",.'

-"". ',. tAd:
.

-

b
,.' �'.

"
.

:'1: '.' fi ",,' ,;{'
V '" no estellOl, para. o as a,s, op�raçoes ancanas •. in�ll,lsiv,e o recebhnent� i1� ,

,

, Dia 4 --'- Quintá"Feii'a,4- Concerto com a Orquestra .

I

C.aS,â.�'" d'e
é

D-ÂQocio regida pelo maestro Cal."meló PristO _ Palestra sôb're 'a
depót'itos: '

• \ " . ' ,
' : ,

" . �' exist€inc'Ía -do Lirá;::'p'e1'ó 1)r: JIe!1Jiq�l�."B-FPl) Ju.niQr, "às 1'�o ESTADO :pE' SANTA pATARINA,.' estão �rii fun�iqn:Fnento;as
','�'. VE.NDE�SE/ 20 horas. I?eclámàção p�lo 'J?Mi'a ,�atárj;;��p'se .Miinà'§f'ct� Agêndas r.., as, segu. intes :cidades,: Blumep.au,. FL0R;IANófOLIS, Joinvile; Joa-
..
Uma' de !,ec;o:S',e"molhados Menezes'F'llh'o e'êóntinuaç'ão .d� Boite"da'CoEná.'· " ',;

béIti '�regu�z�ú��' s,�t? à :r;ua

I
.' Dia 6, �', Sábado � às 22;::�çJras ;': �. G,RA;N'PlQ$6 ç�,ba, I\:l;-��iá, Rio, qo' StJI e'Tubarão.·

�ajorposta pO'62., .'
BAILE -DE 'GALA � em 'coméy{oi'açâo"a:d ·2QÓ-anfv�t�iii·�B 1",,' -.' ;, '

" , ;,

Ver,e tratar no mesmq.lo.- 'do Lir:a e.posse -da·Nova :DiÚtoí:W��"Cor6.l;tç�;/d�'i,'R.ª,�,; �._,.,_,..,_ ___,. ----------:--_-,.--.,.....,.---,....,--__"--__.

ca�.;.,;. ;) . " .
' "

aha' �'o LIra'., "

:." 'é';'." .... '

'

" '.. �
,

i' i,' .

" '" ", , FESTEJOS DO JUBILEU , ,
'

.,- . DIa 2":t_;,,; Q�IÚhta Feira G "EDITE DA coLiNA'; -'-
.

das 21 ii: 1 Hora. ,:,

.,�

:Máxima 'garantia a. s�u� depositantes

'Nova tabela' de' juro� para as
. éontas de' depôsites

DEPÜ.':il'I'OS POPULARES : ! : �'�'" ......•

",� ",..

,"�o '} 'I,
"

JUlÚ"l ;i:uais, capitalizados, semestralmente. 'Retiradas livres. Li

mite de êr$10.000,oo. 'Depósitos míni�os,:d� C�$'50,oo; Gh�qúes
'

.

. I
,

;'rONI.co'.Ç:�m�R
:foll ElC,qdNCIA

do n::ol' mínimo de Cr$ 20,00. Não iendem juros os saldes infe-

.

rtores a 'Cl'$ 50,00, os saldo� excede�tes ao limi1;e e as contas -en

eerradas antes �e.60 dias da data dà abertura. "i

DEPÓSl'lOS LIMITADOS _ Limite de Cr$ 100.000;00 .

,I' !

4 �%
4%,

3 �%

.

- Limite de Cr$ 200.000,00
':�' Limite de Cr$ 500;000,00

�Ul:0� anuais,' capitallzados semestralmente. Retiradas liv�es. 'De- .'

pésitos mínimos de Cr$ 200,00. Cheques do valor mínimo de ...•

'Cr$ 50;00: Não rendem juros oS'saldodnÚricires a Cr$ 200,00, os
, saldos excedentes aos limites e as contas encerradas antes'.de 60
, " ,

dias da 'data da abertura .

, ,

.

DEPÓs.i;ros SEM LIMITE, ...........
_ � � � ... 2%

Juros anuais, .capítalizados semestralmente. Retiradas livres. De-

póidi6 inicial mínimo a partlr de Cr$ 1.000,0? Nãorendem juros
os saldos inferiores a Cr$ 1.000,00, nem as contas encerradas an

tec ele 60',dias, da d�ta da abertura. Melhores taxas de juros para'
as (,011t35 de depósitos não inferiores a'Cr$ 1.000.000,00.'

