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D(}is' fundamentos foram invocados pela situação .. _ la. o �overna�or .do Estado a sancíõnarta, Se a banc��a I d� Santa Cata.rIJ;la, por �n.:arnf'ldade, es.ta

contra a�1-e�....{;�vernador e deputados que o apoiam - para o veto e do P.:::;,D., cUJO Iíder fora convocado para uma reumao na esposada pelo veto �.Ilr, G�v.er.ml(lor, E, como I1st.�
. �.,impugnação do aumento. do fUllcifmalisnl?�o9 primeiro a.f1ln de. conhecer a tabela Octacílío Nascimento e o seu

[segundO
informação solene 'c ,::e1te!ada do deputado, (k-

'
...

estava na inconstitucionalidade do projeto em que aceite pelas bancadaa 'situacionistas e pelo Governador, tacilio Nascimento, sancionarfa imeêIi'àtal!':ente o I>.rõjet�,
se transformou á emenda Ylmar Correu, E o.segunde, na cOllcorda�se c?m as bases jus�as' (�ic) desse trabalho, or iglnárfo do ,trabalho do representant� trabalhista, <for
falta de recursos do Estado, ele estaría hoje aprovado e fCito ICI! çoso e concluir que o Chefe do Executivo também repu-

Ambos êsses motivos caíram ruidosamente por tet:-·· Diante disso, a inconstituefenalidade da emenda dia II tese do seu próprio veto. Do contrário, o petebísts-
11'8 com o manifesto que os deputados governistas, dos Ylmar Correa virou n�ngáu! Desmílínguiu-se, como diria de Blumenau estar-ia sendo, na sua íngenua smeerfdads ,

diversos partidos, lançaram sábado último ao funciona- o ilustre deputado Enedino Ribeiro. Claro: está que, se engazopado oficialmente, Nesse caso, as promessas que

lismo e ao povo. o sr. Govel'nador e 'os deputados que o apoiam, reconhe- lhe fizeram, seriam, apenas, pour épater.
O valor único desse documento está precisamente na cem ao deputado Oetacílíô Nascimento o direito de apre- Superado ofundamento prímeiro do veto, com a con-

ingenuidade de' vir confessar, coram populo, que nem o sentar emendas ao projeto de aumento de vencimentosda fissão unânime da sua desvalia, resta analisar o motív»

projeto é inconstitucional nem no t�souro faltarão meios maglstratura.. forçosamente êsse direito não poderá ser segundo: a falta de recursos do Estado. Essa alegaçê-:
para os compromissos do �.!lment(1;· o.

.:", �por "�1es negado..::aos demais ,.,fep,resentant�s dn povo,. na .deve ser examinada com inteira incomunicabilidade (he

Segundo os exegetas palaolerrôs, o projeto feria ã Assenlbréia;'Comó se vê, óS"prÔprios autóres da�lese da prímeira-para que não nos envergonhe lá fóra uma con

Constituição porque estendera a todo o functonalismo Incenstftuctenalídade tiveram a gentil Iembraneae a fe·· 'clusão come estar "em Santa Catartna os projetos de le':

11m aumento que (} Executivo propusera apenas para uma Iiz" iniciativa de virem a público. declarar-lhe 'a �bsolú. são ,constItucionais, ou ínconstitucíonais segundo as des
classe, Faltandq ,3, .ínícíatíva governamental, argumen- ta' tmproeedencía, Esse.• o recado do. manifesto. 'de saba- pesas que envolvem, Em outras palavras: a emenda Yl�,

iavam, o aumento. não. 'podia abranger �v.fÕd.ós '6S. se'rvj,; do, g dai não ha sair, a não. ser fIl,e alguma Iuminosída- mar Correa seria inconstitucional por acarretar cinquen
dores, mas ficar restrito. ao que partira do Executivo;' de juridii:a, "des'sas que alumiam di! sabénça" Q. Go�rl:lo., .ta e quatro milhões. de despesa é a emenda Octacilío Naz.',�

"

Pois bem, Vejamos,agora o manifesto : "Assim, o. no- venha provar que entre os deputados Ylmar Correa : e cimento. 'constitucional por determinar, apenas, um ga��
bre deputado Oetacilio Nascimento, visando o' interesse Octacílfo' Nascimento. corre uma divisão: o primeiro. não. to de quarenta mrlhões!

.do funcionalismo. e do Estado, elaborou uma tabela de POd0 e o sevundo pode emendai" projetos de origem go- 'Eis porque, o motivo segundo do veto será comenta-

aumento, em bases justas, e bem' assim o corresponden- vernaméntal!
.

«o amanhã, quando divulgaremos a tabela Udacili.,:,i
te recurso, trabalho este que apresentou aos lideres de O primeiro fundamento do veto resta, assim, ani- Nascimento, '

,

�Od08 os partidos com assento na Assemblêía Legislati- quílidadu e imprestável. Vinte deputados da oposrçao, D�Ul;e, pois, 4) veto não passa ue umdocumento ex

va", '

.

aceitando a emenda.' Ylmar Correu, e dezenove deputados cluído de toda e qualquer consístêncía jurídica, na OIJj-
\ \, . Os :J>ideres dos partidos aceitaram êsse trabalho do

.

da situação, aeeítande a emenda Oetacflío Naseimento, níão direta e indireta da unanimidade de' uma A.ss�m.
deputado Octacilio Nascimento, que a: nínguem es«ondeu reduziram a' zero a tese da ínsconstftucinnalídade sus- bléía Legislativa e do próprio Governador do Estado,
a certeza de que, se a Assembléia acolhesse a sua tabeo '.entada 1;€10 veto. Em resumo: a Assembléia J..egislativa RUBENS' DE ARRUDA RAMOS

.
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fo lrnIis antig. Diá- � O .TEMpO
� rro de S .. Cat<irina i 'Previsão do. tempo até, l;�

( � ho.ras do dia 3.

t Anc XXXVIU � Tempo: Bom com ,nehl:-
! :: � lo.sidade. Nevoeiro.

lU' � I Temperatura: gstávd.
rl .. 11.2-48 �! Ventos: VUl'iaveis, JJJ.ode·

,

,( rados.
"�,JP�.I.�,�,*Iit.�

Temperaturas extl'eIn;?,�;
de hoje: Máxima, 18,4. Jl,'U
nima, 11,'1.

56 CENTAVOS

',,"

o ESTADO, Quarta-feira, 3 de Outubro ue 19fíIEdiçãu de hoje - 8 p1.lgs.

_\

�

Cinco Toneladas de Pólvora fôram II Em. defêsa �D tr�8 nacioltal Amanhã li elejo
P'elos ares ; o PresIdente da Repubh, O Mmlstl'O da Agncultu-...
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I ! eu ,aprovou a expo..sição de ra propô� a_órganização ele �ao na . ssem ...

RIO,.2 (;V,A.) - A_ txa-l,ria facilmente destruido 'í dó lonal ocrq)"do ,'·c'1a ofi_1motivos ·que lhe fOI subm�. uma comlss�o e�trc o.S con�- bfél> . '1 � t"édia ocorrida há mais dA I' p"'la ·vio"l'nrlcr·a da' ';'O'1V01·'" 'I·' "I '.

'I' -
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f
-

,tida pelo Ministro da Agn- 'pr:'do.res de trigo dos d1- I ,Ia pa·1; �! o
.a . '�'.,,.., - • ç .

lo' w, CJ"U (e .QTanu a('<l.) so' "e'p I
.,' . li "U

três anos 1'111 Deodoro *quall. ! "�\':"'a' 'Ildo qlle o;' h..o�no" .S"
:'. '
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=

TT é�'b'�
•

1" cu.lt·.Jra. trata.ndo da, solu- versol'! momhos, aflm de c- ,I -R P "U'LO' 2 (J A',
_0-

" ,,<. _lu ., ua, ,u '
. '" AP!'JClS ,,�nos L'n1' teCO G"" ,

"
"

_. . ..,. ., ,.,

..(lo nerdera,.m a vida mais dI>. i p' ropa aasse'n',1 aos cOlnna'·�l· '."d .f;
'

•. , 't··.'
'

.

"

.l-. - �. ! ('fio' do 1.1ioplenli'" dó eSC{la- v!tar, nas futuras safl'ns., iq De"éI'''' seI' esco.ll11' o no ')' "'1
� '-' - " I. 'r � . , � '·-l·ne l'a �Ol aAnlipr "( par�4;' ._.' ,

"

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

I
v �, 1>'·-

três dezenas de çperário.s ,do
Imehto3 vízinhm;,' ãtI'aV'�s do. 1 �'(t�"�a�.,brindo "';:'w fie· b 1- i nli::nto dA H!'l:Ua. de trigo na.. m�x,lscencla de ,L:lgO pua. xímo 'dia 4, o 'v'ke-pl'ei-'iJbl-

!�inistérjo da Guerra, Tepe- ! f<tgo. .'
.

, . , . ll';i;O� �.A' ;Q.rti} �'1;'i1)im. r!Í'�' tIcd�,::!, '.>' "

_ ( .

venuer" �s .:
qu��:l.?ades a ; te da' A,,,sembléia Lerri:;tll'1'

tl�l-S� na tarde, de ontem, na ,Cinco toneladas de pólvora I, resistiu ao inlpa�t(l· ao dtir l�e.:f!l:'�n..;.Q;��m;s.'�·et:I'Jl�<!.- "m�no!" l:� aq�lSl"aO ,d? C�'l tiya......�o Sã-o Paulo, e:l.!'�/"

FabrICa de Po.lvora Estre-l .' pelos ares ,luc:;tmento de' ar. ccdendn.!
dos satrsJat"H9& (,f\ ?ompm, real �aclOhal: a \;ó�wa 'vago éóm'ã l'enúncür tin d.·.

,la, do mElem? M�lÍstério, s�-I Não o_bstant:, ontem su-lMais de uma tO!lelada de I pO:'� p�r:e �OB mo�!Sell'os, ?�. ���produto, ale�l1 d�s. cota;:;, fput�d0 Jánio QUl1?l'OS, 'de:,,-
tuada na Vlla de InhomI� I cedeu o lmpI'evlsto O deslo '! po.'lvo" -; ...,

t
1 ID",Ol :;;af1 a de tngo na.cIO ::; zOlJa� pro.chltoras. .

gOf;"OSO co.m a n{'ltI1 "'e ,>.,
. '. i .'.

-

"a J<� preparaGa es 'lo í ". . A" -. "u • ,: <>c ,.u .,,,.

l'!11'l, na raiZ da serra de Pe- (camento do ar com a expIo.· :V;l embaladn e. g"3rdaq" lnnl ate nOle. reg1strada f
?omI-ssao em refel'enew ,Mesa Joréando à aprov(j,'·ii.d

trópoli:s. I são ocol'rida' no pavimento i r;ontud�
(_

co';; '" 'H'r. .;'! (2'70,O()0' i;onelad:'-tfl), dis!?e o
. unclOnará em Porto Ale- t das cont;s do eX-gOVel'��+-

,

F l'
,. I -' . •. , .. o neto lU]

0.-, '�," ,

t dA' lt gre 'sob a supervisão 'I '

. :e. izme_ute, o. núm�..·o de·!de graflUlação arrancou as :tingida dirétamente, ;uJ.,,{1.HllS 1'0 ra. "g1'lc.u ,u.ra , -." '," "uO.;d�r sr, Adernar de Ha'rro(;.
vItlmas DUO alean<,;ou 1rI1:1;ne- !tellut.R de amiant.o das ofi-fvou-se. Caso tivesse (!>':í:O-! que, gr�ça5 ao �ervl<;o �e ,l�s�:tor �omS�rvlço de hx- I .

ro tão elevado, Contudo, pe� I cinas ,mais lH'óximas, e pau-I dido seria pro.bl tnã�·'. :! Expansa'(l do TrIgo, cUJa p.ans�,o, do, lngo.. naqll�le! .

-----

Ias circunstâncias doloro- I co depois material em com� ! salv�c;: o dr � d
.e

.

G

':,C'}j. :1 r previsr.o' fôra rigorosamen- Estaao, alem de SUb-C0l11lS- t·
-

d
' I

� .

I' ,,<$ "" ertH:\'s

,.t8PlI-,.,
.

h
,. sõe� em Flor', '" U'sas

.

o ílco.nteclmento, l'e� ,. bustão atingia e penetrava itamentos. t� exnta, os�n101�' os aaqUl- t' .

"
..

o

.' ." _IanoP?llS e
t TJ<I'lnrí'�� '-;,01'"vestlU-:se da mesma, 41'ama-,\nos comp._arti.mell.tos, pelos f Em t p.

,.

t nrarn, da 'aludida sa'fra; i CUrI�l�a,.tambem soo a

"U-I'
� ioãWt'u..., ... 'IlI�'

..
lIf«i

.

·d d
' . - I' r_s mnU1 os

1 d
. .

perVlsao do mesm S ..

hCI fi.. e, enlutando onze fa� ,buracos do telhado. 'Obra' Scg-undo à -�f., ,- ,. 264.H(}9 tone a as, . aSSIm. .

.
" o. , enlço, «;: 1!1ltC .l·V"� ,

milias, cujos chefes ali tra� Yindi�cutivelmente de acasO'. I coihidas no: 111" ..,':m<:���1 í discriminada,,: 221.567 to-! que rnen,salmente, a_rHlrará,' �U� �(.4., lu:'(\)
1 Ih ; . .. ,! OC8, o, fil......10, 1

o "" d d R' as ouantldades dn t'''l d RIO ') (�! ,\ , .. � -:.' -

oa a\'àm. A l}l'lmelra" sep"lllram-Se,! i t t
"

'ri· lne_adas (ia .t<;sta .. o o !O '

.... , .. J ,j:;O a -
.

'
.. , � ," ."'.' -_ um aVJ<C',.'

, ,
'. """.' cepar,amenos explO.ll.'R1n1, J:';il� l"d'", !'I"AE . ,

'1 rezentos opera rios en-. mal' S tI�e's. exp"lory;;es todas t '.
.'

t
. l': Grande {to Sul', 36.965 tone- I q.j,l

•.. a" pe dS lVCI;;H." e111- ua· 'o, da llllha de Belc!;'l
, •

" 'o. '

..._."'... ".' l�m r�s mmu os. o <l,ue az' , .
" .' '" .' "o

'. ,k"

tregavam-se a Slla fama' d ... igual violencia "'Segundo
.

. .

f" f .
. I, h,das -em, Sant:1, Cnta:rma;! presas, onentand{l-a� llü, CaH�na, aue levaJhara VOI.'

(liá�·il.i n08 diversos compú:: i ('; cálculos .d�" técnic()s do ! tcrerl que1 °t'OtgO 1· enn;. p\:n€.� I 5�540 no 'Paraná; '181 em'l sentido ode que, ao tetrninar :. com destü;o a Guiana Fran,"
. !., _. ..., , r;aco ,pe o. e ,o , 't::l "i telHa"I' \ 'f' t'

. \

tim�ntos i�olados ,d� fabri� I Exé,'dto que trabalhàm na ! como,.dis'setlro�.
.

.

