
,1
•

lURíHHi
\ ...

I••e'ns oIe
Ao ilUda lanuas

GEft.EfHE

.1I.min,., F.
de Aquino.

de prendê-lo l l !

j

--- 'O sr ..<vai faze1- umá
conferência so�rt} "A
paz .de Monidt"? ' ',.

-'Vou!'
,

/
- ,Entlo é bom levar o

s<thret1Hlo. ele é capaz

, .. ;'
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2 Florianópolis, Terça-feira, 9 de Outubro de 1951 o 'ES'fAOO
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DR•.A., 'sA8T4A
(:remiado pela Fat,ulda!ié Na- :

�ui d�'M!ldlciM <�I;_ .U�iveni.
lU. do BrssiH. .'

.

,.

.Mico ��r c��cui(o d. AaÍlia.

. DR. I. LO�ATO:;
FII.iHÓ:;

Uoença. do ���8r'.êl�o reaplratório
.

TUBER,CULOSJI

nR. N'E.WTON' oOit Serviçó,- de' CliniC;. InJantH.,

. '{ J)j"A\lLj\'·
.

'la': A'i*liÍt'êilcla JManldllllt e. ,lIoa.
On.rcl.•. .:ez:al- poenç811 ;de ·S.. '.'c· ..

:: p!tal .dt!�Cari�atle _,

..aoro - Proetologia' I CLINICA
.

�EDIO�4. .i,)J!l CRIAN.
&letricidadll' Médica . CAS E' ADULTOS .'

. , -Ç'<'lilnluJt6rio: R1'B Vitqr 'M.�ir.-I .

'_ Alerlfi& _
.

-- ii..18 -.''l'�lefO.tté... i,ftO
..

7

..... 1 Conllultório: :Rua .NU�.fll lIl11.cl!.#-
&alultae: . .l1 O,SII hora. I' lo, '1 -- OQn!ultaa ·da.- 10 ã. 12
....;d�� cll���ol,'��" e� di���, ••

'1
f (j� l�.,'Il,áiatlra.. " h '1

.. �lidê
.•
Jlci8: .Rua'Vidal Rá,m��,c, luidllncia: R&& J[arec}l.l�l. .�h�� l·

- T.lef�li" 1.422. '

. Ihal'me,' _- Filne: - '1�:a. ,

-' i

�_I!III!I�_"'IÍIÍ!IIlIIIb_,,__'iIIlI••.•'.'_1IIIIII_1IlII\lIi_!iIlI'IiIII._I!iII!IIi1 ....aDli__... IIIIiII_..__'__�,.!III!IllI_lIlI!IIIIIrJiJil'!!II.IiII.Ulli__.·'Ii"'c.,'.-·-.-'ÍIIIl·1I·'d'!.;ãlJl�J�..t>J_ !ml__ l!LWi!$; ri ""

.'1. .. .... "G�;iaGftt'- .. ;;!�t..í:�1:r;;'.�da.· .tanuado. 00.;\ rl""�'11 '11 f.oV5_
.

-Z>!S'fIN'l"A·"':..• RIVET;�Ponu$ IBm' @III.'GDi
d. iiodimeuto' do. GUftmh'Clt: IiIl:GGdoal lil'1.11 ,

I .

I .h(jn,-" but.doli Qlgó��;''''inuJl(a1l • ts9i.GmflBtos! .

I '
-:

...:... /"
.

- PrJHI .11Iol.t... -flU.•
· f.-be c.u1"etam,.Dt�. cf_ I''.

_",dlQ!'f'll!I!i� �lliib�l.C.x.Qfd Ar CUj;Q "'.I C.&f.l:-.r�L· .

,h�:m.,a .. � :�t�Ilt•.O do... anF.� .",'0•••0'.' .�"'•. b�'.If,lo,
..
DO ••n.tí.ü.�:d.,:

...
l

..

h

.• !Q.ltX'$

.. m.
'1Í.Im.'

J.J ' �.��-.it. �m:;tI!í!I, ·dt!&- .t...,Hm" .ue.�� Oi)ft1--P":1-*� �TiUZ� �. ·i"I�ff.'Il6p�_!a1 _.
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. -. 9' ESTADO -.-:.,..._.
....

I' �',
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Flo.rianópdtis. Terça-felra, s "de Oütribto de 'lD5i ""'-.. 3
-�-----__,...--._--_--'::"'..-,.-"";"__=-==="""----"'_"""'--"'"T-'

,-

'ao..
; ",,';'...:�--_.........-r ,

.

A.,'·�'� T'"E. � .

- .

,�-

�.

c �NO TEAtRO ALVARO DE, CARVALHO. DIA 12 SEXTA ..FEIRA. �lVI
_I

. ;
r-: PÓBRES. PREÇOS: c'cA�AROTES - Cr$. 50,00. ÇAD�IRAS

• -\.
".1.. •. , .i

:..... -; '> � .....

BENEFIÇIÓ DAS CRIANÇAS, TUBERÇUL�SAS
,., Cr$' lO�OO.· BALCÃO �. Cr$ 5,00. '--

i
. .:

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

;J\tfdâ,"" So'cial
;� '_��'n;�'��4_�I'�!i:' � ',segUinte, no c�mitério loca), I "

, i;� .:" ,', _' i:� .:
" "-'

,
com grande acompanhamea-I<; C.$lik· :k'ÜH�Ê LAéE;�DA: to. ,

, ,(: Odc.<q.'e,"110je, 9 aniversá-j A fa�1ÍHa dàql1êl'e coder,j ., - ';;, < ,;.

_. ".��joZ �'ii}>1ifi,CiÔ "á� exma. sra.: l:�l1eo. J?Oi; nosso
. ÍI1��:'n:e- I

,,'!tI, Kir..,1i1<l Aterino, Lacerda, I uio, agl'ndcée5 i1e cornçao-

I
-

. :J:ignl1 esp("�a do sr. Dép, I
aos srs, drs. Fernando qiI-

"

.,JONe Lacerda; da-represen- veira, médico. Aderbal Ra- .

taçiio de S:1.ní;� Catarfna. ila mos dá Silva A Vereador
· Câmara dos Deputados, e- Miguel Daux, pela nssiston
leito [1(;1a 'coligação U1JN-. cia com que procuraram l'irtl- "

p-��.::'>}�P-PD::\ <.': .

_ IV�l' a vida do rseu in esque
A lhlStr,f3·. dama

.

serao i cível chefe.
pre&tá(l� expi.<!sBjv�i;, ,ho�! O ES'l'ADO apresenru à

menagens de afeto pelo seu! família enlutada votos de'
." -. . . i .

'vasto círculo de". amizade pesar.
nesta Japital,' que hoje lhe 1

· transmitirão cumprimentos! Com a preciosa idade de

pelo decurso da sua data I noventa e três anos, faleceu
lJatali.cü;i. .

J na Capital Federal, segundo
SR. '�JOÃO MOREIRA I noticias p'àrticulares, a

'.

.

'I'ranscorre. hoje: o an i-
j
exma, sra. d, Joana flora

-, 'yersário natalício do sr. 1 de' Oliveira, viúva de Hen

:�:,� J.oao Íi1Qreil-a, ·pí'opri.etário I r ique José Oliveira e que,
"

�a· Ct'e�jto M�iuo Pre,diaJ.'i por mllÍt? tempo' residiu
.. O aníversaríante sera al-. nesta Capital.

.

.

vo .1.1e homena�ens. dos �s ,. A :xtinta era natur�l da

.amigos e admiradores, as Paraíba do Norte 'e deixa os
· -quaia nos associamos; com; seguintes filhos: 'Cecil ío de
·

prazer: IOliveira, S.i�?_ah de .Oliveira.
FAZEM:._:,ANOS, HOJE: Campos, viuva do Tenente
SENHORES: I Aurélio Campos, oficial da

- Guilherme Xavier de Policia Militar do Paraná,
-"'}\ilixanda, funcionário do Marinho Alagoas de Ol ivei-
� 'lolhú;t�J"io' da Agr!ciÜtura, I ra, residente no Rio de J,á-

SEN,HORAS: 1 neíro ; Ernestq.Almeida de
·

- Jandíra Dionisia Pi,
!

Oliveira, c

residente em São
': :;:.�aU� Manso M,uniz. '

•.
" �., _,'-I-P:a'U'h,; r<�;�J.Qs'é--:>Almetdà .

dê'
-. , ... '."

.�. '-- Dorotí, Fraga, c� - I.Ol!�eira; cas�do com a prC!�
- "- Rosalina . Tolentino, � fessora Rosalina Ca rdoso de

-: esposa do sr, Ulisses Carlos. .Otívetra, residente em Join-
,

Tolentino. I vílé.
'

.

.' ,- :M:ai'Ía das Dores Bar-, A extinta, que conservou

"�JOsa, esposa -do sr. Manoel a clarividencia até "OS últi-
Alfredo Barbosa. �mos momentos, deixou ainda
- Matilde Danra J01'ge, 22 neto'i e 9 bisnetos.

· -esp�sa:' 'do ,Atfredo Jorge, i À Família enlutada' "O
.

-eomerciante. ,Estado" apresenta condolên-
".� MENINA:'" ; cias.

_ Elza Rfl'mos l\toum, fi ...j ","----------

·lhulha do Sr, Manoer-M_ou. [I :mestras." (Do "Jornal do:·�a. '

,

.'

'MENINA._ Noemi Brag!ia Manso, 1.' Prosseguimlo, como pro-
Co�néI'cio". do Recife).

f'lh' h d
.' I p' d MENI "Irany Leme entusiasmou," i m· a a VlUva Nüe1ni; reClsa-se e uma - te·ramos" "--resentamos, ho-

B l';]ll[ ",'lt.T,.' DE OU
.

NOS
,"'v .e imp'ressionou ·a·.·seleta�pta..:.

{'fig la ':w.anso. b.ü,,-' 14'" . 15' Ali J'e, a l'íõ.�sos'leítõi;es� trecho:'>
NAciCIMEN'ro t

" téia pessóense ...A.. s pág�RasO' .

.

'.
-

.

cuara cuidal' de crlaucas. .

de COrtlentáriós-":feitos ,:,el�,.

D' d"
.... . , "

< � 1<. (lê compositores do presenteek! e o dia B.do ço.�re.lite.. T. r.atar 11': rua Sa
.. ldan.ha imprensa brasHeira em tór-

I d 1
! 1\"- h' 30

,. e do passado, clássicos, mo-q� o ar () 'nosso ustm,to � ��l.arm o numero. no do� recitais apresentados
·

,.'Üo,nt�Tl'.12âheo.,...'.." .T.,...·.�.,�.. e"",.nt...e..

' .....!\�.__.y J, �' or n:�ÍlY: I:.eme.• ,-Ej�10s :
demos e românticos, perten-

O:rI'{ lS'lI',D ..
" t c'entes' a' escÓlas "':(Ü\"êrS�s,

T 'UiC'�IN�"J:D<!-·A·.fi· l'lM'·"A��rna. Sl'a. d.

,'-----------
,"�o

'.

"Ess'a� p'iani'éta"fot ' alem foram inte��i'etadas com
.u. RIA ARAú· de minhru espectativa. '1"

- JO 'OLIVE�RA p.'
N . pel'fei"ão e consumada, ma·

-

""n! - se encontra. ar'tlclpaçaO semp.re·desconfia-do que'cin- estria,;' (Dó "Diário, de:em J.;es_.s. com .0 ad:v.ento. . do com artistas avulsos que'
d João Pessoa:, Pa!1'aiba)"., e seu pnmogen;to RIC�R-' •.

-
. chegam ao Recife ,c9m ,Cal:-

DO-JOSÉ, OCOl'l'ido na Ma-' Eugenlo ,VIanna FIlho
tas de ·í'ecomendações.� Dês- i'Ímp'�'e��ionOtf bem a pia-

!.ernidade "Carlos Corrêa", e
ve ter' sido assim com mui: nista h'all". Lem.e no seu'

tl€sta Capital. Yolanda Almeida Vianna .J

tos dos assistentes ao cofi- prilneü:o 'l'ecital,' que realí-
VIAJANTES'" participam aos seus

.. cêrto. Irany J..eme enga:na zoú' ontem no auditól'io da
:1<'. ARMANDO N'OSCHANG" parentes e amigos o � . . .

. , .

t 2õ 9 951 muito. E � úma, a:grad4vel SOé�edade de Cultura Musi-
Encontra-se em Florianõ",., 'nasclmen ·o.a .. - -

,

sur!)1'êsa
,.

d.esco,brh nel� cal'..'. .

..1· FA' de' suas filhas Sandra e
po IS o. sr. ... Tmando Nós- ! uma pianista de Úllen;to;' is-" "PianÍl;1ta eonsciente, dQ-

.