• I - . ,

DEPóS1TOS 'DE AVISO' PRÉVIO
\, ,"_. I •

'
,

Retirada mediante aviso prévio de 60 dias
,

4%
Rétieaàa mediante .aviso préviQ de 90, dias 4 %%

, '

Ju:';)� anuais, c�pitalizados semestralmente. Depósito'inicial mí-

iü,:},_. a partir de Cr$ 1.0,00,00. Sem limite ,os .depósitqs poste.riores ;,1

e' âs J tUradas. Não rendem juros os saldos inferiores· a .. ,

.

.
," � ,

i

'. Cr$ 1.000,00. ,

DEPóSITOS A PRAZO FIXO
. \ y'.. ':(

I.' '
.

"

P'''l' 1,2 qJ.eses : '
' .. ; .' ".'.' ..• 'o'. : : . .-:.

'POi' ]�i '��ese's,' 'co� '·rcltiráda·'rilei.lsal 'da',renda" .

'

..•• '� : . � �;.
',i.' ,,_, 'I'" • ,'·t., 1', ',' " : _',

'

, ..Jun,s .anuais. ,Depósito nlínimo 'de Cr$ i.OOÓ,oà. 'Melhore's taxas
,

, 'P

.

50/.>,

4'%,�
"

de juro:;: para os depósitos por 'prazo ,superior a 12 meses .

LETRAS A. fR�MIO
De prazo de 12 meses

, ... • • • • .," � � ._ .. • .. • .. ..:. .. .. '! .. .,. .. .�... • .. .. .. • • • .. • .. ;. 5%
.Ju;·'jS al!u,ãis. Depósito mínimo de :Cr$ 1.000;00. betras nomina-

.'

,

." I
•

Tipos _ -'DEUTSCHER ERSTUNG _..;_ WIGA -:- ODA -

.',

LANCE ALPHA - WELTWUNDER _' CAPELA _

G·EMA -'-"' PRISCA ---:- CARMEN
,," "Consultem' outrO!;;' pormenores'

,

FEDRIGO & CIA..

(Rua Conselheiro Mafra, 88 � Fone 1.373.

Florian�polis
'

, f

\ '

,�-''''''_�''-'-'

A'T'L.Â"N T,. OA
}',-� .I < _" ... '-

. ,

�"'A" c, ,",0:",
! .,,' :,'

I" ,

'.i,

,

os MELHORES !lR,TIGOS! OS. MENOl,tES PltEÇOS! AS MAIORES FACILIDADES! ':.,.:'"
' .

.

·R.ADIOS "� ELECTKOLAS'� AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES _. DISCOS TOCA-DISCOS ,:_.! " AGULHAS
ENCERADEIiiAS - GELADEIRAS'" LIQUIDIFI€ADORES' BATEDEIRAS - VALVULAS·ALTOFALANTES·�-'RE�

.

SISTENCIAS CONDENSADORES

. �
"

,,' t

. O mais completo estoque de peças para radio
'Rua' 7 de Setembro, 21 e 21 A -. Floriam,uolis ','

.;,'"

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HOJE, ÀS-
,
14 HQRAS.· A ASSEMbLÉIA

-

LEG:._,;"'ATIVAé'·
APRECíARA O VETO' QUE O SR•.GOVERNADO" APÔS��

AO PROJ-ETO ·DE A.UME.I'JTO DO 'FUNCIONALa·fs,MO:·'
"Justiça Pelas Própri.S' Mãos'"
OS PASSAGEIROS, REV()L'rAPOS COM A SABOTA- são exáta da imprensa, .do dencias do sr, Prefeito Pau- .

GEM DETERM1NADA PE�OS .PROPRIETÁRIOS DA jornal que se propôs sem- 10 Fontes, para restabeieci'
LINHA BOM ABRIGO, LEVARAM OONIBUS' À·POLI- pre defender os· interesses me�t(i) da normalidade do
CIA ONDE O ÇONDlJ_TOR FOI ()BIf.lGADO A. CUM- coletivos, clamado põr '31tOS fornecimento da carne-,'vet-·
PRIR A DETERMIN.t\:ÇÃO DA COMISSÃO DE PREÇOS, e pessôas que se desaproxi- de à -população e, '.' também,
DEVOJ..VENDO O EXCES�O 'QPE l(AVIAM PAGO - mam da realidade atual, que na' questão de abusivo au=

-, MAS, ON'fE.M"VARIAS V�AGENS FORAM CANCELA- está no dirigir as suas ati-' meato de'_preço das passá-.
---------'------------------------ DAS, �REJU!DICANDOf�1�;A�!'J: lSUl\'fERO :PJ; 'i ',F:ltE- tudes em (fésagravo do 'bem- gen�- d'e'-:-ôriibus:.:;. -v

: .;
.