M'

i 8iio �aulo: e 115 em .Mina:l I
a sa I�, e,s eJaJn to.C�!l� (;�m � c��a, .

teve de reg�'én8m' ii

.caçao de pol_vora s_eca, �lian-! f�ric?l, cerca de 5 tonel:�-I_••••••"•••••II••••• I!Gt;ral.s. Rel�ta a _�egulr qll�, t s11.a,8 cotas de, sacrlfle:{�. m- i b<.�::;e com o pa:r��,H·lsa. �lle
do, po.r .motlvos amda 19l:o.-! tÚ�}-de pólvOl'a fOl'am pelos I COO"Uf"�A ! :m. Vli'ta dISSO: .la em a?nll telI�m��t:o �oi)erta,s: !o:I1.a- I bl�do: .: o co-p!loto ler�d»
)'adOíl, e que, dadas as Clr� l at'es, im'mando o que

COl1�'
ti· ClU pa ra qllbmo. os mo.mhos havlam; se ll1dlSpeIl;;�vel� 1)<11 a IS·. pOl ,e:;tI!haços do -I)arabrl::;;.!,

eunstânclas, dificilmente! sideram umà, das o _maiores Jn· for. b t·· t -t .

completado suas cótas e que j so, a orgamzaçao paralela: ar:'ebentado. A C:l.UHIl dn

serão apuradas,. ocorreu: explo::;õe::; em conjunto :ia: I �'Z \tU S I ti , não existía "mais nenhum, de um cadas�r,� co.m�leto de, aCIdente foi 'nm Cho()ue com

violentíssima explosão na; j'eg-iBtl'ada em noss'o t)aí�. O "Diário Oficial do ]<:;s� trigo. a co.mprar do lavrador i
to.dos OS m?li1�os l1l�tala., urubús, que após val'a.r \�

oficinn .d� .gl'Rl1Ula�.ãQ,__Uma;L�, _ . .<-llém.dos.,.cnntpaI:.t:itÜent;Ô.s.. tª9<i'._��t�,Jll_1Rl,Íi!-ªl1go_ :di_-, r�zão. _pela qual Q .:sR\lntO! dos. �� terntoTIO_ .naclOn�l., pa;-abrisa, .(;om(� um pl'ojetil.
�ntre �UIÜj,S, por ofi'de pas� i de granulação, estúfa. aJi� Ital do TrIbunal d� .Justiça, dISC';ltldo, em reumoes sU-l ACtl��c.e:lt�, o MllHl'Jtl'O �,a cuu·am,no l�.te1·lOf' do apare
sa ;l 1)ol\1ora no período. de sarnento elc!esemp0eÍl'adol' com o. pra-zo de 3cr dIas, CCi)n� ceSSlVas com os ,represen_lAgrICuI"UHl ,que, desde .la" lho despedaçado.
:mallipulação. que 'foram

'

eOp1pletamente ftados de;L26. de. setembro úl·· tantes da. indústrià moageí- i devem acel·tar medida� pa· í
.

Recomerrda a técnica qu€:, de�huidps, cerca d'e OUb'0S timo, para o' concurso. ,ao r.a de to.d9 {l, País El,dos Go- i ra as�egt1rar' .0 escoamento 1-. pejo perigo decórrente d::\ .cinco fiêaram parciaÍmente cargo de Juiz Substituto vel'no.l'l 408 ljJstadQs do Rio l �a� :%umosa 'safrn, que se () ."
�

d' II:-..l �
,

f.abrk�..ção de exp�osiv�s, os Idestl'uidoll ..,�ntre estes, o 11a.s cinco r;frcill1scriçõ�s Gr�nde· elo Sul," Santa Ca_lu�lcla,. esti1nnda em �o� "'I' r,so • C'••,WC •••

((€pat'tumel'ltos sj:!Jaru lsola- labOl'atório técnico fo.i o ex�stentes. ' I tarma e Paraná. ! 400 mIl,. tonelada};, mfo!'·

dn", € ce1'(�q,dos .ae tocl� Cal;", que muis sofreu, O teto. de- :..' .

.'

".----- 1 ma�do� amda
_ �ue. t1 u_nea s.e I !F,}..10 1::r[1'tteln: pe���. fo.r�a,. a}",m d.o I!apareceu quase pOl: com- I I' la ..... 8.. II·. Id' á: ;;etpstlOu

110 BIasil tt:() 11:)10 ! i�: 1\ ��-= _ I
��gj)ac;{) n\hl1���1-' entrfli as dl� I�tet(}" e uo .rnaeerial dé �stu- ..

" ••8111.8,' :'wrISI'" �..,Jr'l " 1 J.�r�?�, )���l1�,�.", ,.;���.l,t'�l�'a

llr,"
!r( ��� f

versas oficifH1;;l da Fá.bl'ica '(kl l)OUCO "restou. Janelas "". ." .. ..', J'b'
'.'. .

I
I dlstrJb�i1çao de tl'1gó em ' ri""';;

..

�. Estrela,
. 0. '. �)�.Palia. ".l�r;;....

to

(fê�.p.a;1'eeel'.a:�, le'.Y<Jd.a.'
s pe- I

.

reBDlae .a .;W..•.ISI. I d·a ria· I.
grão, d'.'! h?'?P.O'

..

rta�;fl{l

•..�.eil;�X). -II. ".' ..'\1. '",

.�./\..
'

d� Material B�l�,�o., d?}!;x('I'_ .� de�)o?am:mto do
.•
ar: A .'" . ;;a '.. Bt" '.1 IV.., ! ?,O.,��O�lO exemp!t), f�eqi:t"l�l) I ." ,J �_ Y\� �

c

..Ito.
:fez '.(!�W'lüu.l1' .

o.S cOP'��� P�l't� fOl atI. -:aga >}-u.m..

a

..
d. is� t n'ZBGOt,� .0. s a.t. '. ,lJer1C31JOS .

! Hh�l�::: Ç).l����. i\rindu:)t.:·l�j I· .�.. ':\� '\���:::. j

partlme!.lto's .

devldfUlleute';'1
tl�nClfi de. seIS meir\�l-\,<.pa.l'a 1 WASHINGTON; 2 m. dós �,,,t�dos Americano�;, o.l m(l�geh(i 1 eI,resentn. ,):1<;(, ír

�r{)tegid(r�. Uma trincheira de'nt'!:'o' da'"êa::ii:' "Ati>'�, �ma J P.) -
..
Sol.> a presi'dencja 'do ,progl:�m.·la

" dé:"�!'eúlüão (:om- i. d�
tot��l d:: f.�;s,. toendo en" í .. �.

lso1"_,:a-(!!>. Ta�?ér.n'a cons· mesa to.n:bOll. Rest/)s de Ví-l,en:baixãdor brasileiro, sr. preende: debate do relato- .tl�·l�O, U,qlll, .110 1�, Re,r�estre 1 },-.�
..
'., !

truçao dos pavI!hoes Obede-/dros parbdo�, com h'Egmen- I:l1ldebrando Accio.ly, reu-. . _ ,,' .! (. J corrente ,mo. �20.210 to., '.

",:,::::-- .

l�

ceu aos t;equisitQs necessá� to de telhas de ami:u;lú, co- rnir-se.á depois de amanhã, Iru?, da 90ml!'i�M sobre OI:! 1)1- í ne��das do produto estl'�m-I" "'��
o

<,_,{

frios. Foram todos construi. bl'iam o paviment.o do Il>,ho.- ! qUal"ta-feira, pela primeirn l'eltos (te Autor; Orçamento � I!�mo., co�tr,a 174.430 em
I 1--·�;.;.C1.�;��':_��-�

dos com material leve, com iratÚrio. [vez deHte H última l'eunião Ino de História e Ge(jgrafia t' l�ual penoüo do ano <tnte-I � '" i nd 'I
'

t th d ., - � . .! - _

-

-

'1'101" .

-', .. '" ••Uh. o e fi! qUIS

lfl as
1

e-_ali1lanto. E�' C'ft'S(j' '·_'{3ml'l
. otJh�a--'oTIenra.

-- clis.: fffilCliITlU!IX- a "2fJ-°de--l:lg"\)stO', ,'rlo"J.n'3titut!J hrl'r.Afjl�h�}r-, • �.. • t' tocar a iH A R C rt A
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#'

llespon�en'l 18 'Lall��lOI� I
Dlml W.W. -=I::!:.:�!::�!,::��,
,

ta Mond<u:o -" c�ro.-eº<I II crr-

.f._-��'." '7 "'�-t� eeíar no 'sa� ,lSliv.ian� os aces-

, ses e os" àtaqm:s da asma <lU, bron

'por Walter T. Cavalca,nt.i assuma o governo, : dtisgo- quite. Em'p:)úco 't{>mpo ê pQSSive1

"'w. W.", em FATOS D,A verna, afasta-se do 'O,OV,) ca-
dormir"lilem resphMldO Uvre--:e ia-

vv
eümente, M"!II�"'lIo'alivia-O, mes-

;'�,' E M A N A <,'A Gazeta" dá Vez se divorcia mais dos mo que o mal seja, antigo; 'porqüe

"'-'

dissolve e r emov e o' 'rn u c u s que, ,

:'29-9-51) atacou-nos pelo humildes, -- fenômeno esse obstríle as ví..s r:<#IPiratórias mínan-

, -
. b d 'T

' .do II sua energlà, .arruínando sua

-d'iscurso que profenmos na bem o serva o por ,cse saúde, fazendo-o sentir-se- prematu-

•" "'8'.,embléia Legislativa, de' Américo, que, por iss» ines- ramente velho, M'en,daoo <tem tido

�-

tanto êxito "4lH!, se' ()!eçf;ce, com a

"'Combate ao devastador au- mo, dela se a-fastou. garantia de dar.ao paciente respira-
-

f çãó livre e tácíl rapídamente e eorn-

.mneto das quantias a serem, No entretanto, nao aze- ploto alívio do sotrimentc daesrna

'�ag''as 'pelos lavradores e mos a injustiça de respon-
em poucos dias, Peça 'M,!nc!<!lOO, hoj<t

�

f"'lesmo, em qualquer far·tl\âci.D.. I

-«'riadoTes pelas cizas e, sab iliza.r os' governos udc- nossa garantia é t. sua proteção,

:principalmente; -pelo impos- nistas 'pela crise' da nossa

to territorial. / lavoura e pecuária. Tem

,:R:ealmente, depoisde mos- causas mais profundas, Pe- paga pelo lavrador ou 'cria"

-trarmos a situação doloro- dímos, apenas, que não a- dor será de 'golpe, elevada

sa das classes rurais no grave ne
'

mtorne írremedíá- quinhentos pOl·' cento e,

'Brasil e portanto; .tambem 'vel, a situação. muitas vezes, rr.il e (IO(� mil

-ern Sa�lta Catarina, explica- E, ouando dizemos notá- por cento. S�) compreende,

'mos a que se devia tão ne- velo gove:l"l1ó Nereu Ramos porque de certo não con he

'gora situação. Díssemos: - dissemos pelo que vimos nos ce as zonas rurais, que o a

""Causas: - o esgotamento mais .varíados setores admi- gr'icultor on f':3zendeiro, 'ten

-da terra, pelas erosões dos nistratívos : estradas; do que pagar, no próximo

.diferentes tipos. Pelas quei- hospitais e saude e assis- cno, uma quan'tia cinco. ele'.

in�das, pelo cultivo 'iudíge- tência pública em geral, es'. cu vinte Vi;,IêS maior, pelo

'na de devastação pelo fo- colas, grupos escolares, gi- imposto territorts.l.: dada a

'go. A escravidão á enxada, násios gratuitos para po- va1_grização pretendida, -

usando a força muscular do bres e ricos"., tudo feito déque pagr.v-. sté !.!gol'n,

'homem para mover tão rudí- com orçamentos tão meno-
- será reduz iIo á' situação

.mentar máquina". . . UE res que o de hoje. E se não mais insusteu.ável. '<

;péssimas estradas de ferro. bastasse o que todos vemos
Para o brilhante '\V.W. (l

JE más estradas de roda- nos louvaríamos nas af'ir- governo vai remediar a si

gemo Dificuldades sem con- mativas as mais elogiosas tuação aflitiva que descre

ta de transporte, mesmo na de homens como o h�storia- vemos: - medrante o au

navegação de cabotagem, dor catarínense, deputado mento dos valores lançados!

!Consequências: - a fome Osvaldo Rodrigues Cabral, Ensina o Iluatr» W.W,: -

zias cidades as filas, os pre- sem dúvida insuspeito para "k venda fáclt, senhor de

ços astronômicos; o racio- WW. E sôbre o' Governo putado, é flue faz com que

namento. E nos campos a .Aderbal, falou a luz, a agua us homens r�':(I'" do csrnpc

situação ainda mais triste o leite para Florianópolis; vendam suas propriedadea

.,e dolorosa porque, falta o os serviços de agua e esgo- e venham agl'll,VilrlQS proble.!l
':�ganho e o conforto dos cen- to para outras cidades, o mas focaliza(��_3 por ,,;_Y.. ,'S., ,,,_

toiros urbanos, as suas diver- desenvolvimento dos dife- de forma tá)'
'

rlramát�,.!

sões e miragens outras. E' rentes setore�"'dà �ngtrução Parabens : _'_ o Gov"erno a- I .'

tem as doenças sem hospí- pública, elevando Sta. Ca- tua! achou (, meio <!�.,fift�í·I,�
tais; e geadas; e as secas; .tar'ina ao mais alto nível.P o homem ao eampor - au- L

,� os incêndios" .. ,
' e a grandeza de coração tão mental' desmesuradamsnta

I""Óra, bem. Estas as cau- diferente da odiosidade e a avaliação das terras pura ' ,

.,.

'$&8, é os· efeitos, Mas 'I) anê- Iperseguição de hoje em dia, pagamento ao impostó '.de �

conclusão de fenomenal ir,·: ,de que' ''nos dá noticia" o trallf>mis'sao de p1"op.ri'�(]ade ',_. ,

congl'uencia: -, o culpado Diário Ol'icial. '. e por cons,e!n inte" os lanca- J';-------,
---------

'de tudo isso, secas, geadas, Outro erro do articulista mentos do� v:(tores ql1,e ser· 'i'
,

incendios, enxada8, aftosa, brilhante que se oculta sob vem de hase ao imposto te)'- I

<ca�npos sem ,hospitais, di- as iniciais W.W. consiste ritorial que, o ruralista dé· !

versões e confôrt� (ainda em dizêr que o imposto de� ve pagar todos os anoa. t,'
" .. ",'.,

,bem) nas cidades, pes8ima3 ciza recae sobre o vende- Felicitações ào atual Go-
f

'2siã-adas de ;fert:_o, dil'icl::dH� dor: - mostra ignorar /0 vemo, por ter ,encontrado a

,(,I"'iLÍe .pR navegação de cabota- que dispõe; a respé'ito;' . (J solução par!> Uiç 'qificil PI'{)

"-igem�- foi ó;Govem;) do .dr. CódigÓ,Ci,vll, e��esfe:)jol!to." JHen1a que � �Tlha desafil!ll�

YNereu' �mos (cujo' nome é desculI>avél 'porque 'nem' do os esforçc9 e profund"'i3

• -() arti�ulista>' nã!) m�ndona todos' são obrigados a co- estudos
� dfl!! fi(issos Vier.;'.. ,

\'expr��ss,flmênte} � IJS 'go:vel'-' nhécer de lêis mas mostra cos� -:- o problema da fixa- ,
iDOS do'\Brasil e" indllshe, ignorar o eost'ume 'das' zo: �ão' do, hon-íe:m, �o 'campc.. t
,de Santa- Çatarina, dà égide ,nas rurais, 'onde a cizà é pa-'" Ballta 'aumetltar-lh� <o� im

-d� P�D; I • �,,' ,
ga ;R�lõ c�n:tprado,:r;, salvq_.�- pORtO�'Ae t>'�:HI�!�s'ãó /le ,Ji __;,, c

_

PrImeIrO; sof�sma daque- no' costume comt", na ler. -� l"'o}Jri,edade,,"mbora aumt"'I'l-

Sie art�eulista:, - pelo_J�Pk estipulação expie'ssa em h'., J1,�! íné'3111a llropo�ção, o

:,.s�l a fóra muito,fI 'gOVernos contrário:ELse, n}io, êOJ)Qe� t;'l,rit:o,r,!�J,- E, para ó ca,�:).
.-'

,

i uâenistas se ,sucl'!itel'lfm. r.' cendo dê.' dtr�'it:�, tãô
- comlé�' poú<!«,jmporta, bai,xa a 'taxa' ,,> .'

