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"i!jcHçl1o de hoje - 8 paga,

Palavras' de pazlVarqas leria dito: IEncerrado o Caso da Revista

.

e a�osde _

.

u�rra 1«����d��C��d:,- M!�p::�e��e p�!�III�:.,:�::eI��(:{:���h:���!:�Eo?:��;f�:
Demlssoes e remo�o as feitas p�lo I ]Udique o abaste'Hwento» l1!sando, dos poderes, estatu:<J.rlos e ainda �endo em vl�ta

Y "l:I '

I
os motivos de ordem superior, que determinaram o adla-

alllal governo RIO, 17 (",A,'I, _ Como' t d' 'h d men,!to da Assembléia Parcial, anteri6rmeute marcada
, '. v I es u o e encanun an o-o ao I ' d' 0n 1 ' , ' ,

,

v resultado imediato das de- in istéri d V'
- ,pala o la "'�, (e setembro proximo passado, e em consr-

11.,
"�

mm is .eno a iaçao e a
I deração às públicas declaracões de emin nt

.

ata'
. terminações emanadas (lo S

.

t d
'

d
' «.' c' e::;, er es s rg'n -
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o. uperrn en .encia as

em-I'"
.a., , .' 1 d

'

-

'd'
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d
J lOS, ll'U memorra e convocacao, a respeito as ínstru-

I preste
ente v argas em sua pres�� mC,orpora as para as cões já baixadas pelo presidente ao 'Departamento CuI-

I
cotidiana e decisiva batalha proviuencras complementá- t· 1 I

r:
1
,- ,

r ,.,:', 'L:1",'l: a em c, e numerosos apêlos pessoais que lhe foram
,pelo abastecimento ,dos e�, o SI. Getulio Vargas dirigidos o induzem a acreditar na vontade sincera ma-

538 - José João da Silva - Sub-Delegado de Pol í- ! grandes centros consumido- frrsou, a lapis vermelho, se- nifestada por numerosos camaradas quant 'e ,.

,
. tr � d

... ,.. ..
(. c .' '-" (... \.G..... ...oao ncelra-

cia _ Dispensado em 15-2-51. 539 - Cesar Paveto --I
r es - con 1 a a escassez e as 'g,un o lllfo1',ma o orgao OfI- mento desta questão em que foran"' todo' . I ';t ,

b D 1 < d P Ii
'

D'
. n 51 O manobras d economia po" "U'.:, LI'''' "E'

L<
,

c,
,

L S envo VI\-,OS, xe-
Bu - e egac,o e o 1CIa - ispensado em 19-.<;- ,54 '. � la > J- CIOSO [".ma .r. Ola, ::;- solve convencido da necessidade de f ilitar 1,' ,

_. Antônio Amancio _ Juiz .de Paz _ Exonerado em pular, a Prefeitura do Dis-" tudernos os projetos e, os � � �am�l'adag'em 'enj'x"e to'dos'
' ac,! li ar ad laICm1oIlb,a

"
' , t -it F d . 1 t .,,', Ii d ,,' •. (, ", os associac os o u e

22-2-51. 5<11 - Pedro Jose de Matos - JUlZ ue Paz - 11 o 'e era ela amp Ia a planos de f inanciamento cancelar o requerimento de convocacã -d 1 A
.,

, __, , ,. "·d de ar 1 J' -

1 •
" . . , ,ao, aque a ssem-

Exonerado em 27-2-51. 042 - DIOgo 'I'eíxeíra de MedeI-1sua capaci a G a!maz�na:o- para r�allzaçao cesses em-j bléia Parcial. (a) GENERAL E-STILLAC LEAL"
ros - Juiz de Paz - Exonerado em 27-2-5-, 543 - João! ra de .generos de prrrnerra preeridímentos no menor I .y__....""J"...........,._�............o_.....-.."'J6a_....._.......- .....:..............
F'lorian i Angulskí ___: Delegado de Polícia - Dispensado' necessidade, sobretudo car- prazo possível". Por outro I A I, gl

' ·

em 19-2-5t. 544, - Pl'o!essom lVIari� de Souza �apane-In�, cu.jo pe,ri.�d� de entre-sa- làdo, ó� presidente ��rg�s I
.....

JJ aterra en,Via tropas
ma - Escola ue Estreito - Removida para Cabeçudas Ifra ora atravessamos, determinou ao sr, Berijamin I' �

Cem 29-11-51. 545 - Professora-Maria Silva Piovez;'1 -! A Prefeitura firma�'á co:q- Cabcllo, vícc-preaidonte (1:1 p ira o . 'anal de Suez
Grupo Escolar Jeronimo Coelho - Removida para Anal: trato com 05 pecuaristas e CCP, que todos, os entraves I '

...,

Condim em 29-5-51. 546 - Professora Sonia Beirão Du- I abatedores do Brasil Cen- sel'Íam removidos para a

I
CAIRO�:-7, (U.P,) - As

I
deixem o. quanto antes tau

,tra ,_ Grupo Escol..ar Jeronimo Coelho _ Rümovida de I traI e do �io Gran�,�do �ul, imP?l'tação do boi par?- tr,opa: br�tal1l��s re�eber�m to a zona d� Canal de �u,ez
'Magalhães em 29-5-51. 547 _ Professora Irma da Sil_lestabelecendo penelta lIga- guaro, ' o�den,'" d� enfI�ntar os m- como o Suduo, Em IsmaIha,
'-la -Escola de Bentos _ Removida de Figueiras em! ção :-�1tre os dois f::igorifi- . Essas ordens f0ram"'i'ei- I

cldemes pa zona do C,an�l I'
do lado

ocidenta.l
do �an�I

29-5-51. 548 _ Professor Herminio Reasi da Silva _, cos Ja em construçao nas teradas ontem, por ocasião I
de Suez, enquanto o dlano de Suez, as tropas bntâllI

Inspetor Escolar _ Removido de Orleães em 10-4-51. cidalles de Rio Grande e de da audi:-ncia concedida ao I go�ern�sta ,"AI �ala,gh'.' in- cas �o:.lam coloca,das de

549 _ Carlos Rracik __ Auxiliar de Fiscal de Fazenda Porto Alegre e as instala- sr, 1\1arlO Almeida Franco, í fo�m�va que dez eglpclOs e I prontIdao, tendo alI o povo

_ Removido de BlumelUlll em 4-6-51. 550 _ Hermes ç�es frigorifieas desta c�- rep.::es-�ntante da pecual'ia �,OIS mgleses morreram duo! ter:tado incendiar o seu, c

Justino Patrianova _ Fiscal de Fazenda _ Removido de pItaI. Com essas 10Llvavels na CGP, que, de regresso a
rante as lutas, Em Londres, i qUlpamento, Um ComUnIca

Indaial em 30-4-51. 551 --,- Altamiro Luiz BücheUe __ I providencias, solicitadas Assunção, fez ao chefé do o, governo �l'itâl1ico an UH- ; do informou que' oitenta e

Sub-Fiscal de Fazenda _ Removido de J�anoillhas. 552 i com ,o maximo 'empenho pelo governo uma exposiç,ào so-
ClOU esta �olte a remessa de; gipcios e l�m ingles sofre

_ ProfeSs@l"8inval"EmiliodaCruz':'-GrupoEscol.arJe-,' p�es�den,te Va,r�as" o pOde.l' b1'e ? assunto, Em suma, o tropas pa,ra a, Z_ülW �,o Can�l, ! ram fer�mentos _na 1 uta .que
l'onimo Coelh-o _ Dispensado em 4-5.51. 553 _ Adolfo publIco mter'-llra dl)'etamen- preSIdente te,da dito: "Fa- o, que vela d�r mal::; um lll- se segulU, Um Jornal dIsse

-Corrêa da Silva _ C91et(,!1' _ 26-7-51. i te n� abastecimento de car- ç:a-se tud_o, Importe-se gado I d:ce d� graVIdade da .situa- que irrompeu a luta na zo-

, �" , I ne pondo fim de forma que até da China, Mas não se 1 ça?, �as ru�s do CalI'O os na do porto, Trata-se de

_

.' I?ISTRI�O DJ� H�N�nQUE LAJES
"

I julga definitiva os injusti- prejudique o abastecimento" eglpclOs, e�c!tados, irrom- Ppl't Said, na parte est1'até:
, '," 55� --""·f�'e�a�I�.(:,�,��l��n�l -;-T �rle�qg.o -d� \ol�a

- i ficaveis prj"ileglo� ,d�s, que: _ E�, gonsequel!_cia, o sr, j)er�m em '\Ti'olen�a manifes- gica do norte .do callal, p.ou
Dlspens,auo;,e�1. ,lo-2-?l" Oi)i3,-. �,d�Jal:��,�!,!b�;Co� �e� I exploJ'am sem

� re_strrç<?�s. H ,l\lmeJ,d�l. ,Franco .�oJtar{\, se- taçao, o. qU,e esta tam�em to esse. es�ecIalmente V,lsa

l�gado -de � �h�la, .Dlspensac!O �:n �o 2. Dl; 5o§ �10 1 bolsa do povo" . -gnnda-fetra ""pl'OlÜma, à ea- sucedendo_; em. outras cJ.da- �o pelos alIados para as de
fessora Nau' hl:tb�rb,Gck - t:emondu ,;m' �(j,2�.51, 55l---:' 1:fo' dfspaehQ qUé' �.,xm:ó\], pita.}. ,para,guai}, .JJara ulti- ,d?s do paIS. Pedem, os ma- fesas c.ontra �uma agressão
Professora Almer1l1u�t da SIlva Boteu10 - Escol,a de' a tespeito,. aprovando esse" mar a"S negociações,

' 'll1lfestan.tes que os J�lgJese.'! comunista.
,

.