.'
.

"GtrESí!:s .r Ó:.
"

, "\"."': "

estar social contra -êssa ma-: ,;_)

'
.

,

. Quando; destas , colunaé, .e;.ni'a-is·'·o. custo de v-ida, cum- neira antí-denrocrâtiea.. 'des- 1 <) ONIBUS ·:FOI PARAR NA,
vimos .lançando protestos,

IPrilhOS
finna de· éonduta humana mesmo, de ação P(Js.· ., �. . POLJiCIA,.. ,

serenos mas .enérgic9s, C,üií: qü,e'-a�n'ossà formação demo- poderosos visando hic4Í>le� !: 'Ante-ontem, O' Vereador-

na I'amo•.. a
tra quantos procuram, .a cr�tica nos determina. Cum- tação fácil,' com o sacrifício' Vitó.rio -Cechetto esteve: na;

,
," '. todo custo, enc�recer, maIS pnmos, dessa, forma, a mis- do povo, estamos nós e es- Policia Civil, revelando uma.;

.........................................

Itaremos s.e
..

m,p..r
.. �,.q•... u. e., a.s e-o

ordem absurda,

d�.,.fri��c,a.Há :tempos .passados, quando da onda de remoções mergeneias n2s�( c.p;locarem. sabotagem -dos propr(eta-·
e demissões .de professores, criticamos pelas nossas co- 'K N'O C

.'

O U T
. A c\a,mI!íWh,� :q,li�,:;�n��t�=".lios da Empresa a6, Bom'

Iuaas .a odiosa transferência do professor José Gonçal- _ Imos, r:�llri�h1:4.q:§abqtagelils .t\brigo: Informou à ·autori-··

;;:��:�a:u��c>::�ol:ed�ii:a;::�;���as para a de Arvo-

Discursando, na Assembléia, e� resposta a ����;e �\����W���:.tln�:,�!� �:�oV�:��eL:;i��:Be:l����'
Contra. OS ·comentarios nossos levantou-se o nobre um telegrama mal educado que lhe dirigiu o sr. mos à nossa Úente, equa- nicipal, que o motor ísta Ma-·

deputado Enedino Ribeiro que, na tribuna legislativa, Bayer Filho, Secretário da Fazenda, o deputado cionados os 'problemas e medes, daquela Empresa;
depois de .anuncíar que. costuma ler O ESTADO na. ca- Gallotti Peixoto disse à certa altura, "que, sendo bradaremos- eontra os que recebera ordens de revidar-

ma,-�fi;rmou que o removido, era mau. elemento .no magis- homem, não tinha medo. de rato!"
,

'se colocarem contra as suas. a bofetadas todo e qualquer'
téeio, pois vivia na -venda da sua propriedade, etc. etc. soluções. Assim agimos com passageiro que reclamasse"
O. professor .José. Gonçalves Farias exercia o cargo ha referencia ao aumento da contra o aumento de passa---

14'anos, coma maior eficiencia, cercado do aplauso e do 'e N' C t
,. carne verde, que desejavam gens. Está aí um insulto"

apoio «la população' da unanímídadeda população de Va-
. arvClo. !

....• a arlnense fôsse mais caro. Assim o que não pod�ri� deixar de·

eas-Gordas, . ',. povo nos teve a seu lado, ser reprimido pela Policia r-
. Passados alguns dias do' discurso do deputado .Ene- Dos assuntos mais palpi- produção e comércio do res- quando em um ato ilegal, mantenedora da ordem pú--

dino Ribeiro,' recebemos de Vacas Gordas, uma declara- tantes para a economia bra- pectivo .Estado. , já revogado, do sr. Inspetor blica, Está aí, para que 0'"

ção assinada, pela população, local, que contraditava, os sileira, a solução do proble- JUSTIFICAÇÃO: de Trânsito Público, pro- povo julgue, a atitude inso-

argumentos e as acusações daquele ilustre parlamentar. ma do carvão nacional é A mensagem Presiden- curou atender a pedidos, lente que se tomá quando-
Antes de 'publicá-Ia quisemos, apesar do trabalho' da di- das que mais teem preocu- cial, que acompanha o an- sem razões procedentes, das o povo está com o direito.