"Vá:m,�s hünistros nã '�UD� ziriho; não c().iihece ;�:dos da rÚ'oporç�) d�:"híto, ou

:','3s�uin'i-ram r�sponsahilLia- usos rurais, outra cois�' na� Ft i�; pára' �(õiS óli
"

qUMfl)

,.des 110 ;,Goveeqilo da f.epúbH- se poderja esperar. do ilus- fuI' cento � -- i:::t.) PQUCO sig-

,<ea, hontem' como hqje, ;'in- tni árticlÚista; do que 'lou� nifica,' ,se o, v.t)c(" l'pase �é

',dusive na Pasta c.a Agri- vaÍ' a niedida governarr:ental auin�ntadt� '(,;J,I�O' ou d�z ve-

",(�ul,_tura: E, se com 'a.s l'fl- porque diz ele, "Será um zes. ", ,

.

:-,

�ceriJe..s eleições a UDN-'(em meio d� fixar o' homem;lo i5.K�riók�d:l urá eorísel!:n:

'perdidó quasi tod(l� os 1:<�E- 8010",.,
\ - t. bom' ir fllzendo umlt

'e1ados, mesmo os maiores Não enxerga que,
; !>el(l� mldiazinha, perque um In

.onde imperava. isto sel dt- lançamentos do imposto ter- gEio" lá no Rio não € Ul1,d&

-ve.,á:,sua propl'ia .�ulpa, púl'- ritorial na base 'da eventual lll�nt. O IÍ:óLl'<' ârt'iCuli�f.l'l�t;.,.

,·que, l� fóra, como em Sta, valorização pretendida pelo lIe conhe.v�r beIfl dEi lugares
Catal'ma, onde quer q\,e �là Governo, a, ,quantia a �er

(·ômodos. Mas ()eà não nos

tcni.étID, Não l.MlOS ambi-:jes
"JIíticas, aqlli 'viemoS'parg
H.ndr

uma,' te,rra, ,que ',li" If' inta e trela anos não ni:in,
d.1' a par� h .'bse-mbléia 'U'1l

!.angue. O ungue é' .. vida
l"tT\re&entã:nte saido d� sua' ',Igente.' ,

Tonifique-se com SANGUE-

NOL que contém excele�tes I'eJementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cáicio, VaDadato e

Arseniato de Sódio, etc,

"

,- �

"

\

, '1'rtMI
p -, _'�'

,

a18, 'FRANCISCO. DO, SUL 'para NOVA 'IOBI
, .. , ,

li'lformaç,êSCi" o�mo.:AgCJlit..
,,'

fi", .•nópoU.- C.,Io. HoepcbS/A
- OI - !ÍTeietClllt 1:2}2 (" .nd: telea�

,

êao trrwci.eodo Sul--Oarlol Hóep.cke SA -CI-Te!elone (; MOORBMACll

··f.

',,,;� /.' I

'

...

���... �.

-1111,· O IELOOR
,

.

'
'.'

CAFE.PURO
"
.

- Beba um bom café, torrado cOD:). grão's�lecionado
.

da ilha,

:��

VIVER! MORRER,!

moid'O' à sua vista,adqUirindo:

Mercado Público
Rua'Bocaiuva

� 'f
,

n'
"

u,",'a:
� 'e'��'í.i� ,ilJ!

:ll';�,
'

I

n.28
n. 37 1101 Padaria Brasil

Armazem Almeida

--------------------�------------------=-----------��---

�---,-------------

.
<

!
�.
!
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E�.;'?X�i�.:i"'!?I�no.��tr.5�o aviso' aos, lav.lês lle}�TU!!O �!,le�r�t!r9'� r

.f;utroS' fe'Stivae�". <1e: carída- Luz ao plano. .:
.

� ., ", -;

.

A data de hoJe recordn- China:;,
'.

�.!

<le, nos aconselhava com sua 60 Final. O Terceiro Ho- : f A. DAMASCENO' nos que:
". "'.

- em 1930, iniciHI',st' Utt-
'

sabia võz, a que. ipterro,IU-' mem, bailado dansado pelas
- em 164.5, os ri(J-l;í.:ran- Rio Grande do Sul, com ra-

pessemos a jornada, enfren- srtas. 'Maria de Lourdes Deuns tempos a esta parte, têm sido tais os desca- denses do norte E;;fj"J\�ào mificações em outros )<:!sUi-

tando, talvez,'uma xaropada Dulce Campos, Regina Cam- labros, os desmandos, os engodos, que o eterno expelia- Machado de Mirand,l, Vi- dos, a Revolução Nacional,

üe "Holiwood", com avan- pos, Dalva Caminha, Luciã do, o ZÉ POVO, já está ,c6meçando fi deixar transpare- cente de Souza Pereira•.chefiada ..pélo dr. Getiili.:;·

tagem, porém, de durante a i Maria Freyealeben, Lour- cer o seu cansaço l Haja: vista os movimentos de rebel- Francisco Mendes Pereira, Dornelles Vargas,. hoj�;' aH.�

..ua exibição, não termos! dese Boabaíd, Maria Celeste dia irrompidos, recentem.ente, na República Argentina e João da Silveira; Simão COl'- [Preaidência, da" RenúbEclt:•.

fiue esconder os bocejos de Alves, Jarmes Borba, Cla- no Estado dó .Maranhão!,
. . \. ", reia; Ambrósio Ro<ll'iftues I '.! André Nilo i4aduséo:' -'.

têdto, podendo até gozàr do ra Rosinha Luz e Juçá Re- São, por sem dúvida; extertortzações dos recalques Ferro, Antônio Villela, Jo-. ...__....>V? ..�..;".," ,h .'.
.

previlegío de uma ou outra belo. do ZÉ POVO, que, dada à tanta "felicidade" cue" vem" sé Pôrto, Francísco Bustos, IBI·'" 'por trã'z:'dl
<cochilada, sem promover Todos os l�umeros foram

I
usufruindo, mais devera ser' tachado de ZÉ FELiZ! .: Diogo Pereira, João ·Mar- D.". .': ,...

..

<:iualquer escandalo ou co- magníflcamente interpreta- ,. .S�o �intomas de quet\�L"F�LI�ID�D�" que os so- tíns, Antô?io Baracho, Ma- cortina de farr.
anentârio. dos. Merece-nos porem és- vemo", tem procurado lfie impmgn- n?>o e bem 'aquela teus Moreira, Manoel Alva- .'.' .. ,' .. ',

li ....

Venceu nosso cspiríto de pecial menção a execução da prometida em épocas de eleíções l Muito ao contrário! O res Ilha e Antônio Fernan- '.. TR1\IÇÃ� ..

"
..

colaboração, Seguimos pa- orquestra de salão do maes- que .ven:os, � 0. que, sentimo�, j)9rqu..� t�mh�m somos de:,> e mais o.u�r·os,. que' �e
E c�.S.��l�le o�lyu·-s�'.em.-

ra o Colégio ..Deus �Uiou os tro Carmelo Prisco, e o in- 'r-ov O, e que nmgnem acredita em mars nmguem! E não achavam prrsionerros ·�dQs I PI��·'·:· !a ouv�u, � .�ltlIn�
nossos passos. Que grandio- teressante bailado da prí- poder-ia ser de outra. .fórrrra I Co�o"se acreditar ��Jf0':' �hoJàn

-,de�e.st ,foí'�m entreguês I sOb,::e �Ol.S fl,ln�lOll�!,lOS da .

sa noitada teríamos perdi- mavera; executado .por um v:rnos que tudo prometeram a� ZE ��LIZ"'&"Il'ãda' lhe na foz ao Uruguassú, .ao&.,goverr:o comnn�st�? .'

-

do. si assim não tivessemoa grupo' de rneninas-, �� .oito. ��?,� ou mél,bo1;, .sO)h� .dão�lJti:gétia{persegnições, meri.os� �elv�g�ns . chefiados P0t; Ent�o quen:� f?z.a:perg\U'!.·-
procedido f

." ,

a dez 'anos de idade. prezo? Como. se acreditar em govêrnos que 'não 'se dão Antônio Marupaha,. sendo ta n�rra a _�llSt�I'1,a.,.,,, .' .'

À festa que assistim�s roi Sabemos que, atendendo ao respeito, relegando o :POVO: a um Iil�ÜlO secundârio, todos asaasaínados ·c�poh; .poIs·,al.tos. lUh�l�l1án(l6'
verdadeiro encanto para os ao pedido de varias pessôas par� só se interessa.rem por questiúnculas políticas; elfJ d:� vár�os 8acl'ifi�i03, -éo.Jno

do ,P��ldo . �amll1ha:va:nl,
olhos e alegrou . devera::; impossibilitadas de assisti- governos que' permltem, de braços cruzados, flejam (!S hngua ,corta{Ja Juntamente p�nl>a!lvos, p�la Pr�a ,de

noss() coraç�o, pO.l' vermos o rem sabado. pa,s�a�o ,"' .int_e- me�os !!1vore'rid�)s.;:tr�pitdiltdo� .. ac�indllh'",d()'�, enxová'-I'�o� outras partes do corp(),�
Sao :- enceslau, de'p�l.s �e

quanto póde ser ;fe-ito .com ressante "Hori de Arte" a
lhattos pela prepotencla dos que os mtegram; em gover-

COI pos abertos pelas (0:>1 as un� dIa e;>tafante. de tl'ab� ..

(ledicação e bôa vontade, em sra. Ruth Luz, e seus cola- nos que não reagem, nâo tonlam a atitude que lhes cabe, com extração do c(lr�ção e
lho, e�l qu� ,.?rocUJ;ar�lfL

}}l'X ��r������t�J::U:�'eus ���':���:
..
�:an:bn:!ada;::�!7t: I �l?�;, ���:�!��e c�:stl�a�i�i:�r��e�O�:rci��E(�::,i;�l:! I ��1:�'�:�Osa�::d�l9ti�;Si'a!�(�: I ��:��r������.tlV�S:em:na-

,<;oiahoradores merecem nos- sua magnifica festll., dentro tnas, dos transportes, por parte dos "tubarões", enfim?! morreram lutando; / -:- Que ... ().�� pensa SO�lCe
80"1 sinceros parabens.· de alguns/dias, no Teatro O ZÉ\POYO já. está cansado de ser�ir. de motivos

.

-:-: em 1735, come";ün no-
o !�turo de. n�s�q< q�eJ"��.

Os entusiasticos aplau- "Alvaro d-e Carvalho", para chacotas! O ZE POVO 'já sabe qu_e, ao se ap.roxi. vo .ataque a Colonia do Sa- �als sob o legUr)e com�D1S--:

f.OS da numerosa e seléta marem as novas eleições; cai"tazes vistosoS, 'tais quais os cl'amento, defendida h,�roi- Ja? - perguntou um dêleíh

Ms.i.stencia que lotõu o e- --�__________ das loteria.s e dO'>l clubes' de sorteios, com ó indefectível' camente pelo Brigadeiro - ,-:-=,_ 9. -!llesI!l(). qu� .

vOO.é

norme- salão de festas do Im delq"l do sl�gan "HA:i3ILI�AI"'VOS! ,INSCl:{EyEI",VOS !:\ serão I
Antônio Pedro de Vg,:;con- pensa - respond�u Q Outr0T

Colegio, foi just'o premio'
. {jáj

, .1 aflXadog, a granel, nQs' postos, naR paredes, nas calca-!celos;.
- Ah, é? Neste. Caso,. CG.-

.ao esforço dispendido nog
..,.

trigA OBCI"RIJal' das! O Z� �O.VO já sabe, ?� �6r, 'C;�di.scur_sos 1>0.l?báÚi-I., - ,em 1816, trav<:u-",e o
marada,

.

vou" denunciã-hl.'

'flUsaios, e .ao ·ID.'1.gnifico de- �.

," I!.J cos e emmentemente deIllagoglCos que, �mtao, serao pro- celeble combate de SHO Bar- imediatamente à PÓlí<:i1l".Sc-

�emperiho de todos os nurrle- 1'01 aprovada a proposta feridos! Já sabe e ... ri'! Ri, não nía:ís de si mesmo! da, tendo o então Tenente creta!

l'OS do belll organizado pro .. c?r�stante da�refeI'ida expo- Ri ... dosque irão prófer.i�l?s!!! ".
.

Icoronel José dé.:Ab�·elJ de!'-,
-�-

grama ,que damos ahaixo: Slçao de motlvos, quanto ao
.

..
.

4 li x"
., '. rotado a Div'isão do Corünt'l �"'�

.

'

.. ,"PROGRAMA ,
tr�:J_lsporte do trigo nacio- ,

. Cuidadó, Sen!lo,:res dos' govêrnõs!. '. lA,lldrês
Al"ti'gas, Da dG.fczn. . --t/�";..�->�,�,,, ,

,.

":n
Ia PARTE nRl:'?,�le é. fi ,�egui�te e q�e '. ,.A épocà q'4e at:rflv�ssam�s é basta�te séria' e só 'não fUi'Ía parte grand� 1:1:�nWl'O :.; "?�""'>';;I (:" �..;;';"e;�,

.

10 ;;úmero: Aéo'rdeonlsta deveI.,", seI y.omovl�a entre a �eem e não a sentem, aqueles que Vlvem chafurdados de Soldados do RegImento .

�.� ·�8.

_\.lvuro' Tavares da Cunha os l\fmlR
..
tenos da Vlação e o no !am.açal da politicalha r

..

Ide ,Linpa da I1hn. de 1'5anta �..
dp.Yfl <!,�el,;Y· lt�-

d A J
. .

I '

... e��",,,,,u'" ..S!!A..

Mello. Executou
..
1'ieo�Úco a gr!Cu tura: aparelha- i Tomem cuidado, Senhore'S""'govél'min'te�'l! Catarinã, os. ..V�ilo(!ados.

.. ���
no lubá e Olhos Negros. 'J'n�!lto, com vagões apro-

.
'. Ouçam um. consêlh6 de. úma 'vós apagada que vem "hàrrí�'a::ve�'de�" ;,�"'.� - .' .

"

" 20_.,-�pm.ero: DlV�t:o� :Dilza ;Pl'e�'al�d�s�aoantréaIJlds�ort�do dce-- tdo �"eio �olIPt".Y.0 !."D�ixén1; '"P?r ;inst(,mtet\,' '4e .1�dQ, Ol?,�ri-, 'R·· ";"l-h�·rn ,1813'(t,:F'coritinuà .'; �
1:�

..,�,.�_.��::.�.:.,.-�ft.,..f..�.""·c'.·.tl!f;.�..
� .•. ".,' ..

'

.••.•..
'

jlutcà'e: Antonio' Dutra' .

c 'c. .