Faes Leme - Removlda de

R.oça
Grande em 29-5-51. 558 \· 1

•••••••••••••••0•••••••••••••••••••••
- Professora Dircéa Eponina - Escola de Roça Gl'an- 'N

'

A R
'

d·' Assass.·n..:t.do O 'Prl-metIJr
de -..,- Removida de P�es Lem?- Dispensada em 5-4-51. ereu amos ,in icará' o re-

"

Q , � ,

.

-559 - Professora N lIsa CeCIlIa de Cal'v·alho - Grupo I I 1l1l''' ..

't d P lO

t-Esc�lar _H,en�'iq�e L::je.s - Dispensada en: 5-4-51. �60 -l Jpresen'fante da CaAma I. 11IIDrs ro o 8'1U1S ao
PedIo PltIgham - JUIZ de Paz - Exonerado em 0-4-51. ' ra K!\Rt\CHI p. ,'C 17 d f 'T '� , ,

661 _ Professor Lo-tar Matos do Amaral - Diretor do

ONU' ('U p."')'. -'>0'" _.' dq�I�S ao:, '''R
a

h aknhd 1;,a sella reh�l�sa
. , ' "

D' d d d' na'
.. '.

- p!Imeno mlllls-1 a ar, que vem eXIgm-
Grupo Escolar Hent:1que LaJes - Is�ensa o a I�'e- "

. tro Khan Liaquat Ali foi a9- do a l'ocl' ,- d ,;
o'

ção em 16-'>-51 56? _ Professora Mana Neu"a Pere'ra . , " '
"

,

' .

'! p, amaçao a gUvl-

de Almeida� '�Gl'U"'PO E;colal' � Dispensada �� 13-7-51., RIO, 17 �V,A.) -, 'rermi-, ONU 'em Paris, Não se che- �as�ll�ádo a tn'os p�r um

I'
ra �anta" c,ontra a viz,inha

5�3 _ Professor'l Maria de Lourdes PigOl'al'o _ Escola \
1l0U ao melO-dIa, a reUlllao gou a uma decisão em tor� _anatIco, ao�evantar�s� pa- Indm, em VIrtude da dISPU-

N t, H· �,< L'
.

D' , d 2'" 611':1 1':64' dos liqeres dos partidos na
ra falar em. um comIClO da I ta sôbre Kachemira entre

o Ulna ennque aJes - 1spensa a em 1- o, ,I i C
-
- Ih no dos nomes, deliberando- I ig'1 Muculmana em R 1 a b �

_ Professora Maria da Gloria Francisco _ Escola No-! amar,a para a es-co a dO '

.J c,' ,... , ", �- í m ,asas na9oes,
t . H

.

L" D" 1 276 1':1 56": r'epresentapte daquela, Ca- se, então, atribuir ao pl'esi- walpmdl, no PUll]ub, O Pl'l-I Llaquat fOI transportado
:Ul'fi,a ennque aJes -, lS�enf!a( a em - -o, o -

d C " d dente da Camara, S1", Nereu meil'o ministro paq'uistano 'I imediatamente p r h"
-Professora 111á Nunes Gmmaraes _ Escola Noturna fIen- rsa o onglesso que eve _' : , . a, a. um os-

Tique I�ajes _ 27-6-51, 5{f6 ;_ Professora Alba Bitten- dntegral:. a represent�ção, Ramos, � �a?uldade da esco- c�mple�o�. 56, anos no dl�l I pItaI, onde os medIcos dis-

.<- d S, E I R 'd d V'l N R lidO Brasll na Confel'encla da lha e cnterlO ,1 do couenie, A enfurecI- i puseram-se a fazer-lhe uma
COU! c e ouza - sco as elll1l' as e 1 a 1 ova - e-

'
,.

"

d I 'd- � I -

.

'd d .' 9.6 7 �1'
.

- ,.. a mu tI ao lançou-se sobre I transfusao de sangue, po-
mOVI a e �"""lTOIO eln '"

- -o.' �" ; i"t 1 ' l .' :-..,'.

DISTRITO DE HENRIQUE LAJES
o assuv,s.no e 11 .• , ?a.meme o ; rem a VItima �xplrou a;ntes

56'7 P f 1\.,- C" 'D' E F .
,', ck' re-' d

' ,despedaçou, depoIs que ele fi,que fosse possIveI aplIcar-
•

- 1'0 'essora !Y1.�ul'a ,aseaIS uarte - sco- arou • 1 o disparou dois tiros contra se esse recurso.
la Roça Grande - ReIt!0nda de Paes Leme em 26-7-51. Liaquat, atingindo-o e'TI 11e- \��8 - Professor Lauro Il'iüeu da Silva - Grupo Escolar Egl·lo e do

J
Su,da-o, no peito na 'oeas'-

. p

M .

L' R 'd dI·' 9.6 7 �1
" lao em que ,

enr1que aJes - emO"l o ,e marUl em �
- -o " êste desempenha

'

- . O
·

'4··cf.ad
'

, ,nISTRI'�O D� l\1ffiIM
, .

CAIRO, 17 (D.P,) � ° me multidão desfilou pelas são de paz no vj::l�;��_��� I
reso a Cf e .••

D'
569 - Alm�o C�rva:ho - v�elegaJd? d7 P��lClla, -d i Prla-�e�to aprdovou't- . p.o;: ruas. do Ca-iro e de Alexan- Punjab. O assassino foi Ilspensa.do em l,5-2-tJl. <>70 - ltor 09..qUlm mac la o 1 unai'llmldade, () ecre o qu'� dria, brâaando -- "abaixo identl'f1'cad ' m b'

J
'

"7"" 1':1 -71 P f' R
'

F k" '! "f'
o co o mem, ro ,

-� UlZ de Paz - Exonerado em '" -",-o ,ti - l"q esso-l concedeI!, ao eI arouc o os norte-ame,l'leanos. - '0- '

xa Ilma Laurentin_o de SO\lza - Pl""ofessora da Escola dé I titulo de "Rei Farouck do ra com apo'Íitica do doIa!'''! ..
Mirim _ Dispen�ada

-,.

em 5-G-51. 572 � NárbaI Barreto! Egito e do Sudão". Com a Uma noticia da area do Sa

Sub-Delegado de )'oIlcia - Dispensado em 16-7-51. 573! assinatura do soberano es- l}al divulgada pelo jornal � ,

_ Professora Maurilia Silveira Francisco - Escola' de : tará finda a fase juridica,.. "Al Misri" informa que uma �va �era IArl'oio - Removida de Vila Nova em 26-9�51. , Ida anexação ao Egito do multidão de egipcios atacou dDISTRITO DE RIBEIRÃO PEQUENO Sudão anglo-egipcio, Os 'ih- os campos britanieos perto,
. opera a I Vo.--,,...----

...
574 - Professora Gedalia Gonçalves Barreiros - gleses declararam que não da Ismailia e tentou incel1- f BUENOS, AIRES, 17 (U.!

'�'
,',

Escola de Ribeirão P�queno - Removida da Cabeçud�s! d�ixar.ão o ,telTitól'io do Su- diar as instaIa,ç�es brit�i1i-1 P.)
- 0_ subsecreta'rio de I .