ligência, informações seguras do credo politíco das pes- pado o Governo e -as elas- teprojeto de lei sôbre o Empresas Limoense e do Contra êsse fato, sem precQ-"
. I

soas- que subscreviam tal declaração. Feito isso, vai a
ses -produtoras. I Plano' .do Carvão, declara Bom Abrigo. E a sincerida- dentes em nossa Capital','

declaração' abaixo. Antes, entretanto, devemos· informar Acha-se, presentemente, I que, no mesmo, "é mantida de na defesa da coletívida- nesse particular,.. estamosr

que o Prof. José. Gonçalves Farias, em abril do corrente no Congresso Nacional, em i a liberdade ide produção e de nos fez esquecer que so- alertas para. denuncia-lo às'

ane, requereu' a Iicença .premio a que tem direito. E co- discussão, o Plano do Car-
I comércio, exceto quanto ao mos da oposição ao Govêrno,

mo, o govêrno de justiça, de harmonia, de paz e de mora-
vão. Na Comissão de Eco-' uso de novas formalidades quando registamos as provi- Contínúa na 63 pág;

Iização não lhe despachasse .6 requerimento até agora,
nomia da Câmara dos Depu- 'de transportes por empre

aquele antigo servidor .do Estado demitiu-se! tados, o deputado catarinen- tsas cujos produtos estive:"

A declaração é: a seguinte e poderá.' ser examinada se Leoberto Leal, teve a . o-I rem. abaixo dos requisitos
pelo, deputado, Enedino Ribeira, se o quiser:

.

portunid�de de. apresentar ImInimos de qualidade fixa-

"Nós, abaixo-assinados, declaramos que José Gon- ao refendo -projeto.. as se- das para cada' ,zona produ-

çalves Farias, professor. estadual de Vacas Gordas, dis- guintes emendas: tora".

trttode Urubicí, no municipio de São Joaquim, é um fun- Emenda, ao projeto nQ Nessa ordem de .ídeias,
cionário honesto e cumpridor de seus deves. 1.045-51.

'

corno tambem foi dito na

Declaramos mais que o, professor, apesar de estar Adite-se ao art.' 7° um I mensagem, "pretende utrlí-

removido, não merecia tal injustiça, foi so-mente feito segundo paragrafo com a : zar tôdas as possibilidades
o ato para !3atisfazer a ganância vingativa de politi- seguinte redação, pasando I do empreeru:limento particu

queiros sem consciência. Assinaqos: Maria Inácia Perei- o paragrafo li-nico a consti- 'lar, e fortalecê-lo'!, assim

ra Costa (PSD), Avi de SOUl�a Costa (PSD), Ivandida tutr o paragrafo 1° do arti- dispondo, certamente, tendo
Antunes Ribeiro (PSD), Hercilio. de OliVeira Costa go: em consideracão o·' fato de

(PSD), Carlos 'Lorenzetti (UDN), Nilva Lorenzetti Paragrafo 2° - Nos con- que' uma das' alavan.cas da

(UDN),' Ambrosio da Silva. (PSD), M.aria Alice Costa tratos de financiamento às . industi'ia C'arbonifeI:a na

(PSD), Atilio Fabr6. (UDN), Nelza Cancelier Fabro empresas .minerádoras que II cional tem sido o esforço e,

(UDN), Arabela D. Cancelier (PRP), Maria Melo também forem 'consumido- até mesmo, ó sacrificio das

(PSD), José Cavila (s/partido)., Ecilda Costa de Souza ras assegurado às mesmas, emprêsrus particulares ernr

.(PSD), Antônio ,Baques (UDN), Brasiliano Gonçàlves o direito de utilizar o pro- penhadas numa exploração
da Luz. (PSD), Evaloo de Oliveira (UDN), Bernardina duto beneficiado de produ- cujos· resulta<],bs. o Plano

da Luz e Oliveira (PSD), Ilda Oliveira (UDN), Felici- ção at�' o limite das sua� p�nta em cores tão expres

dade Oliveira (PSD),' João Maria de Souza (PSD), Ma- necessIdades, o qual sera SIvas.

noel Policarpo de.Souza (P$D), Irineq Machado. (UDN), computado no esquema de C01il.itnua na 58: pagina
Olivefra, Mano.:.} de. Souza (UDN), PetronUho Antunes I

.,,-_. .
-

•

Ribeiro (PTB) Otávio Manoel dos Santos' (UDN), Edgar

'8
li

d
'. .

.

,
\

Cardoso (.s/p.artido), Soveral Cardoso (s/partido), José ·e·vl·
.