. "s e':Hra as eresses po 1 lqU'elros e p,ers:onalistarit: '·.Terão·; assirO' t;WL a {O unia' e,lJtr,,· ". I"'W",-, ""

{:�mt�pdo �,'!Oh � dO,ee'.�i$t,é� ri:,�err() �.t1ul dg "�1:a8�1; e," oPQrtu��da�e :a�.� �erific8t4�.�, gI'aça� à� su� l�c�ria,'; o�· farroupi1�âs d� l3en:to;, G.)i-i= "-;-�.' .;,_ •.

,'iOga VIda", a.e:Qmpanha- tralego �uttlq eptre as es- �x-tremHunos eS,tao cavan�r� socapa,' o majestoso edifi- çaIves e l�gabstas de Ma- FA9�_ UMA VI�IT.· :&.

menlo"com vioHio eJé'tl!if.o. tra<1as. de ..,f.:rI: 'SorQctlJ)a- cio-dq 4w1o<Ú7a{'.ia e,o..�a.l-io'i\i6fT, ·fragáros.iizpente;· se .h;io nu�l_I�ib�!ro; �
...

,��"" " _'FÁBRICA llE, .(tV1iI.S. ;,'

;�o ;ll.Úmei'o, O' Poeta: e o
na, Rede, V!�ÇflO'. ffl;l:aIlíi.- fôr .C9Dso�i4ad:n a tmnp(j;'fv�i'i�icarão quê â"b,Õrl'àSêã<1fdÍ'�� \.� en118:18, ti Inf'l�}târia .�, ..uE -:.:: ,', ,.

Camponês, número de'-Ph'mo, 12�a;pta. Cata'f'�na �'
.. .vi:a};i;\� muda �:r.qu�'se aproxinia;d:Üllfl.v.ei·':d({Sé'Íica�éada;·s�rrâ� �. duas p!lÇlis de, A,:i:;:lit,i'i� �. . .' d' �.�

��x(jcutad(), peh1 '.-><I}imüsta· F el'1'ea:d� ��o· Gl'�:n�e ;�Q I CO.l.1SeqtlêIiCia�'impreViSíVe!!d.i
'. :

.'
.'. ;':'" "":\"

_-. 'do,R:egimento de 1.:r..�':_lhl . da" RK"d· r",·""0"·�.e·.

's' ." ,d,.
'

1\brlene Soc-cas. . "
Su!.. par� banspmte. due- ," AcautelaI-Vos, Senhores ilos governos! EstaIS nave- Ilha de Santa Catarmfl, sob '

...�.J', '. � ... _<" "

,40' n.mnero; Lo:�rrd�s Gam- to .em ,5o�b(:iq� espe�iai.s glmdo,. e�t�is flutuan�G. en� :'mares minadçs pela 'f?me� .

o ��mando do CataiintmRe R ',SOD'.'h!'f:
pos;; canta,ndó El �o,,:illel."o•. du�arte .?� m�e.g de Jan:l- pela mlsena, �ela descre,nça�

. .M:.�Jor Camilo Ma.�h:ldo rlt' ,ue, . .

I �-�> 'C:

.acompall�r?-da ao plallÔ pelo, .ro �t A�Hll, do trIg? �m �r�o, .. '. ,. " ,/ ��,�eI}�j:){1rt, tO?Jla!i1� panJ .,\ ,:.:

pianist� Luiz Sa�ÍIi:o,.· >,cios Estad,os�? RIO Gr�nde.
• .'ii.,

'. ";', '�':<.. '\ '. ',:::,,'.: ,,'n;�sal1gl'.ento,����g}"deSá\)
·i.

�50 numero; .BaIlado Prl- e �anta.. CataIll).tl, pam São Od m'
,'< . ,D I' '("-

..

t·
.' Carlos, n�s MIssoes t!(1 Uru "

.'

·mav.era, Dansaram;as meni�
Paulo. \ ..·1 e .,.... fi a u ' a ,VISI am e �Ut'lj: 'Col)rin�o-se d� gl;Wias.

nas: Maria Helenà Carva- ..• '

'
.

,',".'
. e samde ff!rldo o denod�HJo

�:Sá���'l�:�n�l;rt��,c:t�' ··[;·IZ·; tão SII'lira· rresidente� d•. legi$lat}V8 co�a::nl�...o T."��!'_ ...

1:1, 'Soma .Cherem Ba.rbato!· ,

li , I RELEMllRA.NDO AS PUGNAS ESPORTIVAS EM ... cOlOne�, J6s,e � .. Sllva �a- .

Olga Mana C,lwv�l,�o ·J;.,uz, -, Ja' se, en.contra � venda, O D.EPU'fADo. VOLNEY PARTICIPOU AO LADO �� f�a 1'01 esco!hid<?, �tm.aaor I 'IS,. .

'. �

NelI�ui,Lopes S�kelPi � �na nesta CapItal, i) hvro de f . CONHECIDOS ATLET..AS
� p r esta en����'PI<?VH1eH1 de I ' " ,* .

. -- '''' ::._

MarIa Tavares de OlIVeIra..poemas "Luz e Sombl'u", da l .

Ap"l'oveitando " est"din "'est C :t)' d',...,·
Santa Catarma; f '.

.'. '. ,c'
...'.,

I;'
. ,

d J rt r t t' d
* f< '" ex ..... a .apl at, on e paI �!- - em 1874 fie""- t�

, <

Mlsa�a as Pt'l ti 8 a·. ..ore.u au orla o nosso confrade I ôpam do Campeonato Br '1' d B 't b I
.

,. "La en !lO

f . -
'

',. �. ".

Ghanzo,
.

:
.

sr. José Cordeiro'
'

i � .

.
B:SI el�O � asque .e. o, eS!:lve- Desterro, surgiu o jo:."n:!Hs- .:M:ater:iaia de G()nstr.ljti�·V··

.. - lIa. PAR'l.. �E· ,. É t b n '. . r�m ontem na. Assemb,léla ·Lef!'lslatlVll. �m VISIta ao Pre- ta literário "O TIL"'� ne�eficiàmento.· m,' GenJ:.:
...,' �

.

p,m l'a a 10 que leune sldente, deputado Volney Collaço de Oliveira os "cYàcks" _

,

I
.'. . ,e -, r;.

Osquestra de.. salão do uma série de poesias'do in- Paluca e Odi'm da dele' ..s . .d E t d d Ii _' d D: :- em 1847, no Rw de Ja* 'M�deiras ,para t >t6�M :cm··

maestro .C�Tmelo· 'Pi'isco i'electual cabrin'ense e sua !trit Fed ' I' t'
gaç '�" o s a o o :010 e.o .s- nelro, nasceu Carlo� Maxj.. 'Fins•.Aberturas. AIi$8·alllaa..

'!Oln. ]3, figNras:: . aceitação, PO� qU&!ltos pro-:
.

<

()Orlj.n�l �i'��::i:e ��:�f:rf�""d '�i :,:':C. .,. r';--- P I
<� nti:l!,��·'. ·t�t!ie�t,��. l�,J�:��t�.IrQiie,P�up.$ta, �tt:<.·,�Ma�-·.:

.

10 numero:· A es.tréIa. an� curam- conhE!'Cêr. 'kg' navid'a- técnico�da representação flum�n: ane� n,��' tê . � uea, �J!);Íft!ng!rt.e,.�, Jon:ritl'i�tã tas de"Pm'h6, LeI e (;lu�l}à-
(1,�Lluza

I

--, .a�t.�I': Lipcke.;· de� na �eára çlos homens-de. ricano de natucão
.

rriaJ;tivera
e se. e leCOl IS �. su am!: emeYlt�. e I?0!tgrafo· l?otá-. ql�. ' •.,.'.':: .:';;;', :�>; '.� ,

.

_

�o.:nur�er9,:. N�� �he111)..1110- p�nsan:ento, �m\Santa Cata., ��� duas..
hora�/'c()� o jovem Pr�;r��!l�!7::�:�s:� vel,

..

vmdo a. :t'al�eer em
c �s"crftor�Q, �ep6s1t6" ••

l'a,mmha amada_�,Dttel).... Tlp.a, dlz do,mterê.sse,,<de�-· bIlHa.: ,__

. '.', .'C·
• ".- ;::" - ." .',. :.�.. '-.. :::; ,1927�. ",' , : pfic!na�.'.7",�ua 24 fi�,1ú!I!:"

30 n.úmer.9 :.p�8ir �l'�nlOur." pert..ad�,; ,.� ....,., <;.,,�. . J. Dl&.i{rl� � .áfliinadQ''7:��'p " '�·"·1';�f' _ .,;,-:;."",,�_.l .' .. :Í!-:;;�.';: :�:'!�81, fOl .!lssiJ::,\,do .' "1fl.' -(�itQ -�ta-', '-

_ Mie.hiêLS '.' ..... ,"" ..
" .'__ . �_

, ;-.. ." ,", . ���,.I.r.a o que 01 pIesenc.-e:o pOI, "Tl'entsm, o tre,t!ld'J de n6pelItç.

�ó" .,_.," • .,

A
.

Oi"-·"
dIversos funclOnarl'os da êàsa, Pa.lllôR-e·�aim l'elembra� comércio 'm" 'd'

.'
.

'

".\:: tU��:,o;li!1�':7���f? . ,tos ,.. tela'lS: TpJb pa�sag:n,.f",pitoresc.a;:;.�e.':r)UgIlaS .esportivas em lqu'e}
..,'

a Iza e e nave-

�; a a .eu.1 ,.IS t�na -

, '

'. os tres partwlpaTam nos Clubes do Rio. .. •
..

IHl....:J4_0()4_foOo_�)4_04I_�_�_�M..
··;

�,_,......

,,�C��ll. . P ',' ,,'_�'
.0 Go,êmo do Estado a.- Vale re&Saltal' que,'Od'im"e o hoje deputado Volney

. 'L"

<r liume.ro. aUI,�.Mtts- sil1Ol1 atos nomeando p�l'a' formara""" n··-t '4'" "f"'"
.

S!� _ ... j
..

:... .

. u� JU .
os eTlf uIversos lVe ca.npcas. Paluca por

" �he

•..�. '�'I'la'p n:'T' '" _.
o Serviço de Caça. e �esca, sua' :vez, obteve. uma de iii�S pl"Ímeiras e l'etumbante�_' vi-

r", _,. ·A. E os sr.s. ,Nái'i.o Couto, .para, tO'I'l'"S rIa n"t""a-o e'm 194'" 1 t d '"
'

Ij', .'<_" , ......." c

i. ". .

�'. - "...."', 0, 1um revesamen ,o e ox50' 'la-

. ,l;:-;;�::?�cl�m�.ç�'.� ... ' M�.rla diretor e Abílio Ladislau 'dando na 'mesma hirma que Volney,

;Jld1a Ca:nelro, lMeT�ret?n·. Mafra e Virgilio -Joaquinl A convel;'sa �ros8eguia animada e

a.
hilariedade rói IlIo --Gmlherme de AlmeIda Moura para Inspetol'es-Ge- geral, quando Od-un, fazendo blague, perguntou ao depu-

em "Dôl' Oculta". "rais. tad.o Volnev: I20 Ave Maria, canto por - Foi concedida·exorte..... -

'
'

"'7·� P'" J '

.'"
"-- • oce, como res,üente, ameIa te aquelas entrn-

Antonio Dutra e côro, aeom- ção .ao dr. Virgilio Gualber- das brutas 110 rebate?'--. , .

lJanhamento, em piano, pelo to, clã cãrgo de E'statístico

�)ianista Luiz Sabino. do Quadro Unico do Esta-
30 Manoel de 'Menezes, do:

poeta conterraneo, d�zendo
lindos verSQB de 6tHI auto
:!.'Pa.

�,. ,r
"

4° Rumba - pela meninH "v'ende-se um d"uas portas,
:Nelm�Lopei\ �clseip, <1COl�- t ultima se:ie çle 4!) em bom.

<,anhada, ao plano, .por LUIZ

testado.
'

:'iubino, •. Ver e tratar a·i·u·a Felipe
.. 5° :H.�\'el'ie, de Schumanll, Schmidt, 2:3, � ;;/6, das' 9
com Glanco VêlBconce16S ao 'às 11,30'e·14 ás 17 hor-a"

\.
,

......

·ME.RCURY

xxx

. O deputado Voll1ey, num gesto cavalhéiresco, Que

bem o define, colocou à disposiçãodos valorosos "playe;s"
o carro da Presidêncià d.a ,Ass.embléi'a para que pudessem'
percorrer os recantos da nossa aprazível ilha.

. \'.

CUIIITlIlIt
_��i�J':;;;'J"""�

;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADQ, Quarta-feira,' 3 de Outubro de 1951
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3

�. ionueada do ambi!Dte do- DI,r�t8ri_p�ebr" . IVida Slciaf:Cine-Diário ii;;i::r::'

meslico D.a f.rmaçao da .ras D IGII'
ANIVERSÁRIOS: RITZ âe4�çh .•8iilià;r .....- .. � ',' .. '

,

, "
' DR. JOSÉ ROSARIO- DE ÁS 5 e 7%, horas'

" ....to ...Unt.. ,

,.

ríaaca: ,EDITAI,.
AnAUJO Um filme'�fortissim,o e ím-C V" . De or-dem do senhor nl�

,
Ocorreu �nteÍn o .aniversã pressionante l

.

ROXY
, '

retor, devidamente autóri- �io natalício 'dodr, José Ro- O ESTRANGULADOR MIS. ÁS 7%, horas
Poucas diversões há 'tão ganhar; que em todas as zado, declaro que se�cba a� sârto

'

de Araujo, conceítua- TERIOSO Ultimas Exibições.
·�pou8ai1tes para nós adulo circunstâncias da' vida de-

berta, a conta!' desta data, do médico' e dístlnto oficial com: 1) - Cine Jornal. Nae.
'i:O!t como contemplar um vem ser honestos não só

a concorrência pára a vim- da' Policíâ Militar.- Wtllíam LUNDIGAN _ Dó-
'

II
•

�grupo .rle crianças brlncan- com o� outros, mas também da de um grupo gerador, ne- Cavalheiro, humanitário rothy PATRICK. PARCERiA NO JOGO
... ./.,-dó, nã-o obstante, para, elas; consigo próprios. cessitandó reforma e cons- clínícc e culto, () aníversa- 'No Programa: Robert ROCKWJ!,:LL e

.,--,o -btim)'Qedo ser, uma ativi- ,Elementares como pare- tando de.: riante, que na sociedade lo. . 1) _ Noticias da Semana. Rdth WARREN .

•.iliId� ';xÚemammite séria, çarn, êsses princípios, ror.. Um motor Diessel marca cal desfruta de sôlidas ami- Nac,
'

lU
.

-ro \talv.ef; a mais séria de :,.�ua mam, não . obstante, a base Íngeraclí-Rand __:_ tipo 5 'zade"s, foi alvo, por sem

J 2) _ F'ox Airplan News, ACONTECEU ,A MEIA
lOVem existência. ,,'

'da educação moral do' ho-
6 cilindros _ 850 ,HNP __ dúvida, das homenagens dos Atualidades. NOITE

",:,- 'ElÍtretanto, naql��:(hãn;: '��,f;:-e,,�, nps;;Pa,i's.;.pdBcipa'l� MO rp'fb; ,--Compressor de ar, seus amigos e. admiradores,

iI·
... ' 3)� .u.;OOl?fDQ�O',LEME "',, : 'PreçosJ"

,

-do :atae.re absorvido' pelos �lo·és',Ílc�a:�o::s,:,qf.�·lt,.�,�.'�,� :;�ans,mi��- bombas de aguà, filtro de . "O AÉSTÃDb" .