<chang, Ínspeün' geJ:'âl 'da I Nadia. ,
.

.

â
.

d'
'." .

I
to é, mais do que uma "vir· min'a o teclado com sobrie- I

•

uram Ilram.eonee'ituada eia. Segurado- .

.

dI'
. ',"_. "'.

.

••.•

t�IOS� fe,ita'
.

e ma.rte ada d,ade e o faz de manelra gta-
. d �Ta dos'P��oprietários d0'.Bra� teclllca' ,

lCIOsa,
sem gestos exagerll- 1.S13 uram, ••

.�il, nos Estados do. Pál'aÜá'l "Sua execuçâ9. transJ?are._ :do�. Irany consegue boa

.e Santa Catarina. ce sempre límpida. Não sé I sonoddiüe do instrumento.

V' dS. s. tem sido müito cum-' entregando excessi�a�néfit&·I� o '�eu dedilhá:d'o é trans- 'I' en e.-seprimentado. pelqs seus illÚ- ao;;;. arro.ubos da br�vura" r;j)a_re�1te, ·límp.i�o.' obtendo o � r,
Guilh€l'rne Silva, 'Catulina

?neros amigos. " Il'allY Leme dosa,. cmdado-!maXlmo dos el�ltos no fl-a-j Por m,otIvo de vlage!rl, Silva" e Etélvinli BefIlai·des.
FALECIl\1:ENTO: •

samente, sua d!nân,Iica. e seado". (C.omentários de ,'uma casa"de construção no- convidam aos p'arentes e

EDUARDO\ :FLORIANO nos oferece, aSSIm, lmpreS-! Alberto, na Imprensa ele Na- va, com 7 comodos e uma pessôas de
"

su'as ,rel;;'çQes.
RODRIGUES sivos efeitos de colorido e 'tal, :?i(J G.l'ande do Norte)., garage .. Ver e �ratar à Rua rara a Ml$SA DE U'lvPANO

Em Cachoeira, nesta Ilhl'l, de fraseado. Abordot�, em
, "Ajovem,e sjm.))á�icà pi�:- São Jorge, 46 :.__ Nesta: Que em sufrágio à alma de,

.'faleceu, sexta-feira última, seu programa, autol'es· que 'ni8ta bandeirante sabe, cOm _"-"� slla espôsa, n01;(a l) filha
<tpós algum�s' semanas' de subentendem e�tilos dispa- i�VUlgal.' perícia, d�mÍ!;al' c( dj�igiu tantos, �p!�u�os,' O-I�Al�{' i3E�NARb�S DA.

..

,tratamento, o sr, Eduardo res e se condUZIU, na tarefa teclado e trazer ate nos"-os QI'lgando-a a· Vll' maIS de HL\ A, sera ,rezada as 7 ho.
Floríau<J .Rodrigues, . qUf', Ide interpreta-los, com luci- 'acordes da Divina Arte". três veZes ao palco, apoõ"! (} 1.'a:o do próximo dia 11, 5a.
'por Vál'iGR anos, e�i'('eu, Idez·e desenvoltura". (Imprensa de João

pess.,oa). pr,ograma"'. (Comentário��

Ife.'.l'a,
na

..
Catedral Metr')f.o-naquela localidade, I) ('ar- "O seu c'oncêrto d'eixon a

"

... Irany Leme não é de Carlos RomeTo, da im- ! L,ana, altar do Sagrado Co�

'Z? de sub-delegad'o 'de

POliO;1
CASA MISCELAiUA di!trl· impressão real de ·uma ar-' nenhuma aí,tista de' impro- prensa l1or.a.estina), l.·Hi�ão de ·Jesús ..

· 'l:la.
.

.

buidcra dos Rádios R,C.A tí8ta de amplas posdbilida- viso, e 'sim, um talento a- Encerrando essas

tl'ans-l
Agradecem a' lod�s que

O ;;;epultamento do fieu Victor, Válvulas e Dis:e08u 111:e.. 3 �l�O" do.mi� i,o._ do _teclado" e firmativo. Não fOI sem l�ft'l cri,�õell: voltaremos, anta- comp.�.l'eCerelR. a edse ato de
�2daver se v.el'lficou, no �hL ' Rl.\� COlli!!,f'l'hel:ro �'{$.fr-il. ld ::\.:.l1p1 ee.1Sc10 de O!ll as zão que a assistência ,ne 11 h"", ao assunto. fe (: tlstá.

•

. .
"

.

.

"-

.
. -r- s c - .';" --\; "Fab�r.lc'ailtêS':·'· , ..

, � Ô,
'

• .r
1

.nE,&NB�,};i*�M=,\N�!�. A: .�';íNDÚSTRIA-DE TINTA� >"é"
. j ..

'

.,E ÓLEOS-
Caixa Postal N� lHO -

...Porto Alegre - R. G, do Sul
Representantes para o estado':

MEYER & CIA.
Caixa Postal "No 48 _ Florianópolis - S. Catarina

r
.

CI.enI4r.i. .em· I'ôrao_ .,ele
_'. uma piaúisía

�:!r Parlic:ipaçào
'Tenente ARY OLIVEIRA

_
. e

LUCINDA MARIA
ARAÚJO OLIVEIRA
participam aos parentes

'II

e pessôàs camigas -o � nas- ..

cimento de seu pl'imoge.:
liito

.

R'IcARDO-JOSÉ, o

corrido na l\lIatel'Iíidade.
"Carlos Corrêa", nesta

C�p·i�al', a 6 do corrente.

r

Cine�Diáril
RITZ

Ás'·5, 1'·e. 8:e� .horas .

RÔXY:'- ,

Á'�··'i3d. fiõ�'as�' ."

Simulteneamente.

.

Sessões das. Moças.
Uma sérla advertencia

aos namorados... que não'
devem esquecer que ...

QUEM CASA QU�lf CASA
<" :;O,... •

. \

ODEON

com: .

. -lVI�ria Helena MARQUES
'1:_: :frafa'el BALEDON.

"'No Pl'ográma:;
1)""":' A Mal:c'ha :d� Vida.

Nac.
.

Preços ;
- Sras � srtas, -;:- CI'$ 1,50
Estudantes ..

_ Cr$ 2,00
Cavalheiros _"G't$ 3.20
"LIVRE" Creanças

maiores de 5 anos poderã-o
entrar na sessão. de 5 ho-
raso

.

ÁS. 7% horas
'Uma comédia tomica.
YANRES A VISTA
William TRACY.

II
Ultima Exibição! .

ALEUl\iI pE RECORDA

ÇõES
'I'echnieolor.
No Programa:

1) ---:- Cine .Jornal. Nac,

Cr$ 5;00 e 3,20
"'lJlH'. até :.14 anos".

. I,. ., IMPERIAL
'

"

�s_ 7% horas ,

OS n.ESGRAÇAD.O�
qHORAM

com:

Joan CRAWFORD - ;Da-
vid BRIAN. .

.. No Programà: ,.

1) 1"-: O Espi);l'te em Mar-
cha, Nac;

,

2) - Metro Jornal. Atua-
lidades.

.

Preços:
Cl" 6,20 e 3,20
Rigorosamente proibido

·atéig-ahos. �
... " '

,

IMPERIO .(Esh'eito)
··l''rs 7%;' h('n'a�

,

Ses'sôes das M�ç�1:!.· .

. ,O' GRANDE PREMio
. �whIiatn iBENDIX. '.

Vende-se DO

arrenda-se
P tI. d··01' mo 'íVQ e . v.lagens, 2

mesas de sNoóker, 00mple-
tas,.. '

.

,.' '.1 '

Vêl" e fràt:a'r com o ar,

JGão Sàlum, �m llill't1a�ti .
,. ",.:.:
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/

• '; :,� ,j
s

-'
. I ',:;; •

.•. '_:, �/, "0'::, 1';1C,T' ADO.
. .r.J� \," ;'"

. J '�" "

"

/'
-

._ ',r '_>,;,

-- AMO I,M '2 HE:' CARECA, O�S AR·TILHEI-
• I i' .

� . '- :'.. .Ó'Ó, .;. .'"
".

N'A ,PRELIMI
.

AR O -FIGU I ENSE +�FOI<

A' ZADO: 10' .X"2 ,;., ". p'" ,,�',r

:;";-:,

.I"

.'��' .....� \� f .� ...
J

. ,

", ,O peque,l1�. pú.bUC_9 que Contrariado, não com ode- nhando" o jogo de longe �; cises, a sua linha teima-em to, Djalrna e Vadinhc.
.

dl'o e "t.::.rez; M rinho, Va-
ante-ontem ass isfhi 0, érnba- sernpenho dos dois bandos IdeixandO passar pelas suas

l,r�cqár;, perdendo, ássim, o., Marcaram 08 tentos: Ca- Iério e '( arauto': Rercílio,
te .número três do Campeo- re� �u:a e sim. com, a pé�sima I bln:has

..
:hÜi,�O��: la'uca.,:!!, 'ctes-

rasoi?es' pr�ec�ôsí!:\,Sim�s para !!€.:ca, aos 19

m.
in utox: Amo- An;fli'lO, Djalrna. Vá(i[�hoi'w:to: tHjãdi�o de Prófissio- arbitragem do sr. Lázaro l leais e pUníVel$,.A� suas de- n.oviriieritar o marcador,' rim aos 30 e novamente ., (_ Hl'(,('''l.

.

-.. "

. r\�is, sáip do gramado vi- Bartolomeu. S. S. moveu-se 1 cisões -foram um tálíto.,ab- -'O, F'Ig'ueirense também 4 Amorim nos ti lermos 'min 1.1- ;�., pi elhninar enceu I)
� sivelmente, decepcionado., pouco no gramado, aco:np�-l surdas e, 'cómo 11;lo)PQdin 'l'e�Iizou', uma boa partída.] tos ao 20 half'-t.rne. . A tlét íco- por 10 x ;�, f'orman-

'" "', , . .,
'\

1 ,

..: I deixãr' de aconteéer., fh�v€-':'. ieto na �ase f!:+al, ...> �p�sa.r I Os�. quudros-atu.o am --as- :i.) com '� s�gui:íir-� conju,nto:
_ "1 ra� os. p�ot�stos do �u:bhco. das falhas, elos seus díantei- ri, ':'\, 1I1r:nados: ,

.
. I �:ll '": H.�110 e ,�, unes; A.rI

,_ - - I. � Atlético' reapare�eu ros. Os seus .melhol'es,e:e-" J� _;t'uense - Do!ly, Gar-, ,;I ..\�,'�lil�r e Dag,mar; WlÍ-

�mUlto
��m, O quagro,,,,tnco- . me�tos 'fora� 'Qolly, GaJ.:�la :',It� p ,L.,�ud�:.r��; Romeu C_?r- '! 11, V\,;jl(h1',' C?,:h; », AI-

101' muito promete, �esd.�· �d'ao, Amonm, e

.Engmça'I,.e:1;:.',
I:.raullo� e Ad..ao : D <["';','oe e Wilmar.:

... ,. qll€ enco�ltfe _mall-\ �ntê�dl" No� 0:1Z� at!et.!('[ll')� ?S me- �(:r\,�eJl:� \._Romeu),. E�gUlça, I .

" manto e -coesao. pois nota- lhores foram Sons_ml,. Pe- Gll:' ,'\:1,( nm e Urubú. .'\. }i}l.lda foi ele ('�\'(:a de
,

',I
mo, qua' �o. n>Órnrntj" �,., �ro; 'J"""'. Valín�, Tam...

'

,\ 11h 'o - >ondn i. P ',' '"'' <TI" ",,,oi, "

I fr!lmirtens:e� ,JJnico " Hder. O'�ii'lmeiras venceu o"clas-
Com o em�ahf '��C�'1r BllDOd bllj, síce Paulista
Ixaram pàra O Z�.P9.sto�FIDmineD.. .A.b·,�tfdo. o. Gorlntians .

por 3 X' 2
se, 80talooo, rlam�ng-1) . e

.. &lio -

..D�.���is7;;;··'�:I�. )uteho� 'meü'ens� Pelr contagem de

Cristovão os vencedores 'da rodadâ}:������� ��:e�à�t��:;��:���"� '�ll�e2�o!�:'���o d:�;�'��ad��n�
Paradoxalmente, quem não perdé não ganh.a. É pl:e-

.', . "

',dó' no' Es'tádiõ;ào Pa'caembú, serva a liderança do Cam-
,o,"dso' que --'-' mt;lSmfl na vida - a g�'i1te"l�ve mu}tos tom� .' t '::rJ: ·.pD'l'·('�.' t,;"]_·.<lr,, :fõi vé�cWo-pela equipe pal- peona.to bal1d�i.rante.• . ,

O : '-. J. '.1," .

.J:llJ'.lCCO... t>·H',OIl TO:':, ...
" '.,. e. por ..