·B,nd·.O·�· : 'a "·a·ll·u'raPereiI:a Costa (P�D), Otacili.o Padilha (UDN), Izarmd' I .

.

.....• '..

Borgos (s/partiqo), Dário Tomé de Souza (s/partido), UMA SENHOIÚNHA, FE1UDA NOS SEUS DIREITOS
Leonel Duarte, de Lima (PSD), Anton.io .Pedro Luiz' NA MANHÃ DE ONTEM, .NÃO PERMITIU INJUSTI�:
(s/partido.)" Constantino Antonio·Pedro (s/partido.), .AI-

.

ÇAS DE UM DiSTRIBUIDOR DE LEITE"
.

Ilino Eugenio Matias (PSD), Adides Pereira Matias À rua Dom Jaime.Câma- de Uãl) vem eximi-lo de re-

(PSQ), Eliza· .Matias (PSD),. Manoel AnÚmes Matias ra, nas proximidades do crimihação pelo .esPl'ltáculo.
(PSD),.> Hermelino Matias (PSD), Maria Antunes Ma- Quartel da Policia Militar de qUe �oi o pl'incipál pro-'

.

tia$ (PSD);_ Eug�neio Antunes, Matias (PSD), Julio I há um POf\to ,d�, vend� . d� tagonista, na manhã, de on

Rosso,,.,(PTB.); Adelia Rosso (PTB), Caetano Costa So- leite. ..'
tem..

. ..

:..
'.' .

b�inh�, (UDN)., Valeria Ca�tano :Costa .(UDN), ,Carlota I Ali;;>aten4�: à ir�gueslà Q.lei.te 'f!ntet\jj;ó aWifhe-'
SIlva.·de·, Souza .(PSP), Joao·Mulato (s/pt:\rtido), Her- Nili9h. Walt;lemar;:dai Silva, bou às 'ihóras;;,'qtland<iJÍ1ui
mélino' Pereira.' (PSn), Anjolho FurJam (s/partido), M;a- que: segun'do "se propalà," tos, já Eansados,;"enerva:dos r,
ri� Inacia Furlão Borges (s/partido.), Doralice Furião não teIl,l cr�denciais para, até, p,agqraIlJ, os s.eus peca
Borges (s/p�tj.do),: M�PQ,el Bonoro de souza

.' (UDN), ser, 'naquêle' p'osw, o nis-'. db� h:ufuafÜâ:;.tá"qú��'�{'hn
Jacob FirminlO. Méira (s/partidp), "Antoniõ Pereira'êMel. 'ponsáv�l da v;enda do lei- ·paCIentes; O.S freguêses fo-
lo' (PSD), JOIiquim Sibirino de Menezes (PSD), Genezio té: .l\fas, essa particu�arida- Continúà na 6- pág� .

,'. .

. A.G?missãó E'stacl:u�l'de' �:teços'iP,úlwe�izóu' uma'
de Oliveira Costa (PSD), .Francisco Ribeiro da .Silva

..

;;.___;;:_ _.'-'
". .. portaria da I. V:' '11. ,P., " que" aumewtáva' () preco 'das'

q!Pu',�mI)d'e,'MSaonuOzeal (Iun.DácNio)..,,··ltO·ibI·l·�v}erI�r"a· (U'SaDtNu''r">n' i·nSoe:b�'·dst.eiãos'o.-TuOzaa- IDS" '·'-.t·O· t·.,· ·de· Pr"v"'ldADela" e'" I
... s's"'s _....

'-passitgens de" on-ibus,.' <Não tivess.e: �Ui ..n:essa éomis-·
.•

. ... ti ti R·' são, pessoa éh-egadâ/ eu! <desceri:i;í :,' e.lpgiQs/. éolunas
(PSD) Mario Caradini (PSD) Cust di M t· C

. t&o"la dOI- Oa"I'.·d·or"s "8 Isfa.l,
.

abaixo, à"deeisào""que t9mou e com a qual, inaugu-

'dini.(�SD),·Ceri_jro Joaquim"J� S�u:a a(U.:�):n�a:::i . ti 'U .. '... ·l}til·.
.