éumprl- , ',.<; "Tecfrfticolel:. ' . '.' i.,�. "Cr$ 5,00 e 3,20'.

:_:d�US ;1ogQ;; de esconde-êsccn-c l loa • li".,
óléo e tanques; ,menta-o, desejando-lhe' fe- Preços: I, "Imp. até>14 �IlOS".

-de, sela, gude, o adulto do- O progresso vertiginoso Um gerador GZ, -'- eixo Iíetdades, Cr$ 5,00 e 3,20 IMl ER!AL
-1'3&) de 'espírito observador do Brasil está a· exigir, em horizontal _ tipo ATl ---; 3 ",FAiE� ANOS" HO.J:E: ,:'Imp.. até 14 anos':: ,. ,,' .< I ..: ._; ,As 7%, horas
verá- algo mais do que�ape-_ nú�ro cada vez maior, ho- fases, 50:.ciclos _:_ 3000 V

;

SENHORES: :�" <'
_ -ODEON ROMANCE DE UMA ES-

::naB crianças divertindo-se. meris sadios, honestos e em-
_ 606 q>'m _ 312 KVA, a- _ Dr. Augusto Acioli irS 7%, hOi;ás

,

. I POSA "

_Através d'o comportamento preendedores. Durante esta
copiado diretamente ao mo. Carneiro, advogado e escrí- Colossal Programa Du-, Walter PIDGEON e Greer

-de cada' um -em relação aos Semana da Criança, faça tor; tor, residente no Rio.- 'pIo. 'fjGARSON.d;.rlnquedos; aos parceiros mos mais do que indulgen- 'Quadro de manobra. _ Afonso Peter, alto fun- 1) Cinelandia Jornal. 'No Programa:
-<ou' adversários, êle será cu- temente contemplar nossos

_ O referido grupo 'gera- cionárío da firma Carlos Nac.
--..._

, 1,) - O Esporte em Mar-
':paz não só de adivinhar o filhos em seus 'folguedos. dor poderá ser examinado Hoepcke S. A., desta praça. II I cha. Nac.
.ambíente doméstico em que Observemo-los atentamen- mediant� autorizéção desta _ Joaquim Ennes "I'urres, \ VONTADE INDOMITA j. 2) --:- �e�r9 Jornal. At�a.-J'�vivem: como também de à· te, analisemos com espírito Diretoria.

.

serventuário da Justiça, �_ Gary COOPER _. Patri-Ihdades.. ,

--:tever nêles os cjdadãos de crítico a espécie' de educa- Outrossim, faço ciente posentado, cia NEAL e Raymond MAS-,
' Preços ;--.

,"
./

-, amannã.' Porque.> em seu ção que de .nõs estão rece-
aos interessados ter sido es- _ Júlio Paulino da Silva. SEY; Cr$ 6,20 e 3,20

, ,'l{!om?'ôrtamentó' social, a bendo, e contribuamos com'd
'

___::_ Joa-o, CaAndido ..le Re-
'

III "Imp. até 14 anos" .., tabelecl o em , .. , \�
..·,t'riança refletê os e:xempios nossa parte nó sentido de Cr$ 300.000,00 o preço �í- zende.

.

O INSPECTOR GERAL IMPERIO (EstreIto)
-e a eduóH;âo que re(;ebe no transforma-los em homens '

' ,

S'EN'H"Ü' 'DIT'A"S: 'l'echnicolor Ás 7%, horas'

I ,] nimo de venda.
_

.I\e

-·l�r.e são êste1' P<;lI' sua vez�e mulheres de que tanto As propostas para a a:', -:- Eni Pereira do NasCi- com:
.

t
- assim JWS ensina a. mo- ínós como a Pátria possam quisição do conjunto !leve- mento. Danny K:AYE e Virgínia· MF.;U VERDADEIRO
,derua psicologia -. que COIl- sentir-se orgulhosos. rão ser entregues em énve- . __ Ilea Ma.ria de Oliveira, . MAYO., ! AMOR.o-dicionam o· seu futuro CO� _--=::... lopes fechados no Gabine- filh�' do sr. Eurico de 011-! Preços:, .

,

II
.

�nlO 110mem.
__ te do Diretor desta Dii'eto- 'veira, bibliotecário do Tri- Cr$ 5,00 e 3,20, PORTO DOS HOMEN�

_J� por essa razão que fi Se-

IOClíII80t.S ria, até as 10 horas do dia bunal ,de Justiça. 1 "Imp. até Hanos'i.' P��DIDO�, .

ff"�Jkczfi�;;��;�1 p,���,�,�!e!!��� �if�f�:�:;�;. �:;�:�: ê!������:�;f.�n�:; êitiTilMiiiii.-riidlãl_.a bal-lê' da vida iiv'ilizada é grl!-nde, c,Pntendo vários do· Assiste; li c�ta Diretoria - Vera-Teresinhà" filhi- ..Resultado do 530 Sl>rteio dtrPla�\:·'1f'._ realizàdo no diai
� comunidade, fi, cJ:!ifjJlça 'de:. cumentos,.médicos como Sf:'.,. de Obras PÚb,li�.a,,',';,�''.''� ,direito n� :,d,o,��.r';''Àl,C,i�es � ��s,t�s 'I ' 29 de setemb.r� de'1951
ve S;f:l' educada de<i:r}.Q_Qo . il:.' jam; �Sa'_;diogramas, .. e.;xanres�: 'de lJecus«r todasAls,propos- d.e A�'auJo, fUl1,cw,uano pu- , CADERNETA N. 10.502 '".,

•

:se tOl''l��U um membro) út.il' reCibos' êfc:;'Pe'rtiticénies á tas, caso nelí�-úm-a'�elaEt"�a�' bii�o �stad�aL:' '. '_. � , . . i Prêmi? ma�or enr M�rcadori�s .1l_�laIQr �

de Cr$, '6�PD ,-.dessa .� 'ti' seí' capa�' de eon- D. Martà Abrens' Santos, tisfaça aos mteresses, da ,l<:ALE\)lME,NTO . ,;' I

t,APrQx�ma.çf*S' superIores.'" '.·A.p�&açoes �. infepor;� :·'tribuil" jJa'ut7 SlÚi há��2_��ia- 'pe�e��'e a �p�'S�.Ôa-: q.ll� P::�ll:, l�es?ta: ."'. L,.
,-.

::� •

. El�;_gJl�,::��}�ên(}i'6: ;�,l'll�i, '�'Ín"M�re'àaí)riás'��"vaJor' ':em::��c!,do.ri$S �o vat�roe .h�lll-1:!.st:�l�.•,,! • ,� d' , co�t��o�_ J�- 11n.e'Z� ;d�re�t�e;;' " ":I?lrét(m�, �e.,���s,}�l,1�h- lVI(!.nQ�l; O�l-Ve�ra E.�mos,,. no Ide Ç�$l.OOO!O(" cl!da urna de _�r$.,�á�O��� ,�
• P�,?"�}.ê"Ó,:, � d1(!:Sp����V,él gar na._Casa q..e Sa�a.e" S_�o. cas., ��, Flopan6p,oll�",�? aer ,Est;r.�l.to� H'.pw.eu,:·,��te�: o

i C�del'Íleta n. '10.50.3- .

... Q�d:et:n:�t"'*" l�. 1(>:!O�-.que, des'de ·bs .llIllnellos !l- Sebastla.o- e no ... ,BancQ do Outubro de 1951.. ... ,I -

.. ;s-r. UhsflecS CarJ,.Oi:!�,'rolentm(}" Cádenieta n. 15.572 'Ca<lel'n�ta_ n .. 15'.a76

.�os d�, vida iÚ.fantil;qu�-é
.. Brasif'ó\i:,n�s��.c �ed�ç�o" �Un�h�(�!t�ll..:.4.�r.� �ntigQ�{ll)er,Ú,�IY,:ia,Aratac.a, : éaderne.tá 11•.6.224, ,," .'çade�ê�,:n. ·,6.22�q�a�dQ se proces�� a for- onde ser� gr�J�flc!l�O•. :

.', Ofe. Admullsb'ahvo, Classe teI).�o () sep.uh:a�ento- do seu i Cad�i'netá n. 32.949 Cad�rneta<'n. 32.9:41 '

�aça? da -?ersonft�ldade, Se- Antômo Luclo dos:Santos I. ,-' .�'" 'õ cadaver se, .r�ah�ad,�',{)nte�! ; ea��rn�ta n., 5.�58, .
, �ademet: n, 5.05�",.Jam meutIdos na, mep.te ,

.

. , mesm<J, no (.emltét'lO '.doo " " O resultado aCll11a e do &Ol'"telO-- do ll\es de SeremUl'o.
ll!at:i:p.l�::e� ?� eriança"os s�- .. ' . ," C9Quei1'6s. ,; _ '_'; .'. d tle' 1�5i,! extrliid� d()s cinco ,primeir9s prêmiosAá- ext:r«':'...JlOS prlllCIpHJg da hones�l-, P t..

. / ' .,'
, � Tenente Elil},o Môtta :, h:â(l'''da �ot�.rià Federal de 29 de setem!>ro de.1951.

'
. '.

·'1lade, do dlilver, do altl'Uls· "

'a',.y_ l'Clpa'
,

ç'ao"-
c'

':CranSCOl"l'j!�'" na data. d�

l'
.

Florianópolis, l0 de outubl'O de 1,-951. ,,," I

mo, do a('lSe!oi. da,
-

..�r�em.
',,', f':"'

.

_

"

'. . ,'1, '. ' •. , hçjeU) anJverliário nat{i.ticF(., �-VlSTO; A'tY.�Mmen da .silveira,_:_';Fi�Ctd de Clubes�Nl1nea é. ,çedO- cle�ars,:, por- Astrogildo �Ma:cJtado·, f "JOO«, eJe ça�tt(t Neto :� dó IT�.l)ent,� �,lmo 'J)i�s :da à,e ,SoI'teios ,�m -1v.\�rca401�ias _ Intel�inó _ Sub�ti6it()... :'otan!:>, _para,. por eX.eI�plo,' e
"

'

.' Motta, OfICial do ExercIto", Alcebiades D�,s _ Inspetel' Chefec"
)."'ilnsm'íl..�mos ft n,Qs,ª,os fll?os Mariâ A. "l\l�hado .' � tem. o prazer d� cotim· servincll?,l19 140, B. ,C. .,�, ..

_

• .',', _',' , .;
_,!._ i,.que Mm sempre'� pos�lvel têm () prazer de pafti- �icar iao�· s�ri:K':llaI:êntes � /.4pcsar de. jovem,. ()' dis- ('.lvil e nuhtar, conta. Já COl}l' ,ROSA , í.Pud1)j, do, alt.o.

���re'rp pr�v�le�;r_s,u.::von� cipar dos seus parentes'
.

'e pessuás.{le'stl�"s J!el� t:�tQ,ofi�iafset!e�'(Jestaca-_ ele:�d'o '·.c�néeito·· em. O&lcoJ?érçio destà ..praça,'e �('���. nras,q.t:� ha;,mtUL�S :0- e pessoas de suas rela- .': ções.o eon:tra�o de c,�",;,:, :�;' e,onl '!-'ti'il&�tlsm(), na meIOS SOél�l� desta, CapItal, SU� e.xma ....esposa, d:�aua
.�"aSI�� .•�m q�e '. ·r�reclsam ções o contrato de casa.

"
'�:Imentó � de -seu

. filb'i:l"'�' "��rrejfa Q;q:c �l}í:'áç6u C, pOl' ra_zão por que será por c.er- Lelt� Ros�,_ acba-�e enrlqu-e- ,

-:.8ubmewr-a7-, a :onentação '

niento de sua fiiha tU<
c'

CELIO com a ':senho'f'iJ:'� lãeuS". éleV:à:d-'68 dotes êle es-.;c to muito felicitadQ. ' ......
/ cido çom o nasclll��nw i.de .': '/

�
<dos. ln8is velho& ,6 mais ex- ZITA, com o sr., 'Céli{f n�,Ldzita Machadõ., o.. pí,ii��t e. lhane�a, tem g�'�nw "O E�stado>1, assoeia,nd9-. um .gQ}!:n1;�;,�' l:Ol?,��to gál\Ôr-'�.i:,: -.:.,.,"

- penmentados;, que saber Castro.
'

., (.;
. !,:' .

\
.

- 'gé�üo' a 'éstiniá d�; seus Co� sé às h«.m�nª��, qíre*lhe te que, na pIa batismal, ,re.-

�r?ef_.,?!, .�ma; qual}�aQe Fpolis" 30-9.1951 Lajes, 30-9�1951 r !.�.' .' ��g�S ;i)\jr-C'Sp��� ��; B�� 'seráB<l;'��t:il)iítadas, aeseja� ceberá O nome de GILB���·. ;' ;'mals..dlfíell e aé mesmo·t-em- ".,,,,,,,,L�ita" e' Célió" ,,/. c'amnEat'làs' mõtu�� pq� que lhe felICIdades. . Tq. ,,: , :"'.", "\;".
.

'

J)(} maia not)l�e que':, sal\)tii':· '.� ;;':> �:".�::>�eonfi��,�ínMi.;i
,! .'" ,,',,' " lh�, se,rãe) '�r!�,�'�,',',�,"�,_:,i��i�l .. N'�SP:,r.ME�:r,O.. . ::;'::���.E,stado�';feli�ita �idi!4�,:>", }�!., ,.

, ,:� "'. . ,-� ficativas homenagO\l.�.-, ",;;"r;::::.(�:;,lªl', (iél.,.nos�o., ,dIStJtO, tiMo .GasaI e deseJa ao R()- "-------�-.........,' , ;.\Pelatsnt:,#��,:;.:�foi·mação 6�iih;rrâneo', S1" A,I.CIDES BER:rq felicidades. ._"
,

...
' Es�elJ��Q;:::M};};�'t���5;'-' ".�_. , _

"'.',y;

�,,��.
,

__
.'
_�,

J

� ,,:.'

,/

<o' 0'0 __

Far188Clas �,:. Anllstaej� J" ..K,*tieipis·
. de Plâd.ioi :,r� __ ;: ':Id�'�=tiC�i�-""

,
,

_' p&rtic:ip'Ml1 aos 'paren-
ti Sábado .Fal'lnãefa

'

tes e pessoas amigas' o
�Moderna _ nua. 'rrajano. eonh'áto de casamento

,
7 .f)9nJÜlg0 .,-' Farmácia de Setl fil!to NICÇH�,AU, ,(

1ifoderna - Rua Trajam): com a srta. Zulma RI).sa
13 Sábado - Farmácia Souto, .

:Espel'ailça �- Rua Con�e.
.lheil'o. Mafra. :

-14 Domingo - FaITnácia I
Esperança - Rua Conse- 1
,lheiro Mafra. IW' Sábado __;_ ,Farmácia
Da-Fé - Rua.'Felipe Sch
'midt:

21 Domingo - Farmácia
Da Fé - Rua Felipe,Schmi-!
,dto
,.' ", I.27 Sábado -

FU1'mácia!Modema - Rua João Pinto, ,

"

28 Domingo -- Farmácia iMQder:na - Rlla João Pin- 'j
fu. -

I
O serviço noturno se,fã e-I

fetuado �p:lag Farmácias 1-Sto-., At1tomo e-Noturna sr'-;. :,
'tnadas às ruas ,João Pü;tc,"!
:;;� I'itajano nO l/t. l

!,e ,.

Zilhíiira
,.