'bos',' 13M.a .. q,ue, d.enois leve outros, m.,<.'l.s.. J..â ..ma. is. suaves.;,' ..,..-:-- :._
l.

p
,

.

� .

- pro·..!;',e ·�t1�1 J o .anlpc.'!!clto t"'�

oe,Sporte::-6ata'rinenpê·.não �ail1 a,iar1;tj�,t�me�)!e rpe'�a�. últt· \''''':U:<I c:e Pute ", .i)� ,.' �o 1 bar - Flu;;l!::(;Il�C 3.
:ma vez, Não. ,Outros reveze,s amd�\�os�.,es!�rar�..:�!.?�':" ,,;.!';l:.i.l:� foram ;>;.r" :;0 'ar PO'1fél!l'( ,

de sofrei' ã,jnc1a nuútas derrotas, d�;_':P�·êf.eren9�,rl,.."a'lan�e F!;c'i' l,gO 2 X .�!Ilí!) ;Uí' 1, P?,;gÚ'" "'�asco, .1."
li '.0 J, .

CampeonatO amador'ista-d�' fl:Q.veJ'fári,o.!, va�<?�'�ws, a fim de (l'ue aprendamos, a.c:'p,r' p t 1,1" -reálizada sahado. "c ;t.gar - Fi ':;j�l;;::,) �! . '.:rfiéúo�.JlJu. disse que qu�m não perde nao ganha.

perfel-jl.l.t1igú 1 x Va,,_-:' I. , AÍnérica, 6, I
,_

.

'. ; ,"

,t�:ne�l!e, A':l�eles q\.:e hOJe per�em meu.os do. qu.e ��nham, 'rj.,;nir'�nse 5 x (ú"':a '·L -:,'. l::g:'l' -- Olarl,'. H. ,M�.I·S D�m.· .lr'I"UB.r'O.' dO",�.�...b.lt.d8·r 'loII"to', - .sai) �s:que.,Ja can,s<�:ram de cano Depol.S de s� ve1em):-de- P"t:', ogo 3.x Ma,':.l'c:ra [iI;) ;ugar _ Sfto Ct')�.t.O\ no, ti U
.. ,li ti

.. '. n1úMada1nente( extenuados de passar por calxas.de-"pan-I'· ,

12, '.� ". ",. < -

.c�tdal"iã, a_brir.am 'o�'jQlhos .e �el'ce��ram.:.cqu� ,er� �rec��o t'" ;..::\, Cristovão 3 x 'Canto (10 1<1 ar ---:-.ti, ,,\!c:e'�O E fI.. A�'e('eiação De:;port:vi resu1ta,dos: J)elefaz 4 x
unia reaçao 'Valor9sa e enel�!.ca parf.hJ.!a.o;.,baquea..

);,·mals " 1 'O" 1
.

19 (·,I";�:I
..
·/v:môrnie�t éO:l.!J(H':t:j,j' TA.C 2, I.ris 4 x Banaú 2 e'. . . .,.... -�. _' .' ,,(

h'
-- . �(I J .. IU .::

'i. .'
.\) ,i ...

l
. ..,_I"{.;;ra, D.

•
&. . é

-<li} p-aiã' baqlieali méIWs. A queda ,Àé\ÔIíferytJI e� trouxe, {r In n; resU,ltd(1os/ JH ro- if lU'�ar ""':'-Ca"t') ao }�io, 1nais um tdunfo digl\0, dl'i �mél"ica 2 x Gual'ujá L
murtos ensinamentos e muita exp�rienci�, ,.de. so.rte qt1;e 'l'dá a, (' :assifl,caçiló de;; 'I (): no.ta, ao; der'rotar IU\ tan:I�' A próxima rodada Il1...Rrca 2>-

". ]\(jjl{.pétaérri� menos do que ganham.'Se"'quii'1erlÍlos, de fá-
,e neOl rr ütes fit:v. !'t nüa a de sábad� o �en:<:il�O' LU.Z;lo.f:! s,eliHliutes encontro�:

,
to, a_!i�lgir a

.

uma situª:ç�'O· l�is -t�!��"'�.;_y;�l;..i!��·na,��e ne-
.-' Imantendo. aSSIm a hderança, Sa'bado.: 13 de lVIalO x.

cessal'JO que a derrotll nao no.s desariJ.me ,nem,nos roube
., le a invencibilidade. 3 x i foi Postal Telegráfico e Fla-·

forças parà Ipta'l.'. P�lo'contrário:�!��de1e\s�n:ln.cai·,àdá ". o •• ': A...
. lo escoJ;_e-, .01'. OU�!OS jogos

da\tnengo
x At-lântico. :

.J'ÓriiÓ\írii beÍ);efído.,"-pi:)l'(IUe to<l9 o reyés, em geral, é u'�a "A' -

2
"

B' # '. .

O '.rodadà. do'" certame amap,o-. ,Domingo:-' Jris x Dele-
benÇão. disfa1:tnrda. E só etperimentado,o-aÍnargorda ad- _..-c ..... V,8J ,X .. ;.

" OcalUVa' v ·rístà.··.·tt.ctisa.:rain..:.''0':;.' se.gUitl;h'.:S... faz e
..

Caixa Econômica K.

\'ersidad-e"ê:''<lué podéremós 'l'ei,inhecel' ,�s nOssos 'ê�'�os,
,

..

, .-: '. _:.' ,� .. �. Bangú.
')'.

. as ::nõssas r::tlnas' e 6s nossos' ch.iró's:,De ,fOTma "que, .pàl�a Dando prosseguimento. ao primeiro por 2 x 0, tent�� I
..

'

,.,.; ..,;"'".... ".
.

_
.

, nÓ8� 'a' ,dêrrõ'fa e m:uito mais: i�tru.·e��ante do que "a' vi(Ó- certame de Profissionais, de Bolão e Jair. Amanhã' �,. ..
l:iá)F'��-sefuistêr/iló éntàntd, qli.esofram�s derro.ta dian- cleÚonta'ram-s.e ·sá}jado�' .. à publical'eiuos reportagem dfl r _"

''fo .

. té de.antâ1{õhls'as:difíeeis. os q1.1aiS' 34.-pagara� o oneró" l),oHti os ',cOIlju'utÓ� d�"Ay�J �ronishi,:HamÚhm, AI\,es.' In'stHo �O . d�" P.lf\vJdêft�i·a e 4 ssis·..80 tributo que· ainda não pãgámós. ':":'Não � deverríO:� " no� é do Boçahl�á; "vehcén-d? <o .. ' ,

.",._ "
Q

,

I..

�:;.�:
.. ':.:;:�:�" a.D��.::f���v:::tf.��.��;.�!!t.t:,;�.�i;�.S.�:. J,� .

,. ,
o,

.'.'
''',

'llêOUla, dos' SAr,i,d�OfAS'< do 18tad.
t,u4õ;';' de ter,patroçmado. ta1:V,ez o.malS_' Ol'g-ànJzado cam.-

-

_ '. _ ,_;_" I. P. kt·S. E.
( '�

" ."
"

.

\; P'éon'ãtD''l1acll:>11al de b9'l� ao cesto, ê� aindá, dé ler a nos- são dessa modalidade de esporte,:.contribuirão .com

I
"

.

Secção. de !1B\préstimos' ", , "

; 'sa seleção ·fêite· o ,possível para sair-se be'm' dos seus. sé. maior pal'�ela ,p�l'a a co:ri�t.ftu:Íç;iq 'd� "�r.atth" pa,cional. De ordem supérior torl1liiiH��:, pú.hnc;� que, a partir
po� r cômp_rómís,sos. O certo é que, se 'perdemos na Juta, Essa d�ve sei; �.men.taJj'd�à�,de· �Qdo� os':hí>ns bra:::i1eirOS-1

dô próxImo dia'-5 (cinco)' de' Oufúbro, a Secção de Em
. ,

l'íãô'�TI:él,tánfos d(i "á'provejtar a op.ortunifuide de ganhar Aqueles. que nã9 pen�iaÍli'assím, �(HlspÍl'am contra à Na- pr'{lstimos ÇJ{Il11Ul1S começará a atender aos. seguradas
".

_ .,,,. rtÚA��t·�.':.''-.Jõm.'.'��.�l(i�
..

õ.es'

:;'(iC?.?i�as. R_�st�:no�, agoi'a, !lão e's- ç�o. ;':�á9\,:mii� .

·q�l.·.e.. L.,.:ffa.��.o...,.r.��s. �.' :s�?·' '�'��.'.'i.nta-:.e.O.lim.
as .

.',N-ã?j"ilêiJt;. :Int;t!tlit6i-.d.. �._,ve.adO .se-r:QOs.. érvad.·\).0 'hoéáÍ-io seguin-
'�uêCer ° 'qu� f�l .ensmJl�o, A queda d�-'<ontem': nao deve- ·se P6.d� admltu� Qu-e:-ljra.§.�,l�l:rO� .en.tr�r.n.,ern. l,ltta c:()� bra- te: .

.
/

.

,;
. ,. " '. .

tiem "p'ode� �air no áb.ismo do esquecimento.. Sempl'e que si:lelros, porqlle aéim.Ei: 'dil� paixÕf� l'eg1ónai�� ""pairam os· Sigunda à S'exta;:'feira: das 8,30' às,10,'30' hs. da Ínaiihã.
iSO'bTév1i'�rri s.ftuff,�õe.s>lÉlliéadas,. ser� ?om qu� 11.9S recor- inteiêsses, do, �r�siL Mesmo. '�ue f,?s��m �sbÇal1geirüs 0.8,. .,.' dos dias � a 20 de' cad� mês.
ltiemos de que

° partIcIpamos e patro0mamos um certame nossos adversanos, um senhmel1to� humano, de l'eSpeI- Florlanopo}Is, 29 de Setembro de ,1951.
de 'ambitü nacional'e ° que nos foi d�do a conhecer de- to e clé espdi·tivida.cle sempre nóS deveria inspil'ar.. A Acácio S. Thiago - BelegadQ.

"

.'.

ve ser posto 'em prática e não imitado burlescamente. torcida
-

catal'Ínense demonstrou em altq gráo 0& seus sen-
.

Luiz Martins - .Chefe da Secção
.

de Empréstimos.
r.Ademais, ,devém:os ainda nos sentir vivamente entusias- timentos e a sua ,educação, a' sua fidalguià 'ê-a' sUJa lha-� .....;...,..,.._-_-A·..·:.. -

...._v.j. - ....

mados. com: o espé,tacular triunfo dos cariocas e com a n,esa. Aplaudimos vencidos e venced9re�, si bem que, por
,magnific.à atuação 'cumprida pelos paulistas, pois, se me- uma lei humana, natural e compreensível, tenhamos a

,d�taJ:·n{os um pouco ,e se fizermos uma �onsulta ao cora- plaudido ri;àis os no�s(}S' rep1.·esentán�es, l�ul1ca, ,entre- 11
.-Çl:t0, veremos que alem de ser bom catarmense êle é gran- tanto, ultrapr"ssando esse terreno. Ass1m fOI e aSSlm de- ! ;
.de brasileiro .. Q feito estupendo dos guanabarinos nos ve ser. Numa última! palavra, d.esejamos levar o no:;;so I i
,enche de júbilo. A' técnica. e a c1asse, a rapidez e a ma- llbraço sincero a esse g;rande' bat"lhador do esporte bar-l

.

lícia de sua equípe, ainda mais. Sabemos que o ,certame riga-verde, 'Dr, Osmar Cunha, único e exclusivo culp,ado
que se findou se veio ü'azer algum benefício para o bas- por tudo quanto aconteceu:

'

,quete brasileiro, não deixou de ter pouca sign'ificação, x x x ,/

uma' vez que. se tratou de um duelá cordial entre ir- Em p�lestra que mantivemos ante-ontem, à noite,
,mãos. Qu;mdo estiver em jogo o nome do Brasil, temos' cOm o CoÍnq._ndante Paulo Meira, este, emitindo a sua i _

·
certeza absoluta de que os estados que estiveram presen- opinião sôbre o certa,me- que acabou de se realizar, ex-

r FF.RIDAS. REUMATISMO'

J
SABE DA ULTIMÁ'!

·
tes ao XX Campeonato Brasileiro de Bola ao Cesto e mais pressou-se da s�uinte maneira: "Eu não encontro pala- í!l PLACAS SIFILl'fICAl!
aqueles qu� por alguma circunstância não puderalp re- vras para exprimir o que foi o XX Campeonato Nacional fii5ixir 1\1 finnaiirn I

CHEGOU
-presentar-se" se irmanarão, se unirão, para formar um de Basq�êtehol". I?a mesma f�)l'ma se ,manifestou o chefe �jl>" 1� ���.n:� �
força só, em defesa dos intel'êsses e dos ideais- da Pa- da embaIxada canoca, Dr. Penon, Nos agradecemos pa- \tedicação •.u:xih�r!l.o UI!;<

I
1\1 A R T I N I

tria. Tanto mais os cariocas que, como bi-campeões que lavrai) tão carinho.s-as, que muiJ;o no.s envaidece. �m2nt" d� gifH1!i . Vermouth de :Fama Mundial

HAMI1./l'ON ALVES'

. .,
..e-

Rio de Janeiro serão
bem defendidQ8 por

1

I
I

I

I
•

SEUS ,INTERESSES NO

ARUNDO AUGUSTO ALVJ48 .

advogado
Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/f.