. '7
-

em 29-5-51. 575 _ Ire Duarte - Sub�Delegado de Polr- dao, caso Estas noticias adlal1- Informaeoes revelou que a- . '. '

cia -Dispensado em 10-,1-;51; 576 - Raul José,Duarte - tam que unidades do EXe1'-! pesar do' estado de 'saude da' l.JIT-�-i.��t-"

20 Suplente Delegado de Polícia - Ilispensado em APROVAÇÃO NO PARLA- cito egipcio destacadas pa- sra, Eva Peron ter melhora- i
....._..;.::.;;;::::..::::::::..;=.:��--��

10-4-51.577 _ Nasciment� l'-'l'aneisco 'Pedl� __;__ Juiz,de MENTO 1'a esses campos, a�fim de :do bastan'te ela terá de ser I

p�z, _ Dispensado em 27-4-5-1. 578 - Gl;tldino Felix da CAIRO, 17 (U,P,) -- 11'- manter a ,ordem, 'mas não (submetida a uma intel"'l?n-:
SIlva _ Juiz de Paz _ Dispensado em 27-4-51. romperam hoje, novamente, esclarece se as tropas bri- ;ção cirurgica, Não foi ex-!

DISTRITO DE PESCARIA BRAVA demonstrações anti-estl'an- tanieas reagiram contl'a a 1 posta qual a nature;?;a da ()- I
579 _ Firmino José de Souza - Sub-Delegado de 'geiras em larga escala, ().n- multidão, As comunicações peração, A S1'a, Peron ante

Polícia _ Dispensado em 15-2-51. 580 - Pa:ulo João de tem, o Parlamento' aprovou entre o Cairo e a' area do dormente fora dada COIlílO

Souza - 20 Sup1pute de Sub-Delegado de Policia � Dis- maciçamente a lei ol'denan- Suez foram intel'l'ompidag

I
sofrendo de anemia profnn

penSado em 15-2-51. 581 _ 11l1tenor Manoél Fernandes do que os ingleses abandÔ: às primeiras horas de hoje da, o que não requer logica

---:- J�iz' de Paz - �xonerado em 27-2-51. 582 - M0!sés nem a area· do -- Cana--l' do e l'ést-auradas' pQS-tel'Íol'men- II�ente;, qualqttcl' }rataÍnento .

.sIlVeira Neto _ JUIZ de Paz Ekonerado em'27-2-D1. Suez e do �udão. Uma enor- te.
. cIrurglCO. I

l\fUNICíPIO DE LAGUNA - :JO
Séde

- Por conta do aumento
não, minha .senhora.

__,Corre- pOI' aí que o go
vêrno vai l'ecorrer."

Ma.s, si me trouxer tml.

càrtãosinho do Dr,
Bayer, eu podqt:ei ainda
espetar pelo pagamen
to., ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Ploríanépolts, Quinta�feira, 18 de Outubro de 1951 o ESTAD{1")

RA"DIOTERAPIA
�-

"RAIOS X
DI. AlTêNIO MODESTO

1....... &rIua••t.� a. lIo,rltal ti. Carithho
/ /.

DU. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÕNIO DIB MUSSI
.
Médicoa

Cirurgia-CHní ca ,Geral-Partoa
'hT"'iço completo a especial isado da. DOENÇAS 1)•.SlINHO

;f;;UI. com moderno. métodos de diagnóstico. e tratamentC>: //

iX}LPOSCOPIA - liÍSTERO - SALPINGOGRAFIA - JI.TABO-

LISMO BASAL,
\

:Rad.ioterap1a por onda. curtal-lIlletrocoal[ulaçlo, It.io. Ultra

�u.leta • Infra Vermelhi> . ..-

Conlultório: Rua Trajano, nO 1, 1· ..ndar - .dificl0 do Jlonk-

....
•orl.rlo: Da.·9 iii 12 90ral - Dr. Munt.

Da. 16 1.& 18 hOl'S8 - Dra, MusBL

a.114ancia - Rua Santo. Dumont, 8; Apto. to
,

'.

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA'IW("'"fi�"
.I!eclaliata efetivo do Hospital .de Caridade, de diverll�

Institutos e CaixaiI

)
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

-0-

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA . ...:... ESOlt'AGOSCOPIA

"tirada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago,
-o--

RAIOS X.

.000erno aparelho para radiografias da Cabeça, .

Transihimlnaçio, para conseôle de cura dllJl SinI18aef!. Infra·

'.raeDaoa.

,
/

-0-

HORÁRIO DAS CÓNSULTAS
(Pela manhã - Hospital de Caridade).
(À tarde - Consultório. Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Alto.

... Cala Bello no;izonte).· .
.

ae.idlincia Felipe Sehmidt. HH. 'l'elefone -- 1.660.

Rei. Rua Santo. Saraiva. fi" Residência: Rua Esteve. JfJ.-
- .atreito.

, ni(lr '6. Tel. 812.

-Dr. Antônio MOQiz de Brauão
Comunica a seus clientes e amigos que .reí-

aíctou a clíníea nesta Capital.
-

,

CONSULTORW; Rua Nunes Machado.

(consultó�io',Dr. 0sr'a.ldo Ca1;lral) -)as...J.& às
1'7,30 horas., .

.
.

'RESm:mNGJX: }tu.. Bocaíuva, 135 -' Tele- �,

fone M-714.
"

DR. LINS NEVES I
. Díreror da Maternidade

e., 1Í16-1tieo do Hospital de Cartdade.

.CLINICAS DE SENflORAE! -I'CmUR�IA - PARTOS

4SSISTENCIA AO PARTO .'

OPIlRAÇOES�BSTÉTR!CAS
Doenças giandula:r.ea, tiroide,

')'fáriol, hipopise, etc.

Disturblos nervoso& _- I"�ri·
lidade _:_ Regimes.
Ocnsultôrtor Rua Fernando •• -

dl.do. - Tel. ,1.481.

Relid. R. 7 de Setembro _;,. .dit.

Cru e Souza - Te!. 846. .

o ESTADO
·

AdminiltraçAo
Redação e Oficinal! à
rua Conselheiro' Mafra,
nO 160.
Tel, 1022 - Cx. Pos
tal, 139.
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A. S. LARA

Rua Senador· Dantas,
40 - 5° andar
Tel.: 22-5924 � Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJiveir.

nO ai - 80 andar
Tel.: 2-9873 - Sio

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . . .. Cr$ 100,00
Semestre ...Cr' 60,00

'

.

Trimestre. Cr$ 85,00
.: No Interior

Ano ..... Crt, 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre. Cr$ 40,00
Anúncios mediante coa

tráto.
Os ortginaís, mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos .

A direção não se res:'
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ceitos emítidcs nos ar
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DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clíníca exclusívaments d. 'cri

IInçlil.

Rua SaldanhR Marinho, 11.

Telefone (M.) 736.

•

DR. MARIO
\VENnHAUSEN

Clínica médica de adulto. c

eriançsa.
Consultório - Rua Joio Pinto,

UI - Tel. M. 769.

Consultas: das 4. àa II horas.

ES(RnÔ�IO DE 'I'ADVO'ACIA
DO SOLICITADOR WAL-

....III!IpI......�

DIR CAMPOS �

Advocacia em geral �AUi'li'T"ol!iliiM�OViA'l,ri!i,,�,
I ti Ct.Mi/'O"iOES .Funciona junto aos ns .

l
. C<K'N�C'''F''S �

tutos e Caixas de Aposenta -----------.-----.-;--,.-.....

doria. Acidentes do 'I'raba
lho. Inventários. Sociedades
Natu ralízações.
Escritório: Rua Vitc;>r

Meireles, nO 18 - 20 andar.

Dr. Alvaro" de
Carvalho-

Doenças. de Crianças
Consultório: Rua. Tr�ja

no s /n. Edif. São Jorge -
10 andar. Salas_14 e 15.
Residência: Rua Briga

deiro Silva Paes, s/n - 3° Iandar, (chácara do Espa-
nha). "

Atende diàrtamente das
14 hs. em diante.

DR. ALli'REDO
CHEREM

Curso Nacional doença.

YIUZP LIMA & IRlfl;"{O$í':
Cons. Mafra, 37
Ftoríanópolls

,�. , , .._

i!-��-dO'p-e�AN-Fac-�tELA-d.,-Na_-D-R.-��--:-�-�A-'---TO- Dr. Renat, Ramos da Silva I
.....1 ...edieina da Unil'erlf- Doença. do aparêíllo respiratório 'Ç_ d.....4. Bruil). ,TUBERCULOS. Advoga o'
JUdieo per eoucarlo d. À.itil- Clrarei. do Tora7_; R S f'Y'

.

A' 4'..... • Plicopata. do Di.trito Formado pela P8Iluldade Nado- \ UI ,ntos 'Llurnonf, 1-2 -' p.

l'
,

......1.
. naI da liledicina. - Tíliolociata a

.

.' , .lIK-fntal'1lo 40 . Ko.pital P.i- Tili�eirl,lrgiio do Hospital Ne:rêu
--------------------�- ,,-''_

f..titrieo�'t: .•apic6mio 'óludici'rio . ]tamol. Ourso ·d.. ,"pecializaçio
� "

I• :Clà:Dital Federal.
.

pelo S.. N. T. }lx-interno ••x- Dr. José Medeiros Vieira Iar-filamo da Santa Cu. d.
•..iatente de Cirurria do Prof.