Rosa' Souto
participam a'(j$· seué'
parentes "e pessoawaníi-

,.

gas o contrato de casa

mento de sua ,filha
ZULMA, ,.com ,() sr. Ni
colau Anastácio Katei-

'fOl'lrco: (,AOlcAR
J>OIi·txtEl'tN('A !

J?is.
Fpolis., .28-9-951.

NicOlau e Zulma
confirmam

�AVENTURAS
'/r�..

··

----�--------��--------�--�-------

I'•

\

\
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�DA CI A E E O CRED N-'
, Gracl,e'"

U·AD�A�O· J08N'VILEN'"SE
São Paulo, 2·(V.A.) -4>ipeáo'brasileiro.ÚélioG'racilf-

r
if� Il �50ntecimento principal da; e o êaponês Kato, faixa pre-

�na foi à luta de
.

judô i ta de �? g_!;�}l. A vitória sor-

O 'mundo esporbive-Iloria- gante amistoso com a equi- I público �esportivo tão se- vender bem caro a derrota. que travaram sábado nç Gi-I rlu' ao campeão nacionàI,.
nopclitano assistirá, hoje, á p� do Figueirense. quioso de bons espetáculos ..

, yamos. �s�istil' a? .melhor.' násio do Pacaembú o cam-ll11o 2° ass�lto, por estrangu-
noite, no estádio da F.C.F.,!

.

O quadro caxiense, atual-l O F'igueírense terá pela 'àmístoso intermunicipal da lamento.

a um dos bons encontros in- mente o mais completo do frente um compromisso àifi- temporada. Caxias' e F'íguei-
termunicteaís do ano. O Ctt- norte-catarinense, tendo ul�' cil.. Mas o valente esquedrão rense, certos estamos, sabe
xias Fute-bol Clube, da prós- tlmamente conquistado óti- � al�j-negl'o está pronto para rão bindar os ilhéus com

. pera cidade de J'inville, aqui mas vitórias, promete uma' o que dér e vier e se não um cotejo cem-por-cento re
.;

�;;tflr� hoje para um empol- exibição de gala ao nosso' vencer, pelo menos saberá�hido e sensacional.

i��®��eee8.S0.�••o••••&&ae.9.0.G"'."O c�e.8�••o.oe.o•••e.��G.&.8a.8."
"1

Õ Corintians ainda é o I.ideriParánaenses e' fluminenses,
,r.AcustLl'ant os seguintes guesa de Desportos, 5 p.p. OS V�f'�cariores

.

d!l n�nu'Uimavesultados os embatei' da ,3° - São Paulo, 6 p.p. U ilu: 5U
.ro

.

U� .,ul( nUII
J4;3. rodada em disputa do 4° - Santos, 11 p.p. ti fi'Campeonato Paulista de 5° XV de Novembro, 13 rouaua

___.

Futebol: /'
.

I
P,P'

----
"

'(' -, ,,,,.'.

r'
-

São Paulo Z<� Ponte pre-, 6° - Ponte �reta, 15 p.p,
I �

.

.

.' ..----/ C .t�(!ylj>;.,!í
'a JO�v�tus 4 � Radium 3. a ;';'adiu�:��'��: Juventus I Novamente bat�d·as a�s tU.fmas oau-l {: '.:' ....

, ...

�x-; '''I��:�l:f.t;W1:����'. Corintíans 3 x Ipiranga ] 8(} - GuaranI,. Ipíranga e
. cba e catarluense' }<t.:·:I_L

..;:'.,.,"
. Ai.. . VI!

2.' ',. [Portuguesa Santista, 17p.p.' -

1 B�::::::I:::::ili' '
..

'

Palmeiras Tt»: Portuguesa I
.

9° - Nacional, 19 p.p.
- .

::i� i
.

"Santista 1.
.

I '100 -' Jabaquara, 22 p.p.
A penu ltíma rodada do Paraná 54 x Rio Grande <::': ':":""

; Porto de Desportos 2 x PROXIMA RODADA Campeonato Brasileir d� do Sul 21. ;,

C' t O I
.

S' bd' Basquetebol, rea1izada an- Estado do Rio 36 x Santa
".,an os. .' ... a a, o.

- Ipíranga x Por- . '. . ,

•
XV de Novembro 1 x Gua- tuguesa de Desportos e Co- te-ontem,.à noite no .Es'tádi Catarina 29. .

,''raní 1.' " '[mercial ;.' Ponte Preta. Santa Catarina acusou 08 Éro' nossa edição de am�-
Comercial 3 x Jabaquara ! Domingo ___: Palmeiras x seguintes resultados: nhã daremos reportagem

J
detalhada sõbre os J'ogos.

."
1. ; Coríntians, XV de Novem-

1 bro-x São Paulo, Portugue
A CLASSI}I�ICAÇÃO' ,! sa Santista x Juventus, Gua
l° - Coríntians, 1 p,p, [rani x Santos e Nacional x
':20 _;,:_ Palmeiras e Portu- Jabaquara.

.... , '.' \ 1.<"

��
,

i
.

S::�!�:'��t�:'1 :':laT���:��� x·
��.

; �g�rii:gfscjHtHT�VOYl11 .. "
.... -.,�,prosseguiu ''o Campeonato Hercilio liuz O.

r:':'f'" 'e ",t:
....'"

da 211 Divisão de Amadores, Delefaz 5 x Guarujá 1.
. . .

�.::-'-'S;�� \ ' ,:1�:�::_;'E> .

cujos resultados damos a Domingo: .

.rt' b
.. seguir}. .,. F'lamengo L' x América O� Como o deste gigante, tem sido vertiginoso o creset-

•.ec� em�s -: ��l'adece- I 1° Secretário - J�sé Luiz Sábado:
.
,'.'" =.

,

..
;Treze de Maio 4 x Irís ').' mento da

,

.

mos o 'seguínte OfICIO:

I(lf> Souza. .
.

v .;.

CR'UZE' I RO DO SULExinci.�·Sr. Diretor da Fo- 2° Secretário" ., Aradí /
.� .....�'. '. r" I,; .'

.

lha' Esportiva' do' . [Ramos, "
....0'· ,"

i ..Basta atentarmes nos algarismos abaixo

: .��:il�Do".. �r::i�eso,ure�r�;;" yS�I:iiQ' ,c>. ,ê: As'sociaçàft' D'esporti�a rASSAGEIRÇ>S TRANSPORTADOS
.� ,Le�� �o COnhe(;lm�J1t� de, 2° Tesoureiro - .rmeu

�

.. {
, " t9�..fIl.- ..'1..•02tV. 'S. qUe em data de-�7-8-51, !Cunha. ." ��.�'; \:. Trtodadeose �

foi o "�stre)a do Oriente I Guarda Esporte -- Lui.z
-

. .::t)�� f '
- tA4,R_

.

. i

2t•.2�RF. C,I> reorganizado, deven-IXavier. iS"" -: ' � u- _"3
do' portímto dentro em bre'-! Conselho Fi�cal - Ade- Recetêifidg'-'< e agradece- 2° S�cretário DiImo 19' AIS 91::. 6'51've aparecer tml gramados ma'r'Pereirã, Adernar Costa 'mos o ;�g'úi'nte ofício: C'Osta. '.

I

,... -
. Q.,

.

varzeanos. Aprov�ito a) 0- Adernar Vieira, "Florianópolis, 25 de Se-' ;1° Tesoureiro - Juvencio �&541\- ,»Q7.·�5tO.1)�rt1Jnid�4e para comuni-
.
Sem mais para o mOlnon- tembro de 1951. APtonio Cioffi. '" I:r V .-o

·t:al' "a Y/ S. que. na mesma to, aproveito a oportunidfLtic lImo. Spr. '20 Te:;;oure;ro - Hugo
" -d:a:tã> foi el�jta "e .�mpossada I para' apresentar. a V. S, oe Diretor. do "O ESTADO" Cbutinho de Azevedo .

.:.su� ,dil'etóri-a' que �m cal'a-lmeus protestos, de alta e ;ti- NESTA
.

'Diretor Esportivo - Ma-
. 1e.l;"·:�,r�vi�orio ficou assim lma e' considerações. Temos asatísfação de por nC?el Dias.
'Con;s,��t1�;" �" ' '.' I p.eló Estl'elã "ffti: Oriente' 'seújntêl'm'édio, ,levar ati ·co; I :Oràdol' -- Ma�oel de Pau-

..••0 _ •• R,r����,i1re - Carlo.s Xa.. Fute?ol Clube. . nhecimento dêsse conceitua- �la' Ribeiro.
....

VIer:, :�..'.
.

. Atenciosa�e.nte subc;q"f3-' do orgão da Imprensa local,

r
Conselheiros Fiscais -

Vlce-Pl'esrdel1te -- Mário'· Y0-me que, em reunião realizada Pedro Passos da Silva ,.,:_

_'\.axier, José Luiz de Souza _, !O no dia 20 do corrente mês, Pédro Lazaro Ferreira-
Secretário. foi empossada a nova admi- Argentino '{Vieira e' José

nistração da A.D.T., que fi- Albino de Oliveirá.
cou assim constituída: 'Cómissão' de Sindicância
Presidente Manoel - Acilino Costa -". Pauli-'

S.'.lva Faustino Ventura. j no Jordão Pinheiro e Urce-
Vice-Presidente - Ten,en- cinio Manoel Coelho.

te .Helvécio Dias. . C.ol'diais- Saudações 7' '"

1° Secretário - Antonio Antonio de Pádua Perei�
de PMiua Pei-eira. ra - '10' Secretário.

Oriente, F. C ..

_--

paran�en�e

---

' .•..

Adémár . Ferreira da

..

..

.. .�ERVJêOS.Ai;EÓS �\

C:'R'UZEIRO DO ·SUL lTOA
AGENTES .:

'FJorianópolis e BI�menau
MACHADO & elA. ·S.A.

OUTRAS
.

AGENCAS:
Tubarão, Lajes, Laguna, Itajaí, Cricium,a, Joinville. 81ft.

'

..Francisco, Mafra, Oanoinhas e Joaçaba.
_ ....-:..._ _____:;:;:=:::::...;;_-:;:.

'

....;"'.- �.;..- '

, ,

.'

SEUS �RESSES NO
Rio de't�neiro serio
bem defendidos por

ARl.INDO AUGUSTO ALVES
advogado

Av, Rio. Brl�nco, 128 - Salas 1.8®/'
TeU. 32-6942 - 22·8005.

• SUperÔlf .��U �:IlrÕlfi·rO -tetot�e
,NO' Rio de'Ja�eh:Õ, dônli{"�etl'�i' e �e�tencia ao Ja-

go último. tendo por lo'calo ponês Naoto Tajima e ao
estádio do Fluminense,", du- próprio Adernar Ferreira da
Tante a disputa do troféu Silva.
"'Brasil", o atléta paulista O feito do valoroso atlé
Adernar Ferreh'a d_a -

Silva! ta bandeirante foi recebido
·

...nateu o. recorde mundial do com. estrondo.sa aclamaçãA. Em C"lr·'t·b eglll'
A

t lt d C 't'
I .

v �

•

L ,1 I a pross U

I
es es os l'esu a os,:. OrI 1-

."a to tl;lplo, com 16mOl. A i pelos esportistas -de todo ó dommgo o Campeonato Pa- ba 3 x Palestra ltaha O
'

e'
·'!'U::ll'ca nntevior era de 16

'

país. d F t b I d I A V' d 1 F 'á
.

ranaense e, u e o , sen o gua er e x errOVl 1'10

I Parabens, Adernarl. O, �j

Campeonnto
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Neste caso triste do Ma-, inflama e tanto se chega a

ranhão não vamos pretender urna guerra civil como I.l; do
.

. descobrir com quem está a Maranhão, como a um mas-

CO'NCU'RSO PARA ESCRITURÁRIO razão nem apontar quem ef-. sacre 11 um j�iz de futeboL.
O Banco do Brasil S. A. faz público que as provas

rou .... A política é incem- Os dirigentes, os homens da
� concurso acima aludido serão réalizadas nos hono- preensível, como a mulher , elite que manda, precisam
:d08 e. locais 'abaixo indicados:

. , Incompreensível, misterío- ser mais ponderados, mais
Dia 7 de outubro corrente":'" No Clube Hl� .de AgÔsto" .

t
..

la serenos! Precisam, trocan-
, ,

.

I' t
-

' sa, 111 rlllCat ....

.. daI;! 8,0.0. àl> lo.,o.o.:,v1?�ras' �,,,',,i' .. �l' 'ugu�s. '.'

,'o
-

',,'e" Ê éontritador Q fato, po- do-se 'isso em miúdo': tomar
das 120.0. às 14,00' horás"� Matemática C()lfi'el�}:al rém, poíã o Brasil i)Fe'êifi'ã j'tt'i'Zo!
'das 14,'30. às 15,30 horas - 'Francês .

'.

de .união, o nosso país ue-·
I das 16,0.0 às 17,00 hora" - Inglês .cessita de trabalho, de erga-
Dia 21 de out�gro corrente - No Cluh:e/'.l2 de Agôsto" nização e contrôle e se fica
. das 8,00 �.<5 ''10,00 horas - Contah*,l),t1.'tt...de Bancár ia. E ED' ITAL'f

�
• fi perder tempocom J.)�..

' 8- '.'
.

.:

..'..Dia 21 de outubro corrente - No Banco do Brasil S.A. ' .. '.
.

tado - que já norráálinen-
das 12,00 horas em-diante - Dactilografia
Os candidatos déverão comparecer ao Clube "12 de

te luta pela sua evolução, Pelo presente .edital e pa-
d '

. que tanto tem labutado pc, ra efeitos d-o Código de Con-"
.s�ôsto", no dia 7 o corrente, as 7,15 horas da manhã, lo 'seu progresso. : Preocu-'
.munidos de seu cartão de inscrição e de dois lápis-tinta tabil idade da -União, ficam

., .

d t ti t
. .

I par-se com brigas intesti-
convocado." todas as .f'írmas�'OJ(o-coplá; ou e cane a- In eIro com tinta azu comum. J v .,

Os que- não se apresentarem á tempo serão consí-
nas, lutas que vão a uma

fornecedoras. ou prestado-I
verdadeira' guerra civil,

da"ado8 desistentes e não lhes será permitida a entrada ras de serviços, para, no
com tropas argiadas C011 tra

dAnois .de iniciadas as provas.
. prazo de 15 dias, a contar

........ fôrças do govêrno, onde se
Florianópolis, lO de outubro de 1951. \

.

dêste, inscreverem seus no-
gastam energias vitais, di-

João José de Cupertino Medeiros - gerente. mes na Delegacia do I.A.P.
. nheiro, material e se derra-

João Batista 'Rodrigues ,- contador. cos Indúetriários, 2° andar
- ma sangue irmão, é desper- do Edifício IPASE, n�sta

díçar algo que poderia ser
Capital, ficando assim em

aproveitado melhor ...
. , condícões ' de nartlcinar do

Por íncrível que pcU'eea
.

.

- •

.

f t
-,

C0neOl.TenCm ou consulta de
ISSO nos .az· raç�j: um pa- 'b1'6COS, nat-a fOl"lecimento.
raleIo mero esquiaito. :,."]" 'o' t ·i. I

O V '
ae qua quer ma erra co-

asco, no campeonato ,.

1 d
'. -1

d f téb I d R' d J
. mo: moveis ue ma en'a., Li'

e une o o 10 te anci- h' tala
- �. ,..-

;tç"" ,- 111S .a açoes e urvisoes
1'0, perdeu a sua invencibi-

de madeira, guichets, ma
lidada para o Flamengo que
há sete anos não conseguia
vitória sôbre o Clube da
Cruz de Malta, Pois bem,

E I:) I T',o'A L.