Telf-:- 32-6942 - 22-8005.
'

/
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VOTO DE DEsCON
FIANÇA,. '."..

.

.

.,
.

'::",RlO,,;6·(v.l�).,..... �'P�� ter
recebido a' notícia ,Qe';qtie a

'. Gâtna,l'& -dos Vet'e.adorés ;ha-
"" "�,O , -;;:: via '�l;l'tyyado,,�llrj:l' �ot? de

��: de8eollfi��ça e protesto con-

- 'ira- a inérCia"do s�cretal'i1ldo
�: ínun kjl?:ltl,. ,0 . p�',��eito �_Joãc
· - Carlos Vital reuniu Oti jor
il�Íis{a8 acreditados na.Pre

,

. feih,uR, J,atestr'àndo ':Sõbre a

.situaçã{l politica agont· 11m

tanto modificada com a ati
tude. da Câmara dos Verea

. dores em: relação ao$ 'seús
"; a'uxiÜáres diretos., InfQ.'tmou
o

.

prefeito 'que em reunião
-eorn Os seus secretários ha
via sido".deliberad� que ca-'
da um deles expontaneamen
te iria ao Poder Legislative
'fazer-uma exposição deta
lhada sôbre as suas ativida
des, os planos -estudados, 9

trato de todos os problemas
municipais e atender e es

clarecer qualquer interpe
lação que lhes fosse feita.'

•
. '", I,,'..

'.
• ..� •• 'j

.'_:-;
, '

, .
'.

.... "�.'
.,. ,.,'

I ".

.''� i

Caractertsticas mais apre.
ciadas : a finura e elegancia
d� linhas da carrosseria

farmacias
de Plan'ão

13 Sábado _:'. Farmácia
Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

14 Domingo - Farmácia
Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

.

.

20 Sábado - Farmácia
J, Da Fé - Rua Felipe Sch-

fuídt. .' ."

2i Domingo - Farmácia
Da Fé'T Rua Felipe Schmi
dto
27 'S,ábado .- Farmácla.

-Moderna - Rua João Pinto.
, ;':.'28 Domingo - Farmácia
Moderna - Rua João Pin-

t?,'- . I
·

O serviço rrqturno será e

fetu�(t!:k pelas
.

Farmácias
,

Sto. :Antônio e Noturna si
tuadas, às ruas João PInto
e'Trajãno nO 17,

Sly/afine, Sedan de 4 porias

, '

:-,:: ,

<
-.

'I VINÃG�E 'DE' PURO VI4

I NHO ,

S:ALADA
INo.FENSiVO �

.

AGItA.
·DAVEL � SÀnOROSO
NOS BONS ARMAZENS

�.' DISl,'RlSUIDORES: _.:;:. IN·
·

TER.MEDiÁRIA· . CATARI.."
.

NENSE LTDA. - FLORIA4
.NÓPOLIS ;

'-.1,

Com o sensacional "Power Glide", ';
e mais seg-ur-os, o Che vrolet 19�1

o Chevrolet dêste ano oferece apresentaa finura das linhas sóbrias

aceleração rápida, facilidade de eS4 � alongádas de sua bela carrcsserra

tacíonamento, interiores elegantes e. Fisher, de aço ínte
í

riço. Procure

luxuosos, mais. economia de óleo, a·
'

quanto a�t'üs um concessionário

combustível. Além d-e H'eios raaíorcs .Chevrolet para uma derncnstraçào.

A .melhor visibil idade por
tot!oõ 08 ",nr-u.!os, ·Parabri.

.\
.

,.\

lIhis de. 500,000 proprie-
,

táFif)S de Pewer ..Glilht
e�\;ão satisfe,it-o!.

,

'/

sas mais amplos.

Produto da

�

GENERAL MO:TORS DO B,RASIL .S� A.
"". .,

.. .:tit.. '�-:1;,. 1 .• ".
'

�.,..':�.......
_

,":".;"._, v ... .,1 ,
� .�

.:;:: ,"Concessíonário5 enf. fodo o pàís ...

:i..'

.....
"

�'����----------------�------��--�----�--r---�--�------

Aqradecimento' " It""" 'A(iRAD�(IMENIO Qua�o,�ri�(áyam" d�tfar,,"
Albertina Stuart Cardoso, (esposa) filhos e genro

e MISS.A..
'

<, west... matou seu:.
ALVARO CARDOSO '

Pais, avós e tios do pranteado
. companheiro- NICANOR PACHECO JUNIOR

.

. Iconsternados com o doloroso golpe por que passaram, "::,_
vêm agradecer profundamente a todos que o confortaram CURITIBANOS, 3 (Re-: d� idade, quando' brincava
com a sua presença e os que renderam homenagens' en-' tardado)

- Num lamentá-I no local mencionado, com

vel acidente, um' menor de seu amigo José Farias, deviando f'lôres e acompanhàndo à sua-última morada, '

15 anos, matou a outro, nos J 16 "anos possivelmente deseu querido filho, neto e sobrtnho Nicanor.
-

Agradecem; outrossim, ao dr. Antônio Dib Mussi pe-
fundos do Palace Hotel, no "Far-west" prestou-o à tt-

lo carinho e dedicação com que- o tratou durante a sua
dia 17 do corrente. 1'OS de pistola.

enfermidade, e convidam a todos para a missa de 70 dia, João Varella, de 15 anos ,

.--------------------------------------------
que mandam celebrar na Capela do Ginásio Catarinen-
se, às 6,3(0' horas do dia 9 do corrente, terca-feira,
.........8 ..

orle

Antecipadamente agradecem aos qU€
--tl esse ato .da. fé .cristã.

VENDE·SE
Um quarto, completo, pa-

ra casal.
-

�

comparecerem Tratar à Avenida Hercí-
! lio Luz, 5S. _"'�.,J:.�;,;j.,'''<il..�&.

./

CHEGO�I_
MARTINI

Vermouth de Fama Mundial

.agradecem aos parentes e .amígos que renderam hornena
- ',gens,confol'tando com sua. presença, enviando f'lôres, te
:legl'amas e acompanhando-o à sua última morada,

Missa de 6- . A

rnes
Os filhos de Braulina dos Reis Ferrari convidam os

,

.parentes e pessoas' de suas relações para .ássistil'em à
missa que, por, alma de sua bonissima mãe, mandarão re

zar no dia 10, quarta-feira, às 7 horas na Catedral Me
tropolitana.

SABE DA ULT.IMA?

C 'V' d I PERDEU-SEasa a en a Um relógio de moça, ba-
nhado à ouro, nas imedía-.

�
Vend\o-se (a casa sita à ções do Mercado Público.

Praça Getúlio Vargas nO 21. . Pede-se a pessôa que en-

Tratar com Santiago na controu, entregar nesta re

Delegacia elo Ipase
-

nesta
j �;ção., que será bem gratí-

Capital. ficada .

"
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II ASSfMBLfl1 lEGISLaTIVA Pi�f.ihti�M�niçipcxl HOJE NO PAsSADO
;';l:fi�!i"t;:'a,'.ut"! "ti �co,t�;"�dÓ, av.;,comexati;.o, I- ,,'c dê 5ÇiQ Jesé: '

.. ;� DE OUTUBRO slleiros nas campanha' de

.t)���'�b��n�Rs; .eeononllCÓ'S., fOI �mto feh� em suas, eo�- i ,

.k\ _: .

-

."

1811 li 18-42' até 1820:

;;l��1:·��eé.S�'p?)S debate-se pela intervenção do poder �t.i-l BAI,ANCE'rE DA RECEITA--ÚRÇAMENTÁRlA, REFR- A data de hoje recorda- '
- em 1821, foi retii'icatici

bhco �11'!. a���w:z .d� t���lamentos mo�e:antes, mas SIm
I RENTE AO MítS DE SETEMBRO DE 1951 nos que: a convenção de Beberíbe,

neta conco:I'1'Grl'cül.,_' lsto"'Bj' o Estado VaJ nuscar os gene-j Anterior J){) mês Total. =--iem 1771, no Por� dos pelo General ·Luiz do Rêg(!.

�'Ós Jl�",éjl'onte de" rixod(tcào'.e os oferece ao consumo por [ Arrecadaeêo ....•...... , .. , .. '. �.l8.90:l,2o 5.145,00 624.0,16,']0 Casais, nome "primitivo de entre .n Junta do Govêrn,O'

Ill:Jco;:�'ai�L�,'�l:' o:· '. ,;:: .�, -s: "

.saldo 'do exercíctc anter+or 52.726,80 Pôrto Alegre; Ria GI'ande do de Goianía, sob a Presiden-
.

-Ésta:· n'l{�&lHdad'e de "eoncorrência forca os comerei- � ---- Sul, deu-seco lançamento do da de Bernardo José da Ga-

a:rtt.ei'�TIiãriten'mi'1léu:s preços, evitando-s�, 'assim, altas 618.901,20 5.145,00676.773,00 "Brigue Belona" que se reu- ma e a de Recife sob a Pre-

(.{)mirr�9.a� 'I;';' cada- \fez mais escorehantes. f.' ..... .

. ,

----
níu a outros nayios para for- sidencia do referido G(me-

.

. :'��P��:;�P��.?'��J!,t.o\ ,C�)��o a �:cperiência j� �ansot�:'de pro- h)���:�N'CF.;'1;'E··D:A' .DESPBSA OnçAMENTÁRIA, REFE- mar a esquadr-ilha que au- ral-Luiz .do Rêgo Barreto,

y;:tl", ,d�n;;� :);� ,pni'ta hl>ert.1 'a toda uma serre de abusos e .
" RENTE AO M1lJS DE SETEMBRO ,DE .;1951 xilíou o. Exército. na expul-; ficando assentada a eleição

éÍ}l9i!;t�és:' .enq_tum:to,... a .concorrencía mata a cobra' pela I'
.,
i Anterror

'

D� mês' 1'�tal' são' dos,,'é�P,âil'hfiS que ,()- ·-dé ;hm 'novo Govêí'llÜ;' que'

(:aneç.a:: \, ; ,', '
,

.

: _

. Ad.:,lini-stração Geral' .... :..... 75.2;�4Ao 8.955,60 8<lj.190,00 cupavam a Vila do Rio Gran- se 'rea+izou em 26 do mesma

Som.o.s francamente fàvol'áveis aos pOl) tos )de vista', F:-0,çfto' e Fis"a.!}3. Pineneeí ra .. 51..535,! o', 2.851},ra 5H39,20 de, em 1776; mês, sendo eleito. Gervâsío

do deputado Aquiles Balsmi, expendidos .no <tiSC}Il'SO em;1 Segurança Pública e Aesv SO(';i�l '5�396,oo" 6'(.0,1 o 6.066,10 '.-. em 1809, tornou posse Pires Perreira ;

referencia, -o -qual devia ser tomado por bás� para uma 1 Educação 'J:ública ,
... -:!� : ., "'.�'�L'iiÔ;o -,

6.5tiO;5o G8,3'12,lo d-o cargo de 10 Capítão-ge- -:- em ·.1853, o vapor '''Pel'-'

prõvclt'?êa, c<�mjJallha c?:íftra o �l'�SCeJi'te custo da vidtl;' � Sa,��le pública " . �
'_' ",:. ',"

r-. -800,0;'._ 1.6tO,00,,: 2.440,00 norul da Capitania, fie São nambucarro" que f'ôra enca-

.

,_

-. Aplausos d05.aeroclubes·· ,� IYo'me:üc
.. " .... ""............ L37a;80 1.:313,80 Paulo do.Rio Grande. do lhado junto ao .arroio d�t

'.
O deputado W<t�tel� T:ll?l'io Cavalcante, 0_�.np,ando a Sel:iços Indu srrtais ",...- ,.. 15.426,00 2,130,00 17.556,00 Sul, D. Diogo-de Souza, mâis Cruz, entre a ponta de SaIl':'

tr-ibuna, deu conhécimentô a Casa de um telegrama de

I Uti li dade Publica , i '. .. :247..191,40 �3.981.6p 271.473,00 taTdé· Conde do Rio-Pardo, ta Maria e a barra do' Ata-

aplausos que. l:',ee�)beU' pela sua' iniciativa de apresentar FiH'[-lrgos Divel's�s' , z : �''l ,5€.658,80 7.639,40 64.298,2,,' sucedendo ao Chefe' de es- ranguá, naufrágo.u,. ,p,e're-

um projeto de" te} dando amparo .aos aéro-clubes do Es- 'Ci'Hit"s, Especiais .