Itl!Hrie6rdia do Bio de laneiro,
U&'(l Pinheiro Glllmarã••. (Bio), AOVO'GADOOHaie. ••dica - Doançal Nu- Con•• : Felipe Schmidt, 88. I.",... , Ci>nllultal, diàrlamente. d•• 15 CaiXa Po.stal 150 �. Ita,'aí .- Santa Catarinaeeanlt6ti(., .difiei. AméU.
i. 18 hora.. J

.

.... - Sala t. Rua Dom Jaime Câmara, I" a.,tcll11ci�: Av�nida aio BUli- .

.

.

I' 20 apto. 2.
II» 1... \ Fone M, 802.

. _.;....__�"::,"'.u .. lI·�·1 '. \ nA,''.. O �=;:',: D���si:- . "';� '..
..

III!.S.C. .....DR. NEWTON, ....,",;.,,::I�"'tt I.f..... ,�/ ,_'._ _

D'AVILA --._.' ( .. Afllllltêncla MlInieipal_é Ho.:
.

. .

� ." OU/1A1'lTE TODO OlA
Pnq1. te.ral - Do�nll'. d:e Se- pital de Caridade, / "-,

.

".
.

no.lt. I J /I 'IlI=JO'S" .,.' fnoraa - Proetolopa ·1 CLlNICA MEDICA DJi CItIAN.

t
. '" _

J " t-tI<L

I.letdeidade Itédica

I
ÇAS • ADULTOS

.

�

,t
ce.alllt6riO: Rua Vito!c Melr.;

.'
- 'AlerMi. -

.

/'
'

,lI

D�'
.

ft�,
\

.

.. li. 18 - Telefone i.507.
'

CODlult6ri6: Rua Nunel_ Jlaeha- ,{,;;
.'

�
� .� ,'. Ieo.lult.. : . .i.1 11,10 horal a 1 lo. '1 - Consultas da. 10 ,,'li

f
� �

»
... .0; � � � II.... da, 16 hora. em diant.. a da. li ii 17 bOTai. ...,

� ,� .

&eaidlneia: Rua Vijal Ramol, &1.Idê,neia: Rua .arechal Gui- .

.

....
.

� II- ,..l-«onl 1.4:lll. nal"'l:UI. i - Fone: - 781. , ,

nonuia.

•x-diretor do Hospital Cotonía

'ilint'AnL

Doençaa nervcsas e lllentall.

'lmpotencía Sexual.

Rua Í'iradente8 nO ,I ..

Conrultas das 15 áa 19 h01'811,
FONE: M. 798.

Expresso Joinvilense lida.
TrPrOSPQrtA� de Cargas e Bag�gel$,

RIO DE JANEIRO
sxo PAULO

- .

'CURITIBA/
A . ,,_ .

FLOJUANÓPOUS (,Viee-ventet'.:�·
SERVIÇOS DIRETOS EM CAl\HNHõES PRóPRIOS.

Agência em Florianópolis
.

Rua �I'ilaro de Carvalho, 2 - Fone, 1�677.
----_,..------.�---------':; ....IIf'I)Q�
._,---........_-----------_.�-'-._-�,

V�lca�i:tação • y�
PIJfOS 8 Camaras de Ar !

Serviço Garantido �

, '

,CO:M:ÉIWIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.
�

-.- Posto de Servi�o "J!;SSO"

Telefone Manual - 44

, "Estreit(J'-- Florianópolis'

Viagem C.6ID segufdnç,à I
.

'. e -ra.pidez.. ..,. ,I
só NOS C0NFORTAVEIS }\!JJCRQ-,ONIBUS DO �

RA?IDO «SUL-BR�JtSILEIBO»
,

. Fbrianõpo!is - Itajaí - tToinville -- Curitit

Agência: Rua Deodoro' esquina da
Rua 'I'enente Silveil'ft

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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''Costa, receberá as mais ca

:ras e expressivas manifes
-tações de aprêço e conside
::ração dos seus coLegas que
lhe tributarão sinceràs e

inequívoéás- homenagens.
E nós, que nêle têmos ti

-do um amigo querido e au

:xilial''aos mais capazes, le
'Vamos a Andrélino N. da
';Costs o nosso cordial abra-

_
"'Ço de felicitações, desejan

, ,tio-lhe tôdas as venturas, e
,

,:a quantos lhe são caros.
'

(lN M�MORIAM) .',

I, Repercutiu dolorosamente, em' nosso. Estado, a no-

tíela .do falecimento, semana passada, em Curitiba, do.
, ·�en·eTalld(t e culto' ..Sacerdote, cuj�'nome end�la estas li-
nh�s, , �' > . --. ',:','," ,

Frei Ainbrôs;io-el:a· conhecidfssímo no. "Interland" ca-
e

_ ur"'; 1r; _ "'"' 'tartnense e mesmo nesta Capital, onde mais de uma vez

Isr. Antenal' Sena, comerCÍ"- r�s�diu,. tendo sido .Stiperio.� do Convento de Santo An-
- ante em Põrto Belo. tomo ha .pouco mars de dOIS anos.

,:TTE. ANDRÉLINO ·N. DA I NASCIMENTOS: Esse piedoso filho de Sã? !ra�ci�co de �ssis dedí-
,

COSTA. ROSALVA é o nome de cou quasi tôda sua longa existência a salvação das- al-
Anjvel's�lI'ia-se, " ���:' o

I mais uma .galante menina' �as e à 'educação da ju-ventude do n�sso vas�,o Paí.s que
': nosso l(t'ezado ..conter ra�e.? ! que en riuqece, desde o dia ele amava com tan!o afeto çomo se, fora .aqu� nascido.
''Tenente An_dreh�lO N�tlV�� 114 do corrente, o lar do nos- , C_ul�or do.vernáculo, .c�mo. P'OU�o.s natívos de seu tem
>dade da Costa, Ilustre Off-

f so conterrâneo Sargento ]10 fOI ele professor emento. e ,exIgente, mestre de por;
-cial do Exército Nacional,' Paulo, Andrada e de sua tuguês c�tiço, que tanto admirava e enaltecia.

,
·.;gel'vimlo atua�mente no 14° I exma. espõsa d. Adelina de -. E'strãngeiro de nas�i?,ento, Frei �m.brósio, a �xem-�EatalhãD de Ca�adore�. ! Souza Andrada, cujo "nascí- plo de ta?tos outros- �1�lstro.s do. Alhss�mo, �e� Jov�mO 'ilustre amversanante::!mento se deu na Maternida- ainda, .delxou. sua fam!ha,_�u� extremecida ,p�tna afim
'que vem colaborando, de ha I, de "Carlos Corrêa", nesta

de dedicar-se a formação reltgiosa, moral e civica de nos-

.anos, em nosso Jornal, com
C' ·t. 1 sa gente. ,

. .nma apreciada. secção his- '���ERTO R. RIZZO '
Bahia, Rio. de Ja�eiro (particularine.nt: Petrôpelís),·-tórica, tem sido um dos Cm' .

t 14 d e Sant.a Catae-ína muito devem de gratidão a memorra'
.

-

il i
o o nascrmen o, a io

d b I b d discí I d Pld A
.

-:mais prestimosos auxi �ares corrente, de um robusto me-
o a negar o e on o�o ISClpU o o

.
ove�e o e, SS!

-de nossa redação. In�ellgen'l nino que receberá, na pia
Nos �no.s ,qu� voltou a Europa, a se�vlço da- Ordem, es-

--te, esforçado e possuidor de
I b âtis '1 d RO teve na Bélgica, na Alemanha, na Suíça e Holanda, cons-

_ _ a Isma, o nome e ,-
.

.

·b.,onissimo coraçao, Andre-, BERTO t" d . b trumdo e preparando os futuros estudantes, ou semma-

\-'lino Natividade da Costa, lar d' e� ad. ez PaIaR·en:; ristas que viriam concluir seus estudos no Brasil.
-

d
o ar o SI. 1. ena IZZO

Q d
'

913 191 I· d
.

d.na carreira as armas, que

I' d
�

d
uan o em 1 - fi a uno interno o eonceítua o

_ . e e sua exma. esposa. .. . , . , .