V' .....
·

• 'l'almente, 'provoú·qüe c.ómpreende queia sua missão'

!n�ÇIO( de Oliverra (s/partido,), :Antonio d�s s.antos. Oli-, ,.- I. P..,4. S. E. n�b � :�aixàr portar.i.a:s,,�e;�l�vaç'ãoh ide :preç()s, Ai' Cd-velra, .. s/part!(lol/�mtliorf'!e..r.a.,l)om!ltos;i;{J:lSD), Mau- " Secçã!) ,de Empréstimos
mlssao rompeu, pOIS, a'sUa'marc' a com pà'sso' cer;_··

rict�M:'S?U�,�,'H!�yeira{l�SJ?j;;�,�M'�t,i!il:;' :,Ca'!(tÍi(\�&:'\Q!!f�ira. ;,

,De o.rq.em. supel�ior. tomamos púhlicQ qu.e,. à partir
to. Não negamos que o seu exer'cÍcio' de ordem' tinida�

.

�r13D), Jrra���sco Matos .

��:t:n,au;zist�t (UDN),' F,el.ici-l do ,Pr;9xÍmo <dia ;� . (cinco) "q_e O�tubró: a Seéçã� d�
..

Em-'
,. é duro. Há muita voz de cblÚarido'ao ·mesmo tenipb�

dad� P.,. Mat�� (UDN�, .TO,a�. t:o,,�t?_s . (U.DN.�? Duruty .. p�estlInQS y?ml!}1S come.çará .a atender aos segurados
Que não vire palit�iro, sao' os nossbs ovótos, ,

Ço� ,Matos JUDN), ,l\fano�l �.Jn�m�():, �e ,Souz� Costa dêste Jnstittito, d��.endo ser .obsei:vado o horário seguin-"
.

E, enquanto agir em benefiêío dó povo,/conte'

q��1!;J� La�o:t; �Al1tunes Çost�tAP�;Q), Qtl,lyio de, Souza Í(e: .

' .

com o nosso fraco apoio! Aqui' estarríbs paxa isso.

C?st�� (PSD),:'B�1iiadp 'Oliveira' C(Jsta �(PsI)"); Gerirúdes SegUlú;la a Sexta�feü:�f:· das' 8 30 às, 10 30 �h:s..dá ,n-{inhã Se n,�o batemos palmàs�é qU�i�st�rn,f)S'c0:rn., up1i'l das"
, �IbeJro Costa (uNN�, João Batista (s/partido) •.. Se.bas- .... ;..

.,
.' d0S' dias 5.�a 2Ó� iíe\c'�da �in:ês.' mão,� 'ocup'adas: não pódemO'S';l\a&�r':::a 'páhÍ1'a'toria .

,h�na Fort'\!..n�t? ,Bahs�a (s/partido)" Pedro, Lotero' Pe- . Florianópolis, 29 de Setembro 'de 1951.

.-

qu'e �pesar do século, 'é aindiV'ü,iP. dó� 'rifii'is �d�cisi. ,.
rena (s/partI<!ll}, �_an� clos.. .§.ª;ntps .p.e.�eira (slpartidQ) A�ácjo"s, 'f.hiagQ. =,D,eleg;adQ,_

vos. argumentos.
·.,·.i

,.
. ...

e Abel Fe:rl1a�ldes SI;mas (PSD).
.

.

Luiz Martins """7"Chefe da Se,cção <t� Empréstimos..
" .. ". -. -, . - _.,

GUrLH'ERME�"TA1:-
•

, \ "-::. -�:': . ,:��. <4: t, .�•

,
I

.y ._--------.......----

O ESTAl)O, Sábado, 29 de Setembro de 19S} ..

. Enedino

'"
.. -'

"

Revolução ..na

Argentina·
Irrompeu,' ontem, n,a{� vizin:J.l� Repúbfica' A,rgegtiIÍ:à,.,.

um movimento generalfzàdo nas' Fôrças 'Armadas/, COín'
os objetivos de derrubar o Gal. Perón.

,
, :e�s�, �?y,im���o,; 'q��, é; e.nc>ab�çado;- P?r,g�nera!s e-:

altos .ofICIaIS ,�d.o 'EX;�r:Clto' _ e. - - segundo. notICIas amda-:
não', confkmad�s + 'conta c�ni a adesão da Àeronáuticit
e Marinha, determinou a drástica medida do Govêrno, de
cretando.· o estado-de-guerra em todo o. território nado-
naI.

Segundo ainda a essas 'mesmas noticias, que nos ..

chegam confusas, teria sido lançado ao Presidente Pe
ron um "ultimatum" para que abandone o Govêrno, pas
sando-o a uma Junta Governativa, constituida de altas
.patentes das :Fôrças de Mar, Ar e Terra .

. No entanto, somente hoje, é que nos chegárão in�

'formações mais seguras e detalhadas.
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