.'
.. ,!., .. ,,' -<DADO,oÓ 1.350,00,12,750,00 .quadra Paulo Gama (Barão cendo 42 pessoas; tendo .Ma.:"

f"'do' ..
,. ..' -Ó, .'

.,' •

• 1\
.

. '- de Bagé) e; entregando o rinheiro Simão (preto)'; fei-
_,

�'\.p�o'v{íta�,do. Ú ��.. seio o nobre representante de li
.

��7.1· J�,',l'O
--._-- -------

Govêrno ao Marquês' de Ale- to a nado, sob terrâvelfem-
. ,J .

u, 55,811,80 _572.9,28,40
(nri�il?aríos ext�'.nde��·se ;:� .opor�l�nas co:nsideq}.çõ�s sô-] S�JJo'('lle passa' para Qutupl'o' '103.8411,50 gret'-e em 1.3 de novembro de potal, 26 passagens, entre �

lre m�e.:ésses' agxQ-:'p?Ct}al'lÇ>Po, cl'ltlcando a re�oluçao du I __

_ __ ._ _ _ o
1814. Násccl'a em Lisboa a navio sinistrado e· 'a pra.ia,

Sccl'etana dá Fazenda que mandou cobrar o Imposto de I 517.117,10 55,8lJ,30.6'76.773,00
17 d� maio de 1775 e na zalvando 13 vidas; hãvendi

tl'anSmíg,�ã.'.O, de,

P, rOp.,l'�edade
na base de nova valorização

l'
',/ �-.---, :..:L_.-- ·mesma cidade. faleceu ..em o Governo lhe cóncedid�:

das ten'as: ",-'.,
. " .

, '. m�CRIMINAÇÃO DO SALDOS DO MÊS DÍ<; SE- 12 de -julho de 1�2.9.: -Foi co-tuma' medal�a �e honnL
,

Mostr.ã":.oj.l:J:·Uhàn.t� tribuno, como tal medida irá pre-' TEMBRO DE '1951
mandante dos exerntos bra-· Andre NIlo TadasctJ

.iud.ical"osdaVí:;adoÍ'_es e criadores, e isto redundará em'

novo aumentº df�' Carestia ,da vida. -

Descreve' o 'qr�dõi� "a luta titanica dos agricultores e

dos pecm\ris'kl�' pal'a, c,qncJu!l' que n�o se deve desani-

má-lo& corr'l,ml�:j()raçâo .de impostos,
' ....

Na ücasião; re!.'!.úte conceitos emitidos ,pela' "A Ga

zeta",' onde. se pl'Ocúl'a�'reipol1sabilizar os homens do Pf1r
tido Social l)ei'nocy<}tico até pela l;.n.g-a estiagem.e pelós
pavoroso;,; 1Ilc8ndios 'que tanto preju�icaram a 'nossa la-
voura .:.

.

'
/

'" .. '--\�,," . .:.'·'Ü�)ivros e documentos relativos a Receita e Despesa
Co.ri'tim.umdo. (J t\eputa.do Cavalcil'�t1te' saliente. que�. _da 'r.refeitura, acham-se na. C�litado:f'ia desta Repal'til:[iio

impMto/a Sal' cobi'4êlõ de 'ueôrdo com a porh1i'ia 'n. 38, à d,{SIfosição de quem os queiram examinar.

se tomftr.á de 7 a 8 vézes ma�' do que o 'antel'iól'" Isto
,
'Contadoria da Prefeitura Municipal 'de São .José, 29

num único exercicio financeü·o. Pari evitar êsse' dema- de 'setembro de 1951.'
�lia<lo -snuífici<J por pâr_te dó; pr()p�'ietá:ri�:s }'uniís,' O' . ��r�dio Mário fte.-Sollza - Contiúlor.
ilnstrado orador sug'ere a neeessiâade 'de ser l'e,i'uzida.a Sjlvestre :Fernando Philippi - Prefeito Municipal.
p()rce!1h1_g�m do imposto.

,-
..

�. '.
." > "':," ': _, "'_" .

-.

-E" um"pónto de 'vista perfeitamell� justo 'e'que me- "-'-'--_..:;.-;...--------------------.:.....
rcce 'O l)l'ónto arilpàro d:a Assembléia, porq'uanto' virá be- �

"

���ficiar os homens do campo, tão c�lstl�:���-::I;�i�a�n�:I: f ht\dvo2'ados.
Além do tnais é 'lir�oil'\o 'não esquecer q'Ú{l se�sn1Jireni· <l>J

os impostos. da. ·layoul'R,,. allm�htal'á o preço dO$::generos se .cÚ-iPA. 'ê .de coordenar medidas esparsás, i"mpl'imir fei-
dEi primeira m�ces'sidàde: ,'",-,.,-<,'

• ção p.i·áfica ao aproveitamento do produto, com o alto

,
.

" _

.

,Ordem do Dia pl1opi)sito de' fugir à importação do simihu: estrangeiro
Na ordtm do 'dia foi aprovada a T�dãçã� i-inaCdós' e do coque, providencia que parece desagradou aos que...

seguintfis projetos de' Ú�-i: . se .manifestam, frontalmente, contra ,sI nossa economia.

1.49-51 -'- Que autoriza' a 'aquisição de. umá' área' de Acresce, ainda, que o
. P-lano tratou de aspecto J:lOVO do

terras, p'Ol' doaçilo, no. mUllicípió de Vidéira. 140-51 _

nosso carvão: a industI'ialização preferenciáv das' z�nas

Idem .. H39-51. - Idem: 170-51 - Idem. 154-51 _ Idem. carbon'iferas. Nada se deve _QPor a tão altos propósitos

152-51;'- Idem. 142-51 _. Idem l1o_municipio de Canoi- ,e a Câmara certament.e fu!n\Í.Jía.l'Ú O pal:e,cer do- senhor

nhas. 14,5-51 . .- 'Iden1:' 156-51 -' Idem no município de Lima Figueiredo, tãi)' ���óil';}lstei1tes e ·iliúlOS são seus '.

'rijuc�s.' 144-51· <- Jdem. 180-51·...::._ Idem no Ínunicípio argumentos. Não têm' ev.idéTht�mente a i6r�à do -carvãó

de Gaspal', �79-51 - Idem. 141-51 _ Idem no munieípio
de Cardiff .. '" .

' c,
, "-��'. "':,::"

de Chapécõ. 138-pl --"- Idem no município' de Aral�anguá. t�� Manhã: de 7 'do corr�nte).
135�51,- Idem nj! m\1nicipio de Rodeio. 157-51 - Idem :;}p'

' ......

no �uhicípiõ de 1bil'�tn)f\. 153-51 - Idem no mUl1ieípi{)'·,
'

...
��-.-.-

<1: Porto Beh 15.1·51,-';;.2 Idem no,município de Itaiópo}il:;;;<: li.' .

<[''';C'1.;>5.51,- Idem 'ilo 'n1nnicípio,de Araquarí. 181-51 _ Idem;; ,";;1,. €LUBE RECREATIVO "5 DE NOVEMBRO" '"

110
. ,.

d L 143
"Ó�, '

----. -:ESTREITO-
,mUl1lC\Pl.O e ag1.ma. -51 - Idem nõ município :�{�'.',

'

�

Á'ssembléia G"""'ral
'

�

de 'fangátá.' 150-51
'

Idem no município de Criciuma.
'-

'" .'"

-:- Dise�:8são do !)toj'eto de, lei n. 162-51, que orça a
De ordem do sr. vresidenü; c�n�oco os 81'S. Bocios do

ReceIta e fixa a Despesa do Estado de Santa Catarina
referido Clube, para a assembléia geral ordinária, à I

para o exerCÍcio de 1952. Forarni 'àpJ;:êsenta-das diversas realizar-se, quinta-feira proxima, com início. às 20' ho-le,mendas. O prg.;eto· voltou à;:Cmnissào de Fihancas.
l'US. •

.

l.a:;- Disc�lstlão e Vo.tação do projeto de le'i n. 173-
ASSUNTO: .,.... Eleição da J/-ova dil'etor�ia q ue regerá I

Si,
.
que,a:itoriza a' anuiação de dotação orçamentária e

os destin<Js do Clube no período de 1'951 a '1952. I

abre er�dlto esp,��ial de Cr$ 210.000;00; de''Oi'igem par-
.Américo Barreiros � 1° Secretário.

lamentar.,. Hall'\!: emel1d�. Voltou à Comissão ,de Finanças.
- Dlseussao e võtaçã{) !io projeta d� lei 11. 194-51.

que autoriza ti'l.rhel'tÜ'rà do crédito es}:>,eCÁal, de' , . , ;.:; :<
C.r� 87.�99;6o; dest�!ladoiao' pagamento de dívidas de exer
CICIOS fmdos. Aprovada a reduÇ)ã'Ó Jinal.

, "�:.:�:Y::a:·�::::, :::::e'p::t::' sOda,1
�)em�cní.�ico, usou da palavra para criticar e condenar o.

mfelI.z ct1scursJ �oin que o deputado Wanderley Júnior
estrelOU· na Oamara dos. D�putados e onde 'se procu,ra
culpar a ?!tncada pessedista pelo fracasso administrati
vo �a _Umap D:mocrática Nacionài' e ,ainda se prete�de
desfenl' ,m<psqull1hos ataques à pessoa do mais ilustre
dos catarincnses vivos, o dt'. Nel'êu. Ramos, prestigiado
por todo� os partidos como uma das mais inatacáveis
personalidades do Brasil.

. O: deputado Bulcão Viana, secun'âado'pelos seus co

lc�as d: bancada deputados Nelsoú Brasil e Enedino Ri
beIro, ll1tel'l'ompeu o orador pal:a. defender o declUtado
Wanderley ��nior, mas o nobre l,ider da maiori; man
tem sua ·cnhca candente àquele Parlamentar federal
H:entuan�lo que voltará à tribuna depois que lhe tive::
",ido possIvel ler na integra o discurso que o m .

r l'l ,: C'A B
.

esmo plO-
1 I lClOU na ,amara, alxa.

.

�
, . . .'

'. �._,. -� . CASEMIRAS., .TROPICAIS .�. LINHOS NACrONÁISL iI

C·A'·R R'E"TA Q;;5'�.

-;,"�.,:, <.

Disponível:
Na Tesouraria , , ..

Em Bancos: .

Banéo NaCional do Comér-

103.844,60

'cio : '

Banco INCO' , , , .

-Banco do Distrito-Fede'.

174,10
46,10

78,50 _
298,7ó 104.143,30

do
. ."'-1

.

CarVaff"

-i-- .�.

Pai'a o sel'viç.o de arraste de to-Pãs' . .de p1nhif,
,\'ende-se um novo, importado' dos EE. UU. marca

"HYSTER".
Maiores detalhes com

LTDA - Caixa Postal,
Grande do SuL

a INDUSTRIA PASTRO
1087 - Porto Ale1?;re � Rio

M,ISSA DE: 30·' DIA'
DR. I�ÉO PEREIRA OLIVEIRA

Vva, Léo Pereira Oliveii-a e filhas e 'vva. 'Pereira
Oliveira e filhos convidam os parentes e pess�as de suas

re�ações para a missa do trigessimo dia que mandam l'e

za:' p�r alma do seu querido e saudo.so esposo, pai, filho.
e lrmao - LÉO na igreja de S:;tnto Antonio, no altar do
Sagrado Coraçãq de Jesus, às 7 horas, do dia 10, quarta-
feira. / _

.

Antecipam os seus agradeciníentos a t?dos que com·

p3:r�cerem a esse ato de' fé religioSla.
./

......................._ -

, t

.. ,

SANGtJEi'J'OL
! contem exceléntes eLementos t.(.i

nicas: Fosforo, Çnleio, Vana.da:ta
.

e, A1'seniato de Soo·ia, etc.

/

\.

ESTRANGEIROS "

Grande e perfeita qrganização de ven�l.ts pelo' reem:
bolso postai; dfel'ecé estes artigós, asseguran'do os me-.

Jhores preços possiveis. Dirija-se ao LEAO DAS CASE
MIRAS ..,.....Rua Buenbs Aires, 139 - Rio de Janeiro, Re
metemo.s amostras gratuitamente.

Aceita-�e ageptes de vendas, para todo. o Brasil, me.

diante boa comissão.

'..,__._----

./

CURSO BOSCO
(EXAMES DE ADlVIISSÃO)

Avisamos aos candidatos para exames dé admissã�
ao Ginásio, que as matrículas estarão abertas até o dia.
16 d,o cOl'l'ente, .na Livraria Rosa.
...... ,. ()svaldo F. de Melo (filho) - Diretor.