.abraçou por vocaçao, há
T'� A t R R'

e tradicional Colégio de "Santo. Antônio" em Blnmenau,
.

b ilh t f'
ereza ugusta amos IZ-

d frei A bré Ié d "G díã d'venoldo, com rr an e e- t () nosso sau oso rei m resto, R em e uar IR� o

.de-offcio, os postos hieral:-l
ZOo

GENI-lVIIRIAM Convento':, professor do Se?,inÍírio., .e�a �ambém nosso

-quicos, alcançando o do ofi-
O lar do nosso presado

lente de Iíteratura, Do seu rrgor e exrgencia no. estudo e

-eíalato. aplicação. da sintaxe, muito lhe devemos o amor e o es-conterrâneo sr. AgamenonTemperamento modesto, tímulo pela língua vernac�a.Noceti, procurador da T. Aé
:formado na escola�da mo-

reos Catarinense.. no Rio de
Com boa dicção, quando. mais moço, fôra no.tável o· Ás 7,45 horas:raI-cristã, tem sido um dos

J
. lador sacro.

. PI"ogI"ama-' Dup·Io.anéll'o, e sua exma. esposa,.......restimosos auxiliares do
_

Finalmente, fatigado pelo trabalho. profícuo., pela IY se encontra enriquecido'\<Comándo daquela tl'adicio- penit,ência e pela idade, passou deste vale de lágrimas DOIS Vcom Õ adv�nto de u'a galan- . FANTASMAS ' I-:nal Corporação, no exercí- at'Im de receber, a palma da vit6,da destinada. aos que VOSte menina que receberá, na'<cio de funções que desem-
pia batismal, o n�me de Ge- combatem <;0 bo.m combate". Stan-LAURE:L e Oliver'penha, com dedicação, ab-· ' ,"FINIS CORONAT OPUS" ARDYni-Mil'iam.

E·t] ·d�
. l·d; I�egação e patTiotismo. '

VIAJANTE:
'

C()�1l0 pl�eI o ',e gJ'at� ao �erene a,0 1U0. VI ave mes- II
Hoje, no dia do seu nata-

SR A�DRÉ WENDHAU t.re e antIgO, vao estas p'ahdas lInhas flr_madas com o no-
George Ons GeorgeJícío, () prestimoso auxiliar· SE'N' JR. ,_

. (
m� qu.e na 0,!lDEl\1 TERCEIRA DE SAO_ FRANCISCO, em:·;desta fôlha elo brilhante ,Ira 38 anos, �ele, rec�bell o seu modesto auto.r. ,CHOQUES DE GIGANTES''()ficial 90 Exército, Tenente Acompanhado de sua ex-

Flonanopohs, 15 de outubro de 1951. I N PA'ndl'e'll'no ,Natl"'l'd-ade' d"a ma. esposa,. d., Ma..t:ia Júlil;l .'. , ,,-:.. ,- Ped d :AI
�. � II A

. o rograma:
, ro" e.- Can,,81'8-- , e" 'SSlS .

C· I d" J I NRamos Wendhausen, regres� ,

I
me an la orna. ac.

so_u _da Capit.al Federal, 011- Preços:
de se encontrava a passeio, Cr$ 5,00 e 3,20
de:;de abril do corrente ano, C O M U_N I C A ç Ã O ' "Imp. até 14 anos".
o nosso prezado conterl'â- JAIRO CALLADO, cientifica aos seus a-mi-
neo, sr. André Wendhausen , gos e j)'arentes que passou II residir no HOTEL
J1'.,- alto ,funcionário do LA PORTA (quarto 106).
Ministério da Fazenda, a

posentado.

,_

'Q m_ _ ai d Frei A b'JI>
.-

m rQSIO -Ass�ciaçã9 .�:: ':·CQtari
nanse de MedicIna
j Convidam-se todos os médicos para uma Ass�mbléia
Geral da; maior importância, a ser realizada no .próximo
dia 19, às 20 horas, na Faculdade de Farmácia e Odon-
tologia. '"

'

�. _' - 1

_ANIVERSÁRIOS Cine-Diário Parjicipação
RITZ

SNR. E SNRA.
NO mzzo,

ZE-

Ás 5, 7 e 8,45 horas
.Partícípam.o nascímen
to de seu filho

RICARDO

Ás 7,45 horas
Simultaneamente.
Disparos. .. Impetuosida

des da juventude indómita
e a escravidão .de um gran
de amor .

BARRICADA

EDITAL

ROXY

Ás 7,45 horas

........................................... Programa Duplo.
.

_
. I I

R E Id V 'd
(TEMPESTADES D'ALMA

-' ev. va, O e'n". e_Se'"",'J,ameSSTEWART-Mar-Recebemos cartões- de a- '

"'6
'

AI
'

, garet SULIVAMgradecimento$, pelo regi;sto
.

, ves I

dos seus aníve.l'sários nata- •
. � Uma rá_dio-vitrola de me- I' ,-.

I II"
, 'E�,' contl'a�se, Iie,sta Capi- sa,.marea'RCA Victol', toca DOIS FANTASMAS VI-lícios das seguintes pessôas.
_ Dep .. Oswaldo R. Ca- tal, desde ontem, o Rev. -disco manual por . _. .. . . .

VOS
'SJlTA. MARIA DE LOUR- braI e dr. Antenol' Moraes. Evaldo Godinho' Alves, Se- Cr$ 2.200;00 e um acordeon com:

DES MEDEIROS cretário Executivo da So- de 12, baixos, com seis me- O Gordo e Magro.
Transcorre, hoje, o ani- ciedade J3íblic..a Brasileira e ses de uso, tudo em perfei- No Programa:

-yersã,rio riatalicio da genti� emérito orador. 'to estado de conservação. Noticias da Semana. Nac.
lissima senhorinha Maria O pllAltalto d'o 8.-8 O ilustre visitante profe- Tratar com o sr. Osmar Preços:
'trle Lourdes Medeiros, pren;;_ 'I UtJC .

rirá; durante sua estada f
na Delegacia do IAPC, ou Cr$ 5,00 e 3,20

·dada filha do sr. João José nesta Capital, uma série de à rua Major Gosta nO 105. "Imp, até 14 anos".
-Cupertino lVIedeii'os; gel'en- MAIS IMPORTANTE DE conferências na Igreja E- IMPERIO (Estreito)
te da Agência do 'Banco do QUE SE PENSA vangélica; à Rua João pinto SABE DA ULTIMA? Ás 7,45 hO'ras

..Bl·as�l, nesta Capital.
.

In.
37, para as quais fomos CHEGOU : O QUE A CARNE HERDA

ACdistinia aniversariante. A pele tem muita impor- gentilmente convidados. - M A R T I N I I Pteço � único 5,00 Cr$
''que -é elemento de realce d� tância na defesa do corpo. As éonferências estão as- �r

�oci�a�loc�, murl�s� Pro�g�o coo�a ° fri� o s�di�ribuidu: ------------------------�-----------�
l:ão as demonstrações de calor � os choques a que se 5a (feira - dia ,18 - O
,<limpa tia e aprêço que, por acha e-xposto. Pelo suor, {'- viver e o mor,rer.

eerto, há-de receber, às limina resíduos e impurezas 6ã. feira - dia 19 - Va.
quais.. nos associamos, com assim auxiliando 'o trabalho lôres humanos· e divinos.

Ii" ·'Prazer. dos rins � dos intestinos. '

'

,Sábado - dia 20 - Espi-
'F ltZEM ANOS HOJE: IJembr�·se sempre de: ritismo e ciência.

,

Senhores:'· qt�e a pele é um órgão-im- Domingo � dia 21 - So-
_:_ Antônio Alves da Cruz, portante do corpo. Tal co- frimento humano.

�ócío gerente da fixma Cruz mo os outros, precisa de A 'l'�alização das confe-
,& Cia. '

cuidados higiênicos pRI'a rências àcima terão início
bem d.esempenhar i, suas � às 20 horas e a entrada é ,

funções. SNES.
'

franca. ;

DIRETORIA DE OBRAS
PúBLICAS

De ordem do senhor dire-'
tor, devidamente..autorizado,
declaro que se acha aberta,
a éontar desta data, a con

corrência para a venda qOE
veículos abaixo relaciona
dos:
Um caminhão Ford -

4.000 k�. - 1942; sem caixa
- preço base Cr$ 45.000,00.
Um caminhão Ford -

4.000 kg. - 1942 - preço
base -� Cr$ 30.000,00.
Uma caminhonete Ford

1929 - preço base -

.� ..

Cr$ 8.000,00.
Um caminhão Chevrolet

1929, sem caixa - pr�o
base __:_ C\'$ 10.000,00.
Uma motocicleta Zunda -

preço base - Cr$ 6\000,00.
Os referidos veículos po

derão ser vistos e examina
dos, durante as horas de ex....

pediente, no páteo desta-Di- k.
retoria.

, ..... ..1'
As propostas deverão ser

entregues em envelopes fe
chados, no Gabinete do Di
retor, às 10 (dez) horaS do
dia 5 (cinco) de Novembro
próximo vindouro�_ quando
serão abertaNrn presença
dos proponentes.
Diretoria de Obras Públi

cas, em FlorianópQ,lis, 16 de
outubro de 1951., -:

"

Günther Egon Becker -

Oficial Admini;strativo, cI. 1.