Banco do Brasil
fLORIANOPULIS

ERÊO
.

,. ALTERAÇÃO HORARIO
"

(Custir Comando com 50 poltronas indivi
duais)

- Tarife com 25% Desconto -.
Para o Sul: LAGUNA E PORTO ALEGRE
QUARTAS E SABADOS ás 13'horas. (deco

,

',' lágem)
Para o Norte: CURITIBA - SÃO PAULO E

'RIO
QUINTAS E DOMINGOS ás 10,30.' 110ras
.t' '..

.

.

, (de�,olqge.jI) .

"

Combinado e?i!t·ll(!!!.lh�fp��� ,Q.� ..nro:te:: -(16.,
.

,p�ís- áté Manaus
Agentes: Z.· L. STEINER & elA. _.e Rua Al
,varo de CarValh6, 1- Telefone: 1402.

;.

-��rimeira Gran.de
�. -

Exposição

•

.

la Grande Exposição-Feira Ao Comel'Cio. lndustria
e Lavoura do Estado de Santa Catarina, de 31 de Janei.

. m n :3 de março de-19-52.
Dentre outras firmas que não conseguimos apurar

nu momento .08 seus nom�s, já res�rvaram', os' seus es'
'bmdes p&ra. a gra_nde Exposição, as seguintes firmas:

'-', F.abl'ica de Gaitas Hering S. A.; Banco Inca, Tecitã,
�ectl'O Aço, Altona, Cervejâria . Catarinense Navita
Disi;ribuidora de Automoveis Ltda.� Carlos Re;�mx S. A

'

ll-Uettner & Cis•.Ltda.. Trârls_portê- AérêO Catarineuse S�
A., Penitenciária .rlo Es!�do. Fabl'ica de Artefaios T.êx.
-tia Al'tex S. A.

quinas de escrever, somar e

calcular, ventiladores elé
b-icos, arquivos de aço para Agenor Alfredo Luiz, com. dação ou enviá-los à sua 1'0-

fichas, ofícios e filmes de 36 anos, casado, pai de. 81 sidencia à rua Bernardino
'por caus� de um goal anu- RX, mesas, cadeiras e ar- 1 di

.

d 1<'

d tá f d t
U filhos, todos Ip.enores, ex- I Vaz, 168, no ístríto o, ...... ,,�

la o, es a-s� razenc o
..•re-. niáríos de ferro para ambu- garçon do Em:' Rosa, desta I treito, ' ,

mendo barulho : os dirigen- 1 t'
'

t' d 1 d
t

.

d'
.a ,ono,_ar IgOS e SR a (;' Capital, está, há 4 meses, Assim, agradec.e ,êle todo

es_ vascamos per enao a, curativos como seringas, a· ! I
.

'1' Ihcal'lIla e pU's's"ndo a o-l'en . ,tubel'cu.!os,·?'. '

e qu.a. qu"er.·...a_ux.l 10 5ue i ".e
d

•

..

<
.

h' d
-'-

d

-

guíhas, esterelizadol' elétri- ComercIárIo, recebe elo enderecem os;'corações .. boH-
e1' o JUlZ, c aman o-o' e

co, parelho de raios infra· IAPC, mensalmente; 267 t dosas, através deste jo{'_.desajust.ado e queja_.ndas. vermelho ultra vi01eta e I
.

Ora, assim como a nossa cruzeil'os' para o seu sus- I naI. .

'luas lâmpadas, medicamen- tento e tratamento, e) ainda, I·_gente da elite -- o que é '

-
. t.o,.8. em geral, material de t

-_

d f' '1' "O ESTAI}("" "'(\ (l"
pior - ger.te que, dirige,

- manu ençao a amlIa.
,

.. J • • • • l),,"

escritório, -artigos de· pape· l\-1,u.jtQ. em.bóra . em • .iJ:ata,., Por.alma de esposo e
.,.

que orieúta, q�e li1i1nda,l._nã_q 1" . .

t' 'f" .

b "... 1
• .fM'l(o-,-'" se-rvlçQ'S' :1po'g'ra ICOS, mento, 'corn especialista que 'filho:.. . . . . . . . 50,O()

sa 'e sê coiúer com a (€rro- material de consumo etc. As
ta, como a massa vai ser e-

lhe pôs à disposição o R A. R. ..•....... 50,OU
inscl'lçoes Sellão atendidas SESC, o pobre homem ape- Paulo, Fabi.o e Serducada se os exemplos de-
no horârio das 12 às 17 ho.

vem vil' de eMa? ,

lou-'para "O ESTADO",. no 15io· , . . . .. 60,00'
Aí aparece -a comparação ras, exceto aos sábados e sentido de lhe ser franquea- l. ,M. .. 10,00

_ Do mesmo modo. na. polí-
domingós. da uma cólunu, necessária i Farmácia Esperança'

\
.

Flo-rianónólis, 1 d.e oútu·, .

d'd t d
"

5 O D' 'd E ttica, ó que há é falta dé SEl-
'" ao seu pe 1 0- quan;os e- i , 1-1 ro -"S rep�

'bro de. 1951. .,

dI'
!
t

..

renidade na derrota. Oca- seJarem aJu a- 0, nessa e- i omlcma, '

. T�lmo. Vieh·'a ..RIbe.Íl'o .,

d
- . , ! 01 d 'I.1·d 20 ""

so do Mara�hão m�sti'a que
=-:. mel'genclâ, po erao enVIar I ga e 1'. mel a .. ,lJúI

o brasileiro, de cima não es-
De.legado. os seus donativos à esta 1'e- .Anônimo , ., ·50,ÜO

tá devidamente educado e

preparado para . perd�i· ...
'Na política, como nos eS'
portes .. _. . E se os �ue co

mandam perdem a serenida
de, a massa fàcilmente se

o M�ranhi,o e (l. Vasco
(Alvarus de 9liveira)

temi$ftine 'a;
.!: � n � II �J, .I f
l; ) r I �, fi'A ;J
\ &i!usa (cm�l1ltidtl !i@ 1.° Dili
Logo fi primeira aplicação, Nixo·

·I""'ll comeca a eli'TJ.lnar as espi
nuas como 'si fosse por mágica,
"':;se Nhtoda'rm á ri(ji� e V. verá sua

pele' t,orn.ar.. s� ltsa, macia .e lilnpa.
f-I'l<Odelm é lima nova descoberta
'llle cou,-bate os oat'asÍtos
da Pe),e causadores das -espinhas,
írieiras3 u'lanchas v�l'm,�lhgSt acne�
impinatlllS' e erupçrnes V. não po
·del·á· lit..�rtar se destas afecções
cutâneas- :ii men(,s que' e!Jm\ne os

gellmc!' :;!Ue se .escol'Híem nos mi
,.tlsculos !X'I'OS de S!!s:rreI�. Po,rtan
t.�. pera Nbinj&nIl �o 'Seu ta'ima

cP..utiC'iI,�,,,,,,je rn�s."i'�. Ar' lloss.a If'!-
U'"

.

.

__4:antla. e.a
&'iIl ';;\la maio!'
'ara II '!u proteçíio.

Afenc;:à'o
,. It'@RD'..-F-3

Vende-se uma camillhonê·
te F0RD F�S em ótimo esta

do. motel' lácrado.
Pl'e(;ú de ocasião.
Tratar à rua Felipe Scb

mbit., 41 � Floriant>polis.

7
__ o ."�._......;,_... __ .... -.-- .• ......__

Trpes _" DEUTSCHER" ERSTLING'::""'; WIG�� � OBA .......

LANCE ALPHA - WELTWUNDER - CAPELA -

GEMA - PRISC.A:C- CA8MJi}N
Censultem entres permell.res

FEDRIGO· & ClA. ___./

. '. .

Rua C�nselh\lir8 Mafra, as -. Pene' 1.-313..
.

Florian.,.lis* ----

Comp.rê . pelo' ..i,ne.
noi' preço da cid.. :.. ·

deõ seu refrisera1O"
dGf �O'RGE, mo-·

dêlo 1951, com ga-
rantia real d•

15 ano,.

�
--)

G.sn,y. thnn'tll Cht
Caixa postal, 139

. Telef�ne, 1601

Rua Jercnimo
Coelho, 14

FLORJt�NOPOLI'S
---_ .. -_ .. ,----.-� ---,----,

O�l�'Ina�;. lu' da Caridade

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU jCasa- à 'Vend�

Vende�s� ..

a easa. sita
. à..

i Praca Ge'lüllO Vargas nO :::1.
�.' 'h d· y� '\.- d' I I'

J

:.=�����_. e.1.' ama l ....un l� Tratar .' com Santiago mt
. ,. Delegu,.ia do Ipase nesta

.,._ TRATE DAS VIAS f Capital. .

.

"-..RESPIRATóRIAS I' .

Asnl'onquites (Asmáti· ft�1� d� 'n�n'R(!�Ii\caso Crônicas ou agudas) E \tU $;)UI ,U'J ,j <�u iJHI

as �uas manifestações (Tos· VENDiE-SE
ses, Rouquidões, Resfriados, Uma de secos e molhado"
Catarros), assim como as. bem areguezada sito à nm

gripes, são moléstias que! Major Co,sta nO 62. '. "-

a�a�am o aparelho l'e.sPira.! yer e tratar no mesmo iI!-
tOl'lO e devem ser tratadas cal. .

c�m um medicam�:1tg enÊlr- i '.
"

'o
f.PCO que combaLa o mal. I ·tl

-

. d
:;I

evitandi) comp.H?ações gra-l ven e-se
ves. O "SatosHl" contendo .

elementos antisséticos e pej-, POl' motivo oe' \1iag�m,
., ' ..

torais. é o remédío indic�l.· I
uma casa_de conf:ltl'u�aü no-

do. P.rOCUfe hoje o seu Vi-,va, com :' corno<los � uma

dro de "Si�toSin" nas bôa�. g�rage. \'er e t�:�Jal' ilI lln:!

farmá.cias 'e drogarias. Sã? Jorge, 46 .-:- Nesta.

l\lARTINI

-----------------._---------�.....,....._--�--
.<

-

.

.... . . I·
-

..

_ .'
8S MELHORES� 'ARTIGOS!�' OS {:"Jl�()RES PREÇOS! AS l\iAIORES FACILIDAUESr .

RADIOS ELECTROLAS - AMPLIPICADORES. - ·TRANSMISSORES - DISCOS 'l'OCA-DISCÓS
.

AGUIJH1\,S
ENCERADE.1RAS GELADEIRAS LIQ1J!D!FICAno�!:g\..,- "�4��E�i!�!::?_AS VJ\LV'QLi\,S ALTOFALANTES - R-g�

SISTENCIAS CONDENSADORES
'0 ,mais cf)mpIe�e est9flue de peças par3'ràdio
núá 7 de Setembr�, 2f e 21 A, _'.- FJod�n(;polis

• �_".._ __ p'. _ _.,;,.;; _,:�'�t�i.:.�__.��.,..:.".:..-.-.:.:-,,,.--. ._ ... ,�,,� ...:.._ .......
�
m<1"'t'�,,____--�---_...._.-_. - ................-._...."...,.,_..........-.--- ",_.--_.�-- ....._---,,-----;..._'. -

. e' /

/

RAC ',0

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

'"
f ,'

.. � ,

._".. "

,

.,' "
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o Diário da Tarde, de ante-ontem; abre à pri
meira página afirmando que à sessão da Assembléia,
de sábado, não compareceram os dignos representantes
das oposições coligadas! Perdão! A oposição lá este,

vt:. Quem,. não �aparec.eu foram os dignos representan
teà das sítuacões col ígadas !

E justamente porque estes fizeram 'forfait, é qu
a rexploI'llÇão em tôrno de um atentado à vida do dept

.

tado Enedino Ribeiro, da U.D.N. é careca. (O atent

do, é claro, e não a ex-quase-suposta-provável vítim2
O mais qÍié. p.Qderia ter acontecidõ contra o ilustre'

_ pr�seJ1tante de São Joaquim seria uma tentativa
crime impossivel. À hora em que mão criminosa, .e

.

um impacto, fez cair no recinto da Assembléia g:�
sos e pesados estilhaços de vidro de uma das�haj.«
ras da cúpola daquela Casa, o deput.ado Enedil1l �

heiro, cuja mesa foi mais atingida, não estavà>.
-

,

nas proximidades da Praça Pereira e OliveÍra!
únicos que pod.iam ser atingidos eram, os dois deI- �

<"

dos trabalhistas e OS 18 repl'esentantes pessedi
Muito antes da: sessão j;L se sabia que os deputado '

t�Iacionistas não compare'ceriam. Ul'l'l atentado eOJ; ,[

qualquer U:pl deles se ocorresse -:- é Deus l,1ão pel'fJit!
que ocorra - necessariamente nãÇ) poderia ter po�' lo,

,

calo plenário da Assembléia - lug'ar onde. sabidamen·
te eles não estavatn. O fato' é que os vidros catelos d
alto, grossos vidros de::;ses usados em pal':1-b�a, p
deriam ferir gravemente e. até matar algnenu, Fel'
mente o único �dingj.Jo não sofreu ferimenfos ::;€n
de natureza leve. Mas, na verdade, como disse ês

deputado, meu dileto amigo dr. Antônio Aimeidn, de
episódi.o saira gravemente' ferida' 11 Democl'lteiu,

E assim é, pOl'qu'e 'os fatos o atestam. Quand(J d
votação desi:le Ínesme) hoje vitorioso pI'ojeto de aumen

tü, sôbre a bancada pessedisia fOl'am projetad�s p
dl'as ta um Ô!:ISO. A ;;essào' era noturna e o fnto oeorl'e

quando a iluminação fôra interrompida. Nem mesllI
ao mais candido dos imbecis ocorreria munir-se pra
viamente de pedras para atirá-las à vista d€f todo�
pois qHe:' nàquela noite,- as dependencia,s da AsseJll
bléia estavam >;uperlotadas. Quem levou pedra;;; par
lá sabia que não faltaria a opot'ttmidade de atirá-I:
sem ser visto,

I!; eí'l'l_<l IJpoftlflí'ida�de somente a �scul'iàão ofer
r.eria! K a esclI.l'id·ão vciu! Q1,lel:-se ag'Ql'à atribu'ir
ve1Jío Sll( a q_uebra ae vidros, (lue estavam numa Oll
d�!ira, cuja" fe,rrugem nos trincos dern,ón:3ü'u que', '

ae,hllva fec)mda. É mais:

es.
sa b.:1<ndeira não p,)dia; eSt.ifhatendo,\ já porque o ruido, (:0111 o éeo üWf.1recido pelfacústica da Assembléia, despertada n,tençãÓ imeaWti., já pOl"ciuc eStla bandtdl'Ho,) belf� pesadã: nbl'c.

. I •

fora e ná BUB fl05ição e:'!t1i'va- ::;el1c!o fOl',>-MIU ainda mil!
pelo vento que contra ela batia dl.l pari;e extQ'X'l:w. Par.
abI'i-la de dentro para :fera seria mister f,lHe o ve�t '

sul, no l;ecintü, superasse 0- vento sul da rUH!
� yel'dad� que o ryen�9 ,sql ,.iJlterno era '" . '.'<' r1líl

eatnellte muito forte! 'fâó forte' que despregou 'úutI
"

bandeirãiS .. , As da U; D.;N.U!