. /,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BUEN'OS AiRES � <

(APLA) -'� O conferen cí�ta; o

.cencertista, aquele que dá oportunidade ao pú-blico de S�

;divertir com 'seu' talento, deve in encarar este t'aciof.:ÍlYlo
16gico e element.ar:. .

.

.

". .

..
'

.....
�.

,

. Ou 11 entrada é paga e, neste C.1S(}, o l'�bHco $'ust-eou,
-em gl':inde parte, .seu I-Wópio prazer, forrnandc ffla para
,;:>,oin!ll'ur os ingressos, adiu-üâ:ó outras coisas que tinha
'd"e Úzel', renunciando 'ao, a a61ce.fat· -sni?nte"_�1ie, pene�n
:'do hem, não é mais despl"Mivel das dlVe}·s0€3.,�., então,
meu primeiro.. de"ie�- é f1rlleçer'"lhe. boa,m�·rcadona �" em

Jseilwdó !uÚi;,' é, 1:i'bfNú,li;Hthrd"e. .

Chi :.l. óritr'nda e graUtita;. e; nesse easo ; o p-úbiicOo
inter'V'em mais para 'rneu que para seu própr io prazer ; 'a

}}<mtua!i$ade passe pará o ljdr;n,e.Í,l'o plano. nê! gradi.iaç�ô:
':d-e setl's"'Wivel'cs. .,'" , ..

. ElltrálHio nesta ordém de idêías continuar'ia l--a.ei-o

.cinando assim: _:_ O espectador quis assegurar um bem

lu.g.ar;'Cneg0:u,pelo menos-úm-quarte 'de' hora �n�q d:r.
'bora mareada para o pl'ogbúna. Nesse. quarto 'de 'hora, j.c-(\moç�il ã- dilápidar, niitíÜto após minuto, os 'tescurcs I
de sua paciência. Cotocou tI'e;'!. O.U quako vezes a díreí-?
ita sobre a esquerda, olhou a' hora em seu l'�lógio e 'Í.1o do,

:'viiln'ho" penaeú ,qÍie eu < daria o eHi):�tãc�uto.,em urna, hora
· �'qtie., deu t-r":õ de uma 'h�l'a 'e um qUfÜ·to, ;I>odel'ia estar �8-
-sentado, cornedameríte, 'no' l'eSb.-1Ul·ai!i'te. com "um homem
de 'negócios. com o qual marcou encontre, eontando com

:
minha exatidão. h"nl cada cinco minüfóstlé atraso sua

I· Iloa "dísposlção para comigo sofre' uma 'queda. 'Portanto,
,

não defendo meus interesses eumentando 'sua' irrftaçãc.
Mas; evidentemente, não faz esse Taciõcínio-. Con

ferencistas e ccncertistas adqairirarn o hábito' de. come
çar . trjnta,' quarenta OH cinquenta .minutos. depois da
hora marcada. Justificam-se ttir,:endo que: 'sempre há aI
guem que. chega aÚ-;azado. ·Está certo. Para se mostí.:ar

: ,difeJ"e11te com sete ou oito que c11egam, atrasados" fa-
·

z�m llp1a.. descortesia com duzén-tqs que foram pontuais. I
Isso no campo' moral. No terrel10 prático, esses sete 1

ou @ito que chegam tarde'são'oil sete OU oito. que levari� [tàm antes do fim do espetácu'lo. N�l'-l'ealidage, s.entem-se, I'na' última fila para ficarem 'mais perto (ln, saída. Não
são de uma pontu<;ilidaaé lil1emã pára poderem sair à in
glesa. Os demais espeétad.ót·es os. bons, os pacientes, que
ficam à espera dQ começo, do espetáculo .lendo um' jOl>nal
ou COl1versaBdocom as' s�mhol'a)3, são uma minoria iTIl;;Íg
rrificante. 08 demais pensam:

- Thlas que.faç� aqtii? Par:;t que vim? Per.que es

tou perdendo temp(; ? Em-vez de perdei- quarenta minu.- .

tos, podia estar em caia; escutando discos escolhidos p01'
mim, leml.o uma.s e,eni páginas de :ll� livro de acôrdo com

:men gÔ-.'it() interrompendo a leitura quando quiser saltan
do as págiÍJ:.a.�jlt��"P,�O.l}l�. "il}t�reS§elllr .'fl�� ....l1ec.esJjitt<:.Q.e -

de estrag.àr o 1'-e.l6gio de pulso com aplaus-o:s estrondosos,
_gem sofrel' os apei'tões que a vida social impõe.

É pi'eci,�o mo<'!ificar toda a ética da conferência e

do côncerto.
- É costume -eomeçar-se' meia hora mais ,tarde

l'espon dem-me,

Hespondem não só' ao público, mas' tambem ao artis
ta, ao literato, que hã duas horas está pronto para apa
l'ecel' no palco ou na tribuna. A quem se esp�m? Não. se
sabe. Ningu�m diz. Espera-se. .,'

i I

Se UlV espectador se s'enta na primeira fiJ� das' pol-
tronas, chega um"empl'egado para obrigá,lo a le'val1tar-
se l?o:niue as duas primeiras filas"estão reservadas', Não
p·ara os organizadores; que sempi-�, estão 'ílcupado:�' �m

!

organizar outras conferências. No .fundo· da· sala nea
gente de pé, nlas as duas primeil'as-'filas �ontinuam va

zi��" Esperam um b.ipotéti�o convidado de cohsicÍel;acã:o
_ _ �' "

- ,'''_ ,,':' "

qtW,l)._C10 apatece:' "Os compl'ort1iss-os hnpl'.escIhdívéis "nãó
foram inventados em vãeCNas. filas '�;esérV:-adas irão se
ássentar. depois de já cómeçadó a' cqnferência,- 'uus, se
nhores qua'lsqn01', qüando'o 'empl'egat�Ô, que' está'l1o 'COl"
l'edol', Imnando um Cigarro, nâõ poderá' int.ervir· sem in-
terromper o espetáccl'lo.

- ,

,),
.

,- "

'

\'$.e' <tS "priJ'nei)'as fil_fls ficassem l'esen�.ada�� l'�alment€
pa.i':(..as senhoras patl;ocinaâoras e- sE111hores da eomis-'
s5.o, ,es!3es", dev'iana (kll� \.1.111 -bom ,exempl�; oCtipando

.

seÜs
,Iugar�;,; ?-lltes dos convidados. (�Ll9..rido se convifh� :l1guem
para Ir a, t)ua casa, os donos da casa não apàrecem depDÍsdos-eon\"'1d:ados. E;'rrlém ctísso, por que élevei'iãm os'ãQri.O:�
da. �eBta reservarem os melhores lugares para si próépr1r? :\ h.oa, educaçã.o determina que os inelhol'es 'luga,res sejam p�ra os eOIlv.idad.os, pl'incipiilmente quando;.�:nd:J g�atU1tas, as' entrarl ..-!'s, n�ro ficam' estahelecidas
lueral'qmcas, .......

São essàs,�'�s-' l?a;'ticu!'aridades ele 'vulto "qu'e" )a-llça-;
�'am c� descredlto as- _pequenas confel'ênCiDS e' os' l;equenos concertos, promovld0S para lanéar u-m descon.'lP'·d.. I ". - '. i "u o,.
e? o.�a'�f.: €111., pr�n��n'? JJla�;{ f}�gpl'a� ,ch� �e,��mdo;, !:>lano, sa-.bafazer uma \aldao,€ paI melO de um ramo de fIores So.- voz"eaV€1'110f:a e o' aspecto fúnebre do pj'ofess�r1 depois deb�:e l�r�l ..�jano, �m ncl1!e Ulll�-.progralll?,·sete o_u oÚo s.per- jií.' terem ficado nervosos pela longa' espera. O ,generâl,ios de mao 11? Ílm. Para estImular essa vaidad� com?i4am- quando os m(�ninos faziam algumti travessul'í}, os arhea ..

se �a se :t:eumrem.,mrma sala h�mens' e mulheres arranca- çava:)
"

.
. I·

do-" de sua ca�,ª, de seus passeIOS, de' seu trabalho; Todos', _ Se não tiverem juizo 'eti os levo a uma' c-onf€l'êngente que o valor do .tempo; a' sel'i�dade'dos comp�'omis- cia de Bovio.
"
.'

80S as�umido�.. '. , I Carducci dizia· que a' confei'ências sãó uma das mo1'-Dls�e BOlleau qpe devemos ser 'pon"tuais porque, i tificaçõel> ela carne. Se viesse .hoje. observando o mau há�qu;ando _

se espel'a n5.o s,e pe11sa no�1t�'a coisa sel1'ão_no� de-I' bito de_cotn:eça:' as conferncias co�n quarenta .�il1U�oS def:"tos d.aquele que no!:; faz espel a!. Convem, por ISSO" atraso, chegana. á conc.lusão de Clue ::t mortIflcaçao na
na,o dar oportunid�d� ..

, Giu8ep?e Ga:iháld� levou, <:Grta J carne já �e t?rJlOU total muito ant�s �o. confet'e�cista di-
,V€:,:;, a um_fl confj:)renc.l..,,,,-de Glovanm .ROVlO seus- fIlhos I zer as"pnme-u'a-g paJ.avras. eom o' tradlcIonal-- "Mmhas se-·menores Cldia e Manlio, que sail'am aborrecidos com a' nhoras e meus senhores". . . I

P ntualidade
DE PITIGRfr,.l,I

(Especj�j para "O,�ESTADO" l ..
'. " /' .'

-.J

I

Ven-de-se uma caminhon&-
, te FeRD F.,3 em ótimo esta.
do, motor Iacrasio.

,

Preço de ocas:àó, '

Trata.r -ã rua Felipe Seb-
. midt. 41 ---: iFIQTianópoHs.

1.0 ..

'ii1Ml••'-.••••••S•••••••'•••OlS_ a. .

Sern'é--nts:s'de bata,tas,
A�lemães

o P�'NCI"AL I O MOtOR'

.

.�',

./
EXU�"].:;�•.m;;,: �::�"f�'' ...,·...r"b.i .�:..,.. m.fhoY :,:'

I'!
_ ,.- .1 r' c,"

Hrifio . fub-I'ft;�':_�: .}o,
do 'rle, 8r...�iL:·

.

t

"gáste progressfvç das peças do motor, .

em fl'àções iníimBs de müímetro, m .. s
c

sunctente para provocar Q, seu dess-
.

justamente teta'. Ajúdí<dopela oxtcação,
corrosão e p;eJ.a formação' ,de "bôrra",
O "Desgaste Invisível" resulta de Iu-

,'_.....

\.
, "

O liOJOlfÉ DOllDO tE it(AftAi$n.
p-el0s:qll.lÍS. o óleo cÜ'cúla atra-, .

vês .de suas par·tes vtt.. is; Cír-.
culando pell1 'motor, 8 At1<.ID<Hc .

.. Motor OH de' ';AçãEl -Dupla" limpa, lubri
ficil; remove os resíduos. Um notável

ingl'�diente qúírnicc de "ação díspersarrte" :

mantém' êstes resíduos em suspensão,
pina. se�m. eliminadM na troca do ól�Q,

.

Até os' pistões e' �l1éis-.,le st"grnento re�
, ceb:em tal limpeia para tnflnt "1'. -b(13 com

'pr-essão. ·0 AUant.ic Motor Oi! de '�Ação
Dupla" assegura, por issç-. maior rendi
mento ao seu motor.

brific<tçiio imperfeita e 'produz queima
excéssíva de óleo, .redução .de- (]\.i'o-

sertos díspen di(J'.os e.. fm!'lm<>nte,. di
mtnuição da vida útil. d<, .seu carro.

./. ,',

D�4,LVV'.J�
tv",,-li""Il'- :-,tI';. � 'e; r. use

W.u8:intLH;Í'z ....Ji)Ã.•�s. pauto
l'l.A Nf"".eli.$ - .l'"..uná

I ....r,.·,o,,'_.��"""",...:.,"" __.•._.....-"., "

I FA(,.;..� UU•.\.· V'l&l�rl\ ...
FÁ-EmCA DE lIÕVElS

'. ". DE

Rodrigues
&: Saofo-s

OUUAS. NotÃvas V�NTAGftti tO AijANtfC
MOTOR Oll QUE LIMPA E lIJIRfFlCA:

t

I
'f

Ma.terjais de Construção,
l-JclleficiaméntQ . e� Geral,

.. l.\IJiW.eiiásc
.

para todes os
I Fins. Abe)::t'u.rali, Asseai..hos.,
I Fon" Pa�H3ta> de., Made:i
r ras de. Pinho, Lei ,e Ql).alidt\.
Ide.