'I'echnicolor.
com:

_

Dan CLARK - Ruth RO
MAN - Raymond MASSEY

No Programa:
Esporte na 'I'éla, Nac .•
INoticiário Universal.

Atualidades.
Preços:
Cr$ 6,00 e 3,20

"Imp. até 14- anos".

AGRADECIMENTOS:

ODEON

F,.queze, e.m ger.1
Vinbo llreosetad.

i;' (Sitveira).;
-

OASA 1IlSctJ.,AN'lA distri
buidora dOI Rédiba' B.G.....
Victor, Vilvulu .D1lCo...

'

Rua Co...lheiro Mafra.

- Agenor Póvoas Júnior.
Senhoras: 1

- Natália ,de Almeida
'Bley, espôsa do sr. Joào
'Bley Neto.
/. "- Maria da Graça Moüks
-esPôsa do sr. Carlos Monks:
A-- Alice C. da 'SiÍva, es

'posa do sr. Florisbelo Silva
alfaiate.

'

. Senhoritas:
- Solita Silva, filha . do

..sr. Valdemiro Orlando Silva.
� Ondina Arêas filha do

-sr. João Arêas.
'

..

- ,Tandira �G�r-llotti 1{o
ael'ig.

Menina:
- Jvon,et:e, �ilhirihh ,do

" PARA es- MALES DO
.

r= FrGAD-O
'ESTÔMAGO e INTESTINOS

\

AVENTURAS 00
.

,

.

ZE-MUTRETA • •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'-No ta oficial D.· 11,5-1
PRESIDENCIA: - Na Reunião de 'Diretoria rea

lizada em -data de ôntem, a Presidencia deixou consigna
do o seu agradecimento aos companheiros de Diretoria,
às autoridades, a Imprensa escrita e falada,' aos Presi-
dentes de Ligas, de Associações filiadas, aos demais Clu- Na Lagôa Rodrigo de! Os negros norte-ame-

, bes, d�sta Catapial, pelos esforço�_e: :_ooperação empres- i Fr�itas, real.izou-se na fla- ricanos do "Broadwav CIo-

SUgere a F.0.'.1. a t,ranslorencla tados a Federaçao durante a: realização do ,XX Carnpeo- ;nha de dommgo, grandiosa wns" e ôs brancos t�robem.
nato Brasileiro Masculino de Basketball, l:ealiz,

ado nêste

',I rel?;a,�a a remo, c0l_lstante de 'ianques do "American Star"

para J.Bueiro do Sul-Brasileiro Estado de 22-9.51 a 2-10-51. "

' '12 pârees.idos quais nove fo- que estiveram recentemente

,
VOTO: - Ainda pela Presidência, foi expressado o ram vencidos pelo Vasco da nesta Capital, prosseguindo

, Universitário seu voto de confiança e de agradecimento ao Técnicol-Cama. O Botafogo foi, o 2° sua excursão pela América

" Oswaldo Meira dada á sua dedicação e empenho que dis- ,!cOlocadO> '

,

do Sul, jogaram domingo em,

Q. PAU,LO-, '17 (u.A.') _:_ pensou no preparo da Seleção representantiva dêste Es- - em Toulose. o ciclista Santiago, vencendo ambas,
u v tas, e de exíguo espaço de '

k b 11 I J '1\,T'f d
.

b
.,

di dPublica a "A Gazeta Es�or- t
tado no XX Campeonato Brasileiro de Bas et a .

"
ose �'J.el re conseguiu a- o prrmeiro iante a seleção,

tiva":
empo, que nos separa dos INGRESSO PERMANENTE: -",F01:am ',ç.ancelados' torvo recorde de velocidade da Associatíon de Santíage
exames finais do ano leti- todos os .Ingressos-Permanente expedidos durante o Cam- em bicicleta, efetuando em por 34 à 20 e o segundeA respeito do atencioso vo. ' '

peonato Brasileiro de Basketball recém-findo. 1 qu ilometros, partida com frente a Seleção Univeraí-'-'" convite que a FUPE, acaba Contudo' pross
.

-

,

,- egulU o TABELA DO TORNEIO "INITIUN" DE BASKET- impulso, a média de ,175,721 tária póí� 42 á 39,
'

,de�-eceber para participar nosso interlucutor - vamos
'

,

dos I JogoS Universitários propôr a-transfel'encia des-
BALL DE 1951: - É a seguinte a Tabelli sodeada; Iquilometros por hora. O re- - No encontro entre as:

Sul-Brasileiros, a, serem e-
.

'do
,

Dia 20-10-51 -:- às 19,30,horas - l° jogo - Carava- -corde anterior era de .",. seleções da Austria e da.
.

se me Ito e interessante
na xA,A,B,V.·' 174.820 quiloinetros de mé- Belgica, realizado dorningo-,.fetuados no periodo dé 20 certame, para 'a piimeira .

a 27 do ,flllente, -em ,FlorI'a-
' Dia 20-10-51 às 19,45 horas - 2° jogo - Clube dia -e pertencia ao frances em Bruxelas, vencer�m

-

os:
qumzena de janeiro p. f" T C Alf d L t tbit'

a palavra _9ficial do atual quando então, os nossos a-
12 x Lyra . ,

,\
1'e e ouneul', es a e e- aus rlacos' por 8 x 1.

ma'"xl'mo 'dl'r'l'gente do 'd'es- tI
Dia 20-10-51 :-- às 20,00 horas 3° jol1'o - Taubaté cido nos Estados Unidos, em - Devido as chuvas, o

etas, livres do pensamen- '(' "

portô universitário no Esta- t d
. x Ubiratan. ,

.' 1941. clássico do futebol gaucha
--

o o "leviatã", dos exames 'D�' 20-10-51 _ às, 20,15 horas _ 40 jogo _ Vence- - Em Genebra defronta- Grêmi..o x Internacional foido de São Paulo, dr. Utulan� com suas energias refeitas' d'
-

,

t V' dor do 1° x Vencedor do 2° jogo.
'

raro-se ommgo as seleções �transferido para o pi'óxim<;-e !gnola, que disse-nos o' pelas fedas, poderão i con- Di� 20-10-51- às 20,45 horas- 50 jogo _ Vencedor r"A" da França e a da Suis: domingo.
"

segumte: ' correr aos 1o-Jogos Úniver-
A do 30 x Vencedor do 4° jogo. sa, vencendo os frflnceses - Em Belo Horizonte, pe-

.

- pesar do nosso dtedse- sitá�ios Su1-Brasileiros, que Duração dos jogos: 2 tempos de 5 minutos sem des- por 2 x 1. 40 mil pessoas as- lo Campeonato MIneiro,' oJO, e de nossa boa von a e, ,serVIram como o "test" de .

f' ,,'
.

t'
.

'

A I" d
'

dem prestigiar a louvavel" f"
,

,

canso exceto o Jogo l;nal que tera 10 mmutos cada tem-, SIS Iram aO' .logo. t ebco en'otou o Sete e
- mI- e IClenCIa para as nossas e. "

I d'
__J

E 1\,,, Ih' S t b '
,

dativa da Federação AtI' _ ,- _"� com mtel'va o e 5 mmutos,
,

,

,,- 'm mal'se a, o scra- e em ro por 6 x O e no em-

tica Catarinens'e de Este_ q,Ul�eS, que �ever�� ?OI1l'ar AUTORIDA.DES ESCA,LADAS PARA, O TORN,JEIO: ItCh
"E" da -França derrotou bate entre América e Side-

,

u o espOl te ulllversItano bra- D 1 d S - M' 'lt L h k hl" C .
. t' t S

'

t h "A" d G"
"

hdantes somos for"ados a '1' _; "

- e ega o r. 1 on e;m u ,- lonome rIS a sr. o era c
_

a recla, rurgla ouve, uma empate'
, 's'

I
SI eIro, na segunda qumze- O ld M' A' t d S O

'

M' I t '," d d 3 t tresponder negativam-e'nte ,d
'

� .

swa o eIra e pon a or - l', smar r eira, pe a con agem mmlma, ,0- e' en os.
na o mesmo mes em Sanha- P -', .