I

(

/

iostltllto .18- Pteiidêlcla e Assis.. IHA ASSEMBLEIA LEGISLAnVA'�HORA DE ARTE
tAneia' dos Servidores do Istad8

.

,

.

'T UMA FEsrfA QUE ENCANrfOU AOS OLHOS E DElT'li,., os TRANSPORTES F�RROVIÁRIOS E UM OPORTU -

ALEGRIA AO CORAÇÃO DE QUANTOS TIVERAlW2,
NO DISCURSO DO DEPUTADO SIQUEIRA BELO -

A VENTURA DE, AS:s.I$T.f-liA .t....<.., MAGNlFICA EXE'-.-
VOTO DE PEZAR - PROBLEMAS PORTUARIOS CÜCÃO DA ORQUES'1'R�. :DFt'SALÃO DO MAESTUO',

,

Assumindo a presidencia, o deputado Volney Collaço 'd

CARME:Cef- PlnSCO· "

de Oliveira e como houvesse quorum, declarou abertos .,,; -,
"

os trabalhos da sessão de ontem. Sábado, no salãó nó'b-re .sistidas pela benemérita.
. Expediente do Coleg io. Coráq�o" de'. Je- Assoeiação de Amparo aoa.

Constou de:
sus realizou-se, coztfÓime Tuberculosos Pobres.

.

- Telegrama do Ministério da Viação sôbre o porto havíamos n()tiéiaíd:o, a- tão Confessamos que, ao no�
de Laguna; , haviamos noticiado, fr' tão dirigirmos para o Colegio�

- Veto do sr, Governador do' Estado aposto à ,l�i esperada "Hora 00 Arte''" passando pela frente do
que cria Escolas Reunidas em Boeaína do Sul, mumci- organizada pela Sra. Ruth Cinemas "Ritz" e "Odeon",
pio de Lajes; .

. 'Carvalho Luz, com .. a cola-. relutamos entre a tentaçâ
- Diversas emendas ao-projeto de lei da Organiza- boràeã�' dali .., senhceítas . 1.0- de assistirmos a um dos fil

cão Judíciária do Estado, ';:-, -

.,
reta Ganzo,)�;M�l,f.�,:(l� ,+-o�!r- n�es p�:?gr�mad08 e a qu.a..

� . 'yoto de .Pezar <.' '

.

.

r
des Campóã..'ciijo: �l:'oaut9" ��\ÓU�Ig�saO de pr?ssegulrO deputado Cásaio Medeiros -prestou homenagem reverteu em beneficio

..

das mos em nosso caminho.
póstuma a Caetano Deecke, falecido em Blumenau-e -que; criancas tuberculosas, as- � Contínúa na 6& pág. t
como funciorsârio públíco, soube: ímpcr-se à estima e COll- ?.'

x: .. "

sideração de todos. 't,
O deputado Waidemar (h-ubba,' do PSD., associou-

se à homenagem, salíentando- que o extinto residiu, por
O EST.<\DO-:-Q���t�'-feira, 3 de Out�b';:;-de- 1951 muito tempo, em Jaraguá, onde prestou inestimáveis se�l'--�

viços à colonização. "

. /-
.

q-·U.EM IUTO·RIZ·'OU ? fal��� ;�:;:,��v�Ef::::���:J:!:�' yf.:,::�;·ge,,!
.

. "II ..• • •• Ainda com a 'palavra, o deputado Cássio Medeiros
,

-' I requereu a designação de uma Çomissão Especial para
A CARNE VERDE ESTÁ SENDO VENDIDA, AO POBRE I estudar o problema portuário de Itajaí.
CONSUMIDOR, AO PRllÇO DE 12 CRUZEIROS O QUI. I O requerimento roi aprovado.
r.o - HAVERÁ ALGUM ATO DE AUTORIDADE

CO�IJ
Solução ideal pata os problemas dos transportes

PETENTE, PARA PERMITIR A MAJORAÇÃO'l -

." ferroviários
,., ,O seguinte orador foi o deputado Siqueira Belo, ia-.

A majoração da carne zar para 'a fHJ:,!<;ão do g"r' cansável representante de Caçador.
verde, no prêço além do ta- ve problema, por razõ es que Mais uma vez e de maneira feliz, discorreu ,o no��e
belado, foi razão para uma' o povo aind a 'São teve cién. parlamentar sôbre () problema dçs transportes terrovíá
série de comentário" da im- ria, como ::1:\ de esperar rios. para os quais apresentou solução ideal, sugerindo
-prensa e, do próprio PO\'O I Qj1tem, depois de tantas a designação" de ÍJm represel��ante c�tarjnense junto à
que se 'via, de uma hora pa- ! manobras, q que de local a- I Direção da Rêde Paraná-Santà Catarina,
ra outra, sendo sacríf'icndo -I- conteeeu, l"J \J aume-ir« (,:1 I Com a perspicácia e a atividade desse !lOSSO repre
na. sUfl já magra I;;iisa. I carne vBn10, Houve a majr.- sentanze, fa�il seria assegurar à� classes e??r:omicas de

.

Vieram os marchantes. a zacão de 9 r-ara 12 C1 uzci- Santa .Catarina, transportes contínuos e suficientes.
princípio, com '1 alegação ros e há car:l1t '.. Ordem do' Dia
de que não seria mais pos- Mas, perguutamos nó, ,_. Foi aprovada a redação final de diversos -projetos

. .vsrvel -entregar ao (.'()l1SUII'O
quero autov'vou a vend.i íJr,r de lei. que autorizam a aquisição de imóveis por doação.

e alimento, pelo prêço en1 f\;Ose prêço? A Comissão Es-
- Aprovado o p.rojêto de lei que autor.iza crédito es-

vigôr. Depoi" como 'houves- t d aI d'" P ,'··e'( (s.? O S"l' f' '�_ pecial para pagamento de dívidas de exercícios findos., a Ue co • �. • , I"
•

.

dI' t'
. .

..-«., gi,·:ta 'hO"l\" 'l'nt·à\' a Qfj- f'" ".- .'
' ')'/ Q."." - Aprovado o proJeto e". el. llue au onza a aqUlsl-.' "'''' ,,_, ,'-.. ". "', .

ehO lnUnlCll)U.. lho\'(l, :1·' '.
.,

'"
" .

;botag.em� que foi. não hi. l1�lmellte c�'lêordou' �or.' ção de- três terrenoq para depÓSitos de agua em Palhoça
dúvida, o crime consumado I m'�is êss� (.kd�·I.':õ\O pelo p �_ e São José, ...' i

't povo HO'lve I) l'a ., ' � � '""' � ..c.on ra OI •• •
-

'lO? Sera 'lU? o ca 1') e "

P d l· b d·cÍonamento. lIo'uve a falta
.resmo da� Fmprêsas ítt,./ are' o... 'm ar . Ido produto. Velho e conde- ônibus .. "'ue tn;el'am al!lt1CI:- .

á I
;.

t '1- d
'1.

,

n ve �xpeU1en e. rnUhO I ') tado o prê�o d;.:,F passag':lIH, .'

agrado fos srs. maréha:1-
ror um

. at() ilegal, 2 que" Juel Silveíra
tes ..

�, Mas, veio, também, {apÓS, houve quem defenüils
a reação do homem do povo se a coletividr.de? Nãoopude 'ouvir n,enhmna das conferencias que o 131.>
que, achando absurdo, C(J- Cabe às HutOTid.:td'?3 fi dre Lombardi IH'onunciou aqui noiR.io, mas encontro
l).lleCendo a manobra. n�.o::;e palavra, pOl'que o c01t�;un'.I- ummagHifico �xha�o do seu,pensa.ménto e de suas idéias,
deixou ievar: tão fácil, à dor está pag'itndo mal.., 3 na entrevista que monsenhor concedeu ao jornalista Pau-
exploração. cruzeiros pano t.m qm],) rIe lo de Castro da "Tribuna da Imprensa". Grandes e for-

Os jornais vieram a pú- 1 I h' ag'('l.··', tes verd'ades' nos trouxe êss� ho'mem bravo e fTanco, ini- Icarne ver..:�. ',a, '"

blico e revelaram o c 1';''1e. mais carne ." migQ da confrafação e do doIo espiritual, adversário in- ;

As autoridades:, então, mo-I Úansigente do simulacro cristão e do simulacro demo-I
vimenta;ram-se: Prefeito

I
crátieo, �uando o padre Lom��l'di ,de�lara, ,do púipito IMunicipal, Comissão Esta-

, ou da tnbuna temporal, que o capltahsrno falhou no)!dual de Preços. Houve a lelog-Io roubado plano humano", e que "08 povos devem caminhar para I
reação, em linha de c)'T.ba·

.

um mundo em que a riqueza esteja a sáviço da, coleti
te franca \'rOi:tra os '3xplo-' . ·Um relógio - chapeado . ,a· vidade", sua vôz ga.nha a, :entclUl'ção de um baiás ou de
.radores e }. favor do consu� ouro, com pulseira de mate- um S. Lucas. A terra dos homens foi dividida em duas
mido!'. O sr. I-'refeit,l �;he- �'ia \plastica,

-

côr marron, partes igualmente ferozes e iguaJmente desumanas: de-,
gou a,jr a V!..i�!3, proe'.n·a�l- desaparecetl da residencia um la.do, o capitalismo "racional que faz do homem ()
do SOlução' pala o

-

�a:óo. do' Sr, Bento Vieira, na ma- propr'Io Deus" e que em nome da 1iberdac).e nega o pão; .

Mas, seg1.l,ndo se propah, nhi1 de 28 de setembro p. e do outro o comunismo eoJetivista e essencialmente téc.-lnada foi pÕ5si\.eI concreti- findo. nico que em nome elo pã.o nega a liberdade,
Sufocado sob o peso das duas máquinas políticas, o

I homem se anula, perde a sua função natural, v�ra uma

�CO,n.·fere'ncisto,S eIn Icifn:. ou um simples ponto de referencia, Seu::; sentimen-1
tos �emoções já não são mais levados. ern conta, a nii.o!

'I
·

ser quando se transformam num estadl)�de Clipíl'ito ou

.,
rD,aUS ençOlS."" numa neurose coletiva.,

no jornal "Lume", que se I a qual, anunciava ter 8ido 'COl'!1o podeda (l mundo gair do dilema? Como pode-
edita, em Blumenáu trans-' preso na capital mineira o ria () homem reencOl�tra).' ,íl SlHulâtÚl'e:;-Cl e "COnqUistai." no.""crevemos de seu 11. 86, de 2'{ individuo Raimundo Be\ltes vamente a Slla condIção de valor efetivo e })l'eponderan

,-, do mês que se fihda, 0\ se- Pampolha, que percol'J:'b o te na ariímética alli�al? Pa4re Lombardi nega tôdas
�tlinte: ., interior do Estadu fazendo as formulas voliticas e de' eonvi'vência soeia} até aqu) I
"Há dias chegou a est:i conferencias, acusado- de preconizadas. Pede que o passado seja esquecido. "O pas-!

. cidade, com o propósito de haver falsificado a assina- sado' morreu. Pensemos TIO futuro", E lW propõe a 8e-1realizar, conf�rencias anti- tura do gal. Gaspar nutra, 'lll€lU' pelo mundo intt�it"o - e o' tem feito - 'um, novo e-icomunist.as em nO�S08 esta- ,fato que confessou na De- vHngelno que tem suas raízes no povo, e na justiça e

ea-I'·belêcimentos
�

esco!are..;, q legacia d,e Onlem, Púhlica ridRcte o seu sangue e a suu C&:l1.e, "�ão é �l�i� p�ssi:elsr,,�ent.es PaItW01J:Hf' �:qu�;.,4,a.,9.nela capitªh J;,.�!JO.:l, pm' W.��t�!:;,,? estado �)reBent� ��e 1UjIU:;bç(\ S?Clf.ll', ��2 �le'l
se intitufa jornalista· é flor�' 'IMb, o caSo '�1-;ctril11edmen,

.

'''NefttfiA!erra <lue l.)CtlS CriOU 'p-am todos ht�, t1ual.l elt�ilMi.-l;' í

tad.OI' de di,:ersas carl.ag de

,t(�trl.:,.p.:.. D·.l..
i

....e.t..o.r d.o COlégJ.'.;),�lP�.:f.: ...
fJ
.. ;

..

t

..
l,�,.t"Hl.-O.

P

..
o�suem e.. os (,l.l�e

..

l)()�Ue!n. ê�:t.�m.�n.te
o l

..
�e •. !l'ecomel1dacao,' ,.., q1.� 'P0l' ilua vez. tmnsnlb çes�YH,,!� para nao morre.l' de .lome . E rfllll'& adl.ante gllta

I
.

ül!N;�"�,Q: '§f'. f'l'e'(eito Her�( (l1�!j,��l��.�:t\!le..�e.ve:n trtl�e�' ,o �anglle <lO rp8t� dos que fa�
Anunciada uma com'€�' c'i!i()'Deeke, o qu:!l imed'ia- Zén1:�r!d��;'f�·tinf�ça(J dos WC:llS mero e::<.:�e{heme IHH�f. �!

l'ência no Colégio Santo &11- tamente determiuOtI ([IH, II multiplicat]ão
do seu I)�Yro e tio ,;reu pode .. ' terl"en(}: ,"0 I

tônio, que aliás i.0i r:a�iza-I fOl'!,qem apl'e�ndhl[!s ólil. :1'- fUtti-C�n::lllij��n? ,é .1:n,ui!'2� �.ez��, aj}eIlas a inaneit'H de de- I
da na terça�fell."a

I1ltlma�
SfiS cartas cie i e';f)lllN�;:.ia- fender os-�nvlleg108, (lOs llCGS , !nm d.os. alunos daquele �du- c;õ.es que' .d:ra , ::;.�) 'citado ":e:d�de� t:\is,},�deH� f,azer mal .li. tO�k:�. o� mQ��lei- I

candano lembrou-se de um cOEferencl'sta. r.o:; f'ibos da }lQhLJC,t. J\�as devem f:I"ll dIta::>, lepetIaas,
.

noti�i, 'pl'oceden:�e d� Belo I Segun�o fO!no" .if1I'Orn1H- pn��aga(:�s mil, �e<zes, u�� miJh�1) ,de.. vêzes: até ,��>e./lHOrizonte pubhcada p{Jj' 'dos, os refel'ldos (,\()ellmen. ��IHrafa\: ..o polItIca e o slmula�!o ,!<ioclal sejam deflnhl-
êste :iHl'.Jl�,1 etn stia-<edic;:;i,o t�os f(n:li�l recup�n�-do� P��·. ,Vllmente' degma:�c��ados e 'V'ener(los.

'..cl:e .';:>1 ,do, -Junh�pll,"'tl�!do, ' liltênu('dlo da pO!L!:t )ol:nl ' (Do DlállO de· Notícias, de dommgo),
�, 'i.' '-

I. P. A. S. E'.

Seeçãe d� Em})rt'istim(ls
De ardem superior tornamos pública que, a- }UH'til'

do préxíme dia 5 (cinco) de Outubro, a Seeçãe Eile :mm�
jrrésthnos Comuns começará a atender aos sel'ur-ad.s
d;êste Instituto, devendo ser observado (I herârte secuin
te:

Segunda a Sexta-feira: <ias 8,30 às 10,3ft. hs, da ma�hi,
(iQS .ias 5 a. 20 de cada mês.

F'lerianépolis, 29 de Setembro de IS51.

Ac�ci. S
..T�\Íag.. "

_;.. Dele:ado:_. . .

. L�I;l, Martms - Chéf'e Ida Secção de Empl'estllnos._
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