Escritódo, Depósito '6

OfkÜH1-S - Rua 24 dé Maio
.uo 777 - Estreit& -- F'lo:ria-

-IYróp�tis.
'T'�' -'

i -------.----
f
t Alençõ'o'

F6RD F-3·

• Contém' oh1 Detergel1t� pbi-a limpar'
,

. '.
.

CI� partes. vj�ais 'do motQr. /,

• Co"htém urno p�ícu!a lubrifiçanre de

excepcional resistêncio.

• Man'érn Ilvres os anéis de slilgrnento.

• isenta de ent.upimento os· 'temais do

sistemo de circulação"ão lubrificànte....

A T t. A N T 'C ,R E F I N I N G, C O MI PA N Y Of BRA21L

(o�pre pe:h.. ,me.
nor preço da dda�
de «) seu' i'efr�g�úá.
d()f NORGEr mo-

'. dêle 19$-1j c;:'óm' 9�
,

.

rarrtâa real ,de
',5 anos.

il {* iH1 ii� ��H� �T ri aUtlhJ �U��fU \l .)h••

,(aixai p�stal, :139
Telefó,nel 1601

, �lua Jer�nimo'
(seiht)i 14

'FlOIUANOPOLIS

'GASOLlNA � MOTOR OIL -
..lUliIUFICA<;ÃO �,'PNEUS - 8ATERIAS

1.'ipos - nElJTst,l'�ER 'ERS'rLING -::- WtGA ._ ODA .:_
LANCI� ALPIIA."::_ WEL)'i�WüNnER -=- CAPELA -.,.'

,

·GElVIA "-- PIlISCA - C.A,Rl\t�N i'::�
,� -2

FE.DRIGO

Consultem outros pormenores'

elA,
�i •

&

/

Rua COl1sélhciro :Mafra, 88

Florianópolis
Fone 1.373.

Ataca todo o organismo.
Ei\1 SlYILlS OU REGMA
'1'rS1\1.o DA MESMA . 0H.1-

.

GEM?
O PUPULAR PREPA

RADO

.Aprovado pelo D. N. S. P., corno amdli?-l' no
tratamento da Sifilis e Reumatismo da mesma

origem,
. �

-rnéfenslvo àô Gi-�àriismQ; agradâvel Cbl1':O li-
cor.

CURti te" rmCJfAMs. P�,05F.:BP.AS

v'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prêsos 'Qs. 1�lsilicado,res :Carregaram I ,cafre· ,da ,IAPILN7a'.-.':--de selos ' ,I' .','
"

"

'RIO, g (V. A.) - Na cidade de Ribeirão Preto, as f À I?ALTA IDE LUZ E PÓI.ICIAMENTO. "O&-I..A.QRõES
autoridadee da Delegacia de Fiscalizações rle São. Pau- ! RETIRARAl\>F'O C;OF)lE E O ÇQLOCAllAl\:1 --NUMA Várias. ocorrêh�his sába-

'l·q,(,
iarto

,lÚ'. io�. lft�el:w{t-",e de'

to vêem de descobri�' uma "fabrrca" ele selos falsos, que, CARROÇA. ,. '- do e QOlntngo mOVlm�nt;.aram que, na: nmdrng'l1d:.t de un-·

funcionava há cerca de um ano .. A localização .dos falsa-r
' '�, R Policia Civil.

,

'

tem, :foi i>6li!hado em 7(J..f}-·

ries foi precedida de rumorosa diligeneia, que culmi- l,!'AJAí. 8 (Do correspon-I
zeiros, destinada ao paga-: l\fENOR tN'fERNO NO cruzeiroa- 1 rEtIngi" de rm1-,

. nou :Com a prisão ele tres dos espertalhões e a apreensão "dente) ...:...... Aprovéitando ,a, mento dos penaíonistas. Re- H. C. SO, 1 caneta com g·!:!tvação,.

da ,tii�ografia, farto :T?aterial cl� _fabricação e grande: escuri�lã.o em que, perman� l'
tirado o cofre do interior d.a . Estev� n� l?e!.cgatii� H.B� 1 carteira de ident.id:lH!� ei--

quantidade de s-elos ja em condições de serem lançados ce a cidade, depois das 2ü
�.' '1 drõ , •

gíonal (te Polfcia \\ alter pedida pela Mayinha e 2 fo-

no mercado, PC@.3seguinôo,nasdiligenciasaPolicia{t-horasdevidoao raciona- I
agencia, os fi tO�St usaram Cruz, proprietário da linha tografias,

.

" '
_ '.'. .

•
, uma carroca "'ara ,runspor- , � .

.

'

O
�

,',.-0 rs
-

O
purou que os falsartos empregavam o dinheiro da venda mente de luz" e a absoluta ItI>' t'd 'd'

de ônibus BOM ABRIGI, FlmmO 1\rtJ�l.t1. l-rJN A •

.' ,. , _ d
'

",

l'
' .. ' 1 a- 0, amanan o com pe a· 'f d ando um 'AV .MA tP:"O RAMOS

dos .selos na compra . e terras e casas comeseuns, CUJO I falta de po rctamento, auua- '{
"r

d 1 f'
mrerrnan O .que qu. • . A • �.:.'�. .,.'

valor ascende aproximadnmente a 10 mitliõ'es .de' cruzei! !'ciosos Iadrões pen�trarariYà! ços :� ?o:ca:"" �uel oTal:nte:n-.' dos seus onibus ,procedia Domingo; às so
.

horas•.

.. r ,.. " _ • b' "d
"

d
-

Ii
l eontrados a Ie.,U ar (1S an-r, ) I 1'''1 Ie ao pas

' 'ri..,_ ·'00..,..D"'·1-"
roe, \' ertttcou, lllll-tU, que ate agora {t "to. rica ave ter, noite passa a no prec 10 on�! .

d 1 i' d _ b' J" eaque a oca.r, I!!.(, '.<
- mars- ou menos, .. te·U., ..

,pl:'O:du.iido selos de eonéumo BO valor de 20 milhões de! de está instalada a agencia ,.era '()t' oca,. ,0 I,OI� oi �t� sal' por Itag�açlÍ, encon- Civil te,re ciência d� que lHil ..

(:l"1l�:i:*9s., "

'. J '--
_

. do Instituto ele Aposentâdo- e,:lCO� Tal': a�Ql�. v:n,c °t (.e '1°., -trou-se de súbito, com um peneão de B€:l"nanltna, .:à
.'

' ".' '

'

.
.

P'
- dos I ' t' ;Ui llanopo IS, o lll�pe OI c a- , '. - t"u"'e"'av" em A" 11'('" M" 1'1'0 R····-'�""'· ...

" '.
-. ;'

,

--. - rwe 011!WeS os n(lllS rhi-: '"
.

",,' .'
"

, -.'
-, caW:�1�f;o", que, .. '.. ".r "" '" '. vel, 1., .: n"

,. """:V'" "'�
.

. '

.

rios, ti rua _GuaraDY. carre- tqtlela'JI.�tarq�lla /f'f�r� to���l' sentido ('àlifE�rm;�.�ndo �or- "ap,})}},uSI;j ..
�'"t�'l1a ,col"e�no.,. ;

gando um cofre 'de' ferro' as Pl'ovldenC1GS que o caso çado- a b:ltf'�:l'J-�lm)�uT1U1C��; ,tra'r'<��"1;.1?;'l1!�1f�ou ental'},_ unE

I cmit.elldo á imnol"tancia Q,_: requer. A policia tomou, co:- feríndo um rnéno!' ({tie""via:" ''iold,ado; tf:li\:ló este 'enCOfi-

l pi!'Ô"'..<imada d�.i40 n�}l Cl"lI- :",nhecimento"do fato. j_a�'a 1W parte� :tr:�zej;:,�.. " .aQ� :�$a�lo fC:·,�{L�.l!::':"t.�i R'mhl•.. ,

' '

.. ! ' .

. ''::-.� veh:ulo, l'e:·mlt'fi'i1ao,�saH' -fe-' '':'e!;ld.ent,y fi rll� 1t'<iJj;nlo, 31,

I' _..................�_.----....-.............. 'rido. sala 1,_ nesf<1 Cü)!itftL Atell- .

--
" Em assim sendo, o menOl' tlido. 1:01' CowlHúdn, U ncl<�-

liVI 1 t'
'-

�I-;. l'eA• ..Ii no .Iestr•... t•II a I foi transferido ao Hospital 'lada r.J!U'R ..,idka.:.,,"i{-:;. �;.

• en I,.", O 'q .. ,;�. .-
, de Caridade onde foi peUSil-- �m seg·�id�,� l:�coti;id�, ai);-.

i:�

, d .J CI b AI dô. HQspitat de Cal'Íd.ac{e.
,

se e- - •• ' ,. e ,eneu, "�o ROUBADg NA PEN��O ;:08.," a-�l'-t;3�O���� .. Pj�l'd!iltr.,-;
: '
",' gLITE .

_ ntto :toram rdêhh'üé&«-t- .�; Tta

"-m Capiozal,
,

'

.. -Ne-stol'
José' de �oll.I·a, ..

t·e- cal1d�. a �'�i�inia, ��,..�.�:�liÕtl,'j�1::'; ';
!

_,,,

,.

, '.' "
s'ldente 11<1' ,Pensa0 !<ilIte, ap.onta-los ,a, autç'l.1:f-{�a "'

..

'. CAPINZAL, 8 (Do Cor- de 'fnp<nona a ;Radl? Sulma

I"-:---'-'�'
-,--- -_ .. �

--:
..__.;."".� '--

.. _

..
' "-,�"', ,-' . ' ..

�

Gesta'pó;;�:���\� 24 !\�.:�� �,�:";a�::;�;::':�:�3� NA aSSEMBlEIA lElilS�a'JlYft:
I m�ompeu ,vlOl�nto me;=mcllo Cltlb� R-chav� se �el'eed�.,. UEORGANIZAÇÃO DA SE'CRETARI,,\ ....::. 'f�ROBLEtv.l��S,:

V., . IA., '-,
• 'lo... '!fia séde do Ateneu Club�, um a.utomo\el"

"

":-;,, -AGRO-PECUARIOS - ORDEM 00 UIA

lO'�e,nr,laS pO· IClaIS- 1 se,ndo as chamas pn�;Jsenti· Renz, �odel-(l 1901, que �a��:,
.

- ,

, , "'. . .'
I d''is cerca de 2 hOl'ãS. F..:m hem nao e3C�pOU, do Sl11-8 Presidiu a sessão de ontem da Assemh:léia u�gi:l�t\-

.

'O'mal tlÔ govêl'no .yiiiha sentlo, até-� agOl'a, a sua po· .l.11���OS de 40 minutos Q pn�- h'o; A maior , parta dos bens t;iva, 'o dep�rtado Volney Coliaço dE! Olivéra. Sccr(;tú.t'i.{�.
lítica, feita it ,ba� p�rtidária por uma situação em mino- dio do clube mais qderido d�Stt'ltido8 achava.�e.,nc. se- deputúdos Itlpí.dio Barbosa e OticíHo Nás.cimeH1'ü.

,\,ia; Agora, como se issu não bastasse, a policia vai pon·
.
da cidade foi completamen- guro, mas meê�l1� Ul'lSlm cal-, Expediente'

utl suas 'm�nguinhas de fora. No Sábado último! um .cida- 'te reduzido a cinzas -Infe- cula-se os preJtHzos �lll .:. o- e�pediellte (;Ol1stou ele:

dão, par dizer que ° SI:. lrineu Bornhausen "tinha men- 'lizmente não foi poolüyel Cr$ 300.000,00 apl'·)xtma(t,�� - Pl't);}eto. de rmwlução sôbl'e a l'<;l:�rgal1iz�R0 clo%,.

tatida�e da': alemão" foi preso, nesta Capital, às 9 boras !

salvar-se nada, iranto o mo- mente. serviros '(la SÍ;ocretal'ia da Casa. ,

e st)mente fo� Sfi1tq às primeirai; horas da madrulifada de i biliario do Clube como ütef\" ..:_ Oficio �i{). sr. Governador a-éusando 'l'ecebimellto·

domingo, mediante or.de� de habeas-corpus, !mpetrada I silios e outros objetos fOl'ROl .�"'�.!II"."••••�'" de leis apró\:_adus .pel� Casa e comunkando q_ue 'as Ül*U-

p�lo brilhante causídico,dr. Clarno Galletti, Forvi�hna' destruidos .pelas.ehãn�as, Ao Nelsoo Caruelfo sancion�. pOl'-have-las a;nte.:r,�orm<:nte vetado, "

,

'. ,,1i;l vi�lêncill o c_idadão Edi:ar Panoch, . comerciáriQ. � lad�} o incendio atingiu . ..: ," ,
. I. . --:-' ��Ilsagel�. d_o sr, GoVen:�?ol' capeando prOJfM>

:Poucos (!Ias qntes d�6a_prisão nazista� outl"_à se verifica-.l ta.mbem um sl;ma�m de \ agradece. de !Cl sob:':, $_q���l�aO., de, te:'re�,O_ em .�af.r.·a. ,A •

ra t�mbé;n ne.ssesl!'o.ldes�_ Um,.motorista eo:,-duiindo ú��colH>trução ípferior.e se não O!lUsso'prezàdo confnlr1é
- O.��10 c',o st. \jo\�l�ad(,l do ��t..ad9' l:iobre vroje.-

caínt��!(I:'carregad,.Q, '011' ·t').Ilr-4;IUe, c�m o· bar.rulho do. seu lfoo,se a"coOl)erâr.ão·p'i'estàd!:i ", .�;�,- t "1\5 d' : "os' ';:,.'l·ll·...,� 'tos de leIS que abtenl,' credItos espeelalS.
.