, C d" "lt'aos nossos co-irmãos "Im" '. reços para os mgressos do TorneIO. a eira -\mmgo u Imo.
1- go, na sensacIOnal 'poh-es C $ 1000 G 1 A 'h' d C $ 500 M rlrig�.-ve1'de" uma vez q' -t'

_

t,
'

-

,,1'. , ; era e rquI anca a r , " enores - e
, , \ ue, pOl; lva, pa locmado pela 10 E t d t M'l't'

,-

d d C � 300estamos em plena fase d 'U" ,'d d 'd " an.os, s u an es e 1 1 ares nao. gl'a ua os r�1' , .

disp'ltas dos nossos VI 'Tas nlvelsIt a ,e o ChIle, e RENDA: - 50% da renda líquida será divididà en-

C' t I- , d I t' b I.
" .0- que con ara com a partid- t, 'Cl b d'

'

ampROOa O pau IS' a e u e o'gos Unive-r,sitários Paulis;' a 'ão de academi'
7 ' re os, u es Isputantes,

_ ,

-

,

,",'
,

"

p çt,' U'
' ,cospda 41'- INSCRICõES - Devemo ser efetuadas ate,48 ho-: .�" ,,' ,

gen 'ma rug aI '
' ,.,

_

•

,

..

,

' ,

�
, u e eIU. ras antes dos Jogos, na Secretaria.

_

. EXPEDIEN!E DA SECR-ETARIA .::_ de ,2a,s,. às 6as. DQmin_go ú,lt!mo, em v�r-l Portuguesa Santisfax XV'
feIras - das 8 as 11 horas. tude das elelcoes em Sao de Novembro, em Santos.

TREINOS NO ESTADIO _é_ As associacões filiadas' . Paulo, não s;. realizaram Domingo - Comercial X'

deverào-cQmurticar até"20'do c'or;:ente se des�5am ou não l_jogos do "certanle: paulista. Palmeiras, no Pacaembú;
treinar no Estádio Sapta, Catãril'la a _fim de ser organi-' A próxima rodada apre� Ipiranga x GuaranW no Par-

, i zada a�respectiva escala. senta os seguintes jogoS, que Antartica; Jabaquara x.
em �antos, cgnc?r�endo os

I'
Florianópolis, ui de Outubro de 1'951. dando inicio ao returno: São Paulo, em -Sàntos; Ra,-

veleJ.adores. braslJelros. ar-, .. _-VISTO:
"

Sábado Coríntians x dium x Santos, em Mocóca

f:ttll1OS e �tali,anos, num'to- Osmar Cunha, p1'esidente. Nacional, no J:'acaembú e e Ponte Pr.eta x Juventus",de 13 lates. Nivio Andrade, Secretário. ,_'
�

,

em Campinas,

De acordo com o seu ca-' tarinense de Ciclismo, Para
lendário desportivo para o dezembro estão marcados as

corrente 'abó, a -Federação seguintes competições: Dia
Atlética Catarinense dará 9 - Eliminatórias da Corri
início, sábado 'Próiimo, aos da de Eúio Silvestre em FIo-

cam�eo,
natos

/,�Git�di�O,
s"; de

'1',i-iiiliÓPOliS:
Dias' 22'-,e 23,Voleiboll e: Basqueteboll Campeonato Estadual de

Masculinõs e f'emininos. Nos Atletismo, nesta Capital;
dias' 3 e 4 de novêmliro se- l 'Dias "29 e 30 - Campeona
:Já realizado o' campeonato, tos Estaduais de Voleibol e

, de atletismo �a' c'id:â:,de; em. Basquetebol Masculinos e
17 e 18 do mesmo mês será Feminirios, em Joinville.
efetuado 'o Campeonato Ca-

J.', • I

se�p��a�:��, g;��d:e�a�:í Hoje 'á. noite, no esradle (Ja f.C.F., frente ao, gremió 'I' ����;�in:a��:a �7e'�to:����,�:�
�oe;:l:�:�na�� daD������l�� «azurre», t{«bugre»,' de Blumenau fará seu ' so r�o��:��ã�l:�:���;�r��tri_
constituindo obstáculo dfú- d b' t sch d C..-'

�

., I j/buindo a visita de hoje, O-.

cil para os grandésfclubes 'Ór. e u em cane as a ,BPI a !\conjunto avaiano jogará em

de Brusque e Blumenau, co- 'pela primeira vez, visita a primeiro jogo noturno; fren-jdaqui não se retirar com os 'fazer para vencer, muito Blumenau.
,

mo -o Paysan.dú, Carlos�Re- metropole Qarriga,�verde"-de-, te ao forte "onze" do Avaí.: louros-da vitória é certo que emboratenha a .seuf'avor os l A peleja d� hoje-terá íni-
naux, Palmeiras e Olímpico; vendo, hoje, reálizar seu "leader" do Campeonato de

I

saberá vender bem caro' a Adolf'inho, Beneval, Dan-da,' cio às 20 horas. (-
Profissionais da Cid1t.de, ,

derrota.
'

.

.............0.............................. Trata-se de um' quadro' O Avaí que possui sem , MOeH
_

•••

fOJ'ma�o por valores nQvos, ,e_ 'dá-vida, o melhor "onze", sa-
"

que no futuro se constitui« be bem que muito terá �que Certame'rão em novos "'Í'eixeirinha, ,Minela� Waldir, Boos, Jair,
' "t.l..,

Nicolaü:�, Nizetas,' B:áUli�S-11 �'ene�, :�ol�o, Bitinho, r:i�->
r, e Adolfmhos.' A-'eqUlpe VI-, fínho, Nizeta, Saul, Améri-

'sit�nte é' POdero,sa" segundo I c�� Morací, e Pauljnho s�>be-
os mformes que nos chegam t rao, certos estamos, l,,:!ta'l' De acôrdo com o reguHt-j A rodada está assim 01'-
de Blumehàü);' Se o',GuáraIlí 'com denodo, inteligericia e mento da' F,C,F., os j%s -ganízada :'" ,-'

.

�, ,;l'J '�"
,

/

que 'deixar.am de sé realizar Sábado à tarde - 'I'reze.

re_.ítlefi1itaí�tf_e �l��::S�?"á:E: ::if;�f:fE:[i�r.:::
nômica x Bangú.

As preximas cempetíçêes da
,

\ Federação Atlética
da 2a. Dívísâ«
Amadores

de

,
'

No'ticl'as diversas

Regata '8 vela 'S�nt_os-Rio
RIO, 17 (V,A.) Será

iniciada:, .amanhã,· a I Re
gata "Santos-Rio'f, cuja par
tida .terá lugar às 16 horas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



18 DE OUTUBRO
A data j!� hoje recorda-

'nos que: .

� em 1517, 'em Portugal,
:nasceu o' jesu'ita lVlanoel da

'-:Nóbrega;
-:- em 1570, no Rio de Ja

':�llejro, faleceu o jesuítaMa
'noeI da Nóbrega, \que se en

'''contrava no Brasil desde 29
.

"�e março de 1549;
-r-: em 1629, chegou ao Re

ceife e iniciou logo os pre
. :p�nativos para a defeza de

. "Petl1ambuco, assumindo o

'comando das tropas contra
.. '<Os holandeses, o denodado
:Matias de Albuquerque;

.

-- em 1776, no Rio de Ja
neiro, nasceu João Alves
'''Carneiro, cirurgião popular
"'e que, foi o pr-incipal funda
··,uot da Sociedade de Medi
c'cína daquela

.

cidade, vindo
,,:3 falecer em 18 de novem

-'bro de 1837;
- em 1870, nas proximi-

-rdades da barra de São João,
-onde nascera em 4 de janei-
1'0 de 1837, faleceu o consa

-grado poeta Cassimíro José
Marques de Abreu. E' o 'pa
'trono da Cadeira n. 6 da A·
-cademia Brasileira' de Le

I
·ii:.ras;

- em 1825, a Independên-
-cia do Brasil foi reconheci-
''''lIa pela Inglaterra;

.'

- em 1869, o então Co
Tonel João Nunes da Silva
"Pavares, mais tarde Briga
-deiro e Barão de Itaqui.tde-
-salojou os paraguaios' que:
;;ge achavam entríncheírajíos I

.

-em Passo Aeapitigió ;
: 1

- em 1839, no Rio de Ja- j

"neiro, nasceu' Benjamim I
"'Constant Botelho de Maga-I''lhães, fundador da Repúbli
-ea proclamada a 15 de No
"vembro de 1889. Faleceu em

-.22 de janeiro de 1891 no
"posto de General de

Briga-I_;;da do Exército -B.rasileir?'Ocupando o' n. 7, ainda hoje 1
''Permanece' no Almanaque
"'..ias Oficiais do Exército..
'como uma homenagem;
- em 1944, a Rússia ata

'teClu a Prussia Ouíental:
-- a data é 'consagrada

·'�oIr).O "DIA,PO MÉDICO".
.Asslm nos congratulamos
-eom a classe médica, dese-.
j&-ndo-lhe toda prosperidade
'profissional na 'conquista ,I"do fanaI a que se propuze..
-ram, minorando as dores fí
'sicas

.

dos entes humanos e

"que Deus, na sua infinita
'bondade sirva-se em conce
'":der aos humanitários cliní
-eos de nossa terra muita
saúde afim de que possam
'Olhar com carinho para a

'·.queles nossos semelhantes
que carecem de seus' cuida-
dos,

.

André Nilo Tadasco

--FERIDAS. REUMATISMO
I!l 'PLACAS SIlI'lLITlCA!

EUxir de No�ueir3
1(�d-iC8.�lo 1l11:tdJfAl'.O n'

tameato � ·eWu.

JN_IJ:i:htnópoÍis, Quinta-fe�ra, i-á de Õutubro de·1951

LiIIl ;.

--.rowERQ&tú
�
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I '

,
.
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,-

Caraeteríatiéas mais apre
ciadas: a finura e elegancia
de lidb.a.� da carrosseria

..

ele 4 pOitos

i ..
<{.�

Com o sensacional "Power Glide",
;

o Chevrolet dêste ano oferece

aceleração rápída, facilidade de es

tacíonamento, 'interiores elegantes (I

luxuosos, mais economia de óleo e

combustível. Além de rreios maiores

e mais seguros, o Chevrolet 1951

apresenta a finura das linhas sóbnas
. e alongadas de sua bela carrosseria

Fisher, de aço inteiriço. Procure
,

quanto antes um concessícnárío

.Chevrolet para uma demonstração.

A melhor visibilidade por
todos 08 ângulos, Parabrí-
8at Illllis amplos.

•
".

�. O;'. '':;' ._

"1�' ,.1t_;';_.. l�ir �

.

.II'.. :..'

Mais de 500.000 propríe
tlÍ1'Íos de Power eHdo
esrâe sarisfeitos,/

..... - :o

GENERAL,;'MOTORS DO BRASIL S. A.Produto do

I
Conceuion6r;os em todo o país

.�.
.

------------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------

Foi difícil em meio a con-I rios da seita vermelha' de I L' tes ã dfusão, A. polícia chegou a
I estabel:cer pânico; de gerar O es a ven a

prender alguns suspeitos I
confusão. Num cinema re-

\

para depois aoltar porque pleto, com muitas senhoras Na praia da Saudade, em

Pen1-CO Dum Cl·nenla' não havia provas. Quem es- e moças, poderia ter aconte- Coqueiros, ao la.do do gru-

tava vendo o filme e sen- cídd muita coisa grave. po escolar "Presidente Roo-

. . .' . . I tindo os seus métodos de sevelt", com 15 metros de

(A�v�rus de O�lvelr,�) ,

da An:enc,a. do Norte..
. trabalho, saberia mesmo que Ficou, porém, patenteado frente \ ar:a de 400 m2

..
AssI�bmos ao fIlme"FUl- O, espetaculo vale pelo I

êles o fariam sem deixar o quanto são audaciosos os
Informações com o sr, Gil-

Co�ulllsta para o F.B.I. , ou qu� mostra; - � mostra o.s I rastros. .. Porque organi- comunistas agindo nas bar- berto Gheur, á Rua Salda
seja para o. BUl�eau. Fede-, m,eI�s pelos qU�ls os parti- 1

zação êies tem e das mais e-
bas da polícia, .. Pena �le nha Marinho, na 127, ou no

ral de Investigações dos Es- dárfos vermelhos lançam f'" t Temos dito I'S se não tenha auanhado o
local.

d Un id
-

bl
. icien es. sso

I d licão peta os l1l os,
_

mao ,para su ev�r, para es- )

várias vêzes : _ É pena que
cu pa o para uma.

-

Trata-se de produção do- palhar a confusa? ,e para a -tidos democrátí _ las próprias mãos do pú-
. . .

t f
. .

di h
.

fàcil
nossos p I 1

bl i h g u a ensaiarcumentárra, CUJO ema 01 conseguir tnn erro aci - '
-

'e a organi
ICO quê c e o

.

dI" f'eit t d
. cos nao copi m . iza- " . -

'd 1949 1950extraído e re atono et o meu e pagan o o que preCI-' -

d PC'e e na-o a imi- um "lincha, so nao concre-

or I1 d I,· I d id b
cao o qu III f lt d t

.

por, �m e emento a po ICI� sam e evan o VI a oa so· tem, levando para o lado do tizado pe a a a e ceI' eza

polltIca amencana, que VI-! bretudo. , .

bem e do direito aquilo qu
de quem tenha sido o verda

veu dentro do partido comu-. Ma.s estávamos no cinema êle faz no sentido da con-
deiro autor da ?bra de ter·

nista nove anos, desfrutan'IRoxy
em Copacabana, cal- f

_ ror contra um fIlme que de-

do da sua' confiança, ch�- mamente quando explodiu
usao.

.
.

I v�
ser visto, p?l' t�do b:asi-

gando a alcancar o posto. uma bomba. Parou-se a

eXi-,
Pelo ocorrido no cinema, leuo verdadelro,/Isto e de

de chefe d.e gru"po. numa .d��s ; bição e se correu Para ver bem se poder� aquilatar. �a •

índole democrático.. ,'.

gl'al1des CIdades mdustl'lalS 'se se apanhava o culpado. vontade que tem os partIda- i t ;.;

Diario. da 'Mefropole

Ver e tratar à rua Felipe
Schmidt, 23 10 - sala 7.
Dàs' 9 ás 11,30 e das 14 às
17 horas.

Vende�se um 4 portas, e
quipado, em estado impeca-
ve!. .'.
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R(,PORTA�fNS -
* CR'ÓNICAS
* CJNfM.A":'"
* R�})lO .....

-

* U'rfR�TU'R
". HUMOR-

Cr.$3.oo* MODAS
. Tonos 0< TyttS'f5'
RfVISTA;A(jUAfRA
êAIXA' POSTAL,V •

CURlrl8A�l'ARANA

Florianópolis, Quinía.fe:ra, 18 de Outubro de 1951

-------------,-,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�-------------------

PELOS -DIREITOS A CooeDbina '.de- H,A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:Arrazado p.or
, ,,-, RDocloD, O crime,

'

, �, " j ��' -: -um ·cltlODtt
DO FUNCIONARIO

-

Apresentou ele um projeto de lei que manda ínclu ir I '.
,

,) ,
Outros,--em número de 2, no plano rodoviário\ do Estado, estradas no dístrttó de l 'QUITO, 17 CU,P.) - O""

continuam foragidos. Itapiranga, município de Chapecó. i Minis,tl)l'io da Defesa co-
Porque se faz incoerente, faço -as minhas, suas pala- NA PRISÃO Ainda na tribuna, encaminhou um requerimento no

I
m'Uí'l-lca que na noite de sâ-

_ a seguir, - item 4 daquele vras, Localizados, foram captu- sentido de ser transmitido telegrama de apelo aos repre- .bado passado o acampa-
_ expediente - afirmando a Surgiu o decreto-lei esta- i;ados e levados à prisão os sentantes catarínenses no Parlamento Nacional. ! menta militar de Tiputin. à
negativa da isenção, ante as dual n? 1.412, em concor- demais apontados por Se- Estrada de 'ferro para Itajaí ! margem do rio Napo, na re-
mesmas palavrels' por que dância com o decreto-lei fe- bastião, que são os, de no- O deputado Aquiles Balsiní.disse ter sido informado I

gião oriental do Equador.
.reconheceu � direito, um deral n? 5.439, de 30-4-43, mes Pedro- Machado, João ,de que o GOJ'..êrno Federal havia anulado-as verbas des- !foi arrasado p,or um ciclo-
pouco antes?

_ por força do de nO 3.070, de Machado e' João da Sjlva, tinadas à conclusão das obras do prolongamento tia eS-lne. A guarnição, constitui-
Porque a distinção conti- 20�2-41, que "dipõe sobre o estando ainda Antônio Ru- trada de ferro de Itajaí. Acrescenta que a noticia causou! da por uma fração do bata- �

"" § 1° d 't '>69 n � - � VI' d s E t bin, des<>1'l'irecido. '

d bIt d V 1 d It
' . tidi,.....a, no ,

o ar . - ,e - 'pessua�-;;er ço o s a- -"F gran e '1:\ a 9 em o o o a e o, .ajai, repercu ,1l1 o 1'\0s ; lhão de infantaria Monte-
ire funcionários ativos e a- dos, Municípios, Distrito 'Inteàógados, êstes con-

',munici�ioS (�O oeste: pois a

c, ?I�tin uação dos, t:il_hos até

li crisbi, ficou sem ,a,brigo, em
'

posentados, não sendo es- Federal, Territórios Fedá- fl}S-saram a autoria do bár-
a refenda cidade vrria beneficiar extrao�'dmanamente .campo razo, depois do fura

tendida a estes a parte fi- raia, e dá outras providen-1b'aro latrocinio, co