., ., , JOi'n",ds n m,e e�l v« .v,,,. ,.

",
.

• • "

veículo ·há.o�o,ti.vi,sse a buzina .de um Cál','rO <l'l:le ',vinha atrás". !'P'OI' j'11llmero's d,da.d�ós mai::; ., ' l' .. 1 n'" (11"" r.
- Contra a ca�esha

. f que; pe as ,co u "',,,; '.''_'' ;.<.. ' .. r .-. ., r.

ou por.q�e (_fUlS�sse..�colht'tr. H,8. e.,straila estreIta. 'um pon-. ,.(l'llRS cas"s t..:rtial11 sido de- d"-' bl' '1 te"e�"" (I En,bOla c'om algum atlazo. uno nos ql1ele.no.'! furtar-

t' 'I ã I d t
.l;- q

, lano pu lCOU 11 " .,.,,,.1 .. -

, .'': ,

'
.

.. . -

o -rtlal!5
..

'

Hrgo, 11 0- !I.e.' et,,'.. de' imedia,tó, passagem. No! vo,,.,a-dn. P. 'n,elo r".o2'o·.', uino, '(\11-
,. .. ....,. a um comentá1'lo sobre o dIscurso há diaS pl'OllllnCla<$'

!
- n_ ", � tes e oportunos a-rtIg.);1 t!.nl ,-:, 'r . .' • .'

caTr�. por azar seu, VIajaVa S. Esa., o sr. Gove·rnador. E _

",
.

'

"""" J ,� _, -. �:ec'''lúiu pelo deputado ÀqU!les :BaIs.lm, contra a carestm da 'ndR_
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!I.]' ., t d BIa. guru. empo. epOlS a sua, c legal a a· esta apItaI, um A.S'S'aSSI'D,Q,;' ." . D t do' F'c'c'''r''l H(jue.e DQQ.l'e represen ante -e umen5U, que, com-o
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Je.eps a �ecr�tar.ia a ;,egU1'ança partiu pata· Santo ... '" 'lo;:
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.-, Nels0l1 Cªrn�il'o, o segu1ntB
I ''f..,,'iRUl.-! !ta __'fi-_ J.,a,2l,

Amaro; em busca do .nlOtorigta· do caminhão de. nome SINGAPURA, 8 (U.P.) -

Silveira. Em aqui che'gando, (;cm o endereço tia cadeia o!.() alto c().miss:l;,ri,p brita1:lieo telegl·�ma:., ']'-':,' b' 'l�"
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preso consegmu lIvrar-se da violência,' não pOr(IUe lhe' na' a lua, Sir C1.6nry ur- .. : . -
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'. te ,c6ntl'ltnllçao seus magm·,
aSSlstJsse 'razao, mas p-orque pn)vou que. era membro de! ney, fOI aSS:J;8sma" o pOl cO-. 't'" Af t, "

dh·etório da- lI. _n. � ..
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. !f,munistas. l1uma elifuo8�a(la, flCClS
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m IO,aça a, uran.te d.��erso� dias, mn_pobl'e, diabo, : a' ,qm 0n:� 1'08 e l�a.' RNEIRO".
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que bavla roub�do. fOI obng�do a passear pelas, ruas, I lampl,U', capital.da MalaIa. �A_._",-_., .... _

enqua�rado por,J)OliCiais, levando às costas uma tabole-! Bandiçlo8 verrrie!hos. detive- Ren"un-c,"'ou '. .I
ta com os dizeres infamantes: Eu sou ladrãol 'ram o autornovel em que via-
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Esse pro�ess�:, nã.o é criação local. Em�l·egÓu.o. na I java o alto comissfo·'i:io,
.

na O' sr ..Ad Ramos �e _ C>l�- �
Alemanha,� o famlg.erad{) Himmeler; chefe da Gestapo, e8t'�:ada de Benton�, medw.n. trv remwciou a PresldenCl:l "'",
contra os ,Judeus. Um preso, whatewel' de' the nature of I te um trpnco de arvore es-, do Clube dos Servidol'eH PÚ- ""

is crime, úlila vez 'sob a custodia do Estado, IJaSSa a seI'
I tendido sobre a estrada, d.e-
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blicos de Santa Catar:\Dá,

�agrado. O �lte a auto:r:idade fez em Joaçaba nada mais pois que ,h,avia passado a fpal'� cuJo cargo foi'�leito
.. e dQ. ql!C o �m.l}rego de to:rturaf3.e castigGs corporais., ter- escolta, l1111Itar que o

pre�e-I·em
Outubro do ano p. pas�

mÍltantemellte pro,ibido� péla ·lei. Por sÔbre ISso tud:o. é' dia, alvejândo"ó côin
'

uma sado,
'

ainda Ull:l �tentado' à'dignidade da pessoa humana, Úm rajada cl,e metl'alhad(lra. O Aceito o seu pedido de de,

l�dráo dev� ser ,pr,?cessado, e J:elnetido a um refotmató- p1ecretario pi).rticular· de missão. receb�u aquêle COfi

rJQ, lUPa ,v� con((en;ado,. para ali rece�el' do 'Estado o I Gurney gue dirig_ia o c-ai'l'o, I terrânco agradecimentos dii

tr�tamei1to espe.c�fiec.J dent,l:o d�Js priricipjo� que nor-I f!cou ferido1 po!'�m Lad:v1.\! quela assóciação de ,�las8e,
telam. nossa, pol�hca de �epre:jlsao e prevençao' criminal, 1 Gurney escapou llesa. Ou- pelos serviços que, com ab

sintetlsa�dos lap'ldat'lllfnte pOr: Gu'yan: "o máximo de de_ltros quatros europeus que !negação, zêlo e honestidade,

f�sa s�c�al, com o, m:�lli.IU.� d� sofr�ent? individual". Es.1 os a.companhavam �n úm se- pl'estouc durante a sua ges-,
h�mat!za-�o de PllbI1ço;e�erlme. E. obngar que soldudos t1::-unao antemoveI nao f.oram I tão.fardados façam escolta_s ,�eS�lature',I;a, é desmoralÍ7,ar atacados. _
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os agente� d� ordem p.u,bhca. --- ..
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Esses fatos revelam {) caminho da violência p-elo Rlse -or tráz da I
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qual vai a policia, �hefiada.por um bac9-al'el e� direito, , ••
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S@cial I
,e?��r����� em �allt.� ,Cat��'m�, S�bemos todos que na-I Cltlrll"Q,
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zlsmo,. ,!as�cis�o;'ff!allquismo � jnt�gj,{aH8mo foram fo-1'- '! lUi
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mas smonunas,'no mundo. 'I� i) Secretário da'S'

A YE.liDAD�,._ ,!se +nfol1na, a COll1lSScl!) Na-

·-foi-·e é f-érvOFOSO' 'ad;;,nto� dé �'�• .it:.le"aCY'i>' eg?t81nça I
. A"Direioi'ía dos' Con''e_tos ciorial' der'Bem Estar Social,
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dizer, de,todas., _ ,.'
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,_1 a' Ü,.ga.T�, _segUi1 o s,e;Ol1tem cl'u{da;�,devel:a ínn-

:-i:.'· �j fjea a l)rO';�' da mentalid�d�' alemã, dà :AÍemanha co?ta, :recebeú �ul'ios� l'e-j cionar sob � �llPervisão. di- i
�.Hltier, que e,.êta :�omi!lando o Go:v�rno, 'com ó desres. pl':mell.da

f
d_o d�tadol �I

do j I'e�a do preSl�nte d� R�P�·IPC!to _-às., g�,rat,tt.i�s .\índividuais eon;f:eiiidas aos, �idadão.Si paIS, que 0Cl,crea. 0kem Iv os-
! bhca e atuar�, pi'lllClpa.-

peIa Constítu:iÇão:"� "':"
,

..\
'

.

'

.. cpu, Vl1J� '�lel'Ven ov,;pc.lo.imente, ,·nas esferas do JI.'h-.
--��-�._._-�_ ,\ . fáto -de 'llm dos selos com" nistério do Trabalho. O seu
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sua .esfinge não _ ter sido JorgãO deJil:)el'ativo será in-

In.r•....,a,la" 'a p!lral1,ar dI' d'aJlta·:iiti;,�?st? em c:i!'(;ulação. A di-lteg:ra�o. P?l'. repl'esenhl,ntes,BP.. lu li 11 ()U1J ,8 U'u Bu �et,o.rla explIcou que 08 _se- ! do MlnlsterlO da Educação I'L'�AL�rta . Lael "., ' I Ios'n'á? �',u�avam. CIlel"ven'le Sàude, do Ban,co do Bras.H,
, .'.'

- .iDl.. ,0" un, Jwv, entao. pegou um dos se- ! .Banco da Prefeltl.;r'fI _do D1S-1E,IO, 8 (O �,:;rAD01 ,O�l b�nefiei�da, fariuha de 110s, uínCd.ecelJ-os e' () colou i tl'ito Feael'â i" do S. E. S. 1. e

IO (leput�do L,eob�rto Leal m�,ndiOca, fecaIa de tapióea �nUll1 erlVélope. I S. E. S. C, .

apresentou" 9<:,�.r2.j:�t� �. e ,trigo em g:rão, O J)l'ojeb - Veja! Co.lam pedeita-,j O ministro do Trabalho. I

10�7 /��'. qu: ����ftJ.��e �:,:.-. que cria ü Serviço Social �ente! I�(lí'(iue n-ão ci,Jt,ilo em ,s�', Segadas
_ VimH�, já 0t.i-l

ÇOS mWJnlOS P�t�:i!.�llCla- Rural foi aprovado, eom €-- cil'culaçao r ,I CJOU aos orgaos ·àClql'" refe-l
me�to. e a aqUlslçao c'e ce- mendas da Comiasã() de - B�lm, camarada, é me- ! ridos, a fim de que (lesig'1
l'ealS e. outI:os �ên.erds, '!?- Economia, dê acôrdo �Oll1 o lho1' e senhor saber à vel'da-I nem 08 seus. delegados pm:à I
m�l'l(�a 1l1:1tl�ndo'e,�tr: pr�: pa�ecel' d.o l'elatol"dep. Leo- !d�. O p'�blic.? e,oSll€ do lado·IS"el'em'l?Va:do.s a,o preS'id'BDte.rcintos el'va-n.:-1te c,me h '=a.d,., berto LeaL fmorado no selo". I (�a RepubJJca. <
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Estava, ontem, � ler um Diário do Congres�
. Nacional qualld9 fui aborcl:.J,do por um illiske amig-o>
da U, D. N. Pl'ocur_arei r�produzir o bate-papo:
'- Política?'

,

.

-:- É! Disclirso do Senador'Gal!otti.
- JA i?ci: Li na Uazeta e no<Diál'Ío da Tarde que:

ü G-aUotti 'àtacoll rudemente· ,o' Idneu.
.

•
'_ No' discu,rso, q tlé aC,abo de :le.r, não h-á at.'l

que algl)m. Pelo conf,l'áriO, há elúgios e votos �'por
que o ,Gov(�mador, n�alize unia açlministração pk'ovei-
tósa, Leia aqui'!
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"-:-,É vel'dade! P,essoálmente não houve ata'-lue! ,

.,E ao. -Govêmo ?
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_,ÂfJ Govêrno há.·referêncrasf
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Então é isso. , ,
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Como deduzi!' do fíúa,J, l'eferências a-o Govêru-e,
estad'uaf são, consideradas ataqu'es! E' está' certo. (}
úúico n1.�io de elogí�r·o GOVêl'l1o
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é évftar referências_
Qu�m áiiL:fi7,,{t1'; poçle:'s,.e,d;(fir..mar . apl'iol'Í§iicamellW _.
não:as faz a .favor. Confere, pois: l'eferin'ii'a"�'o atuai.
G?vêrno é Çl.taque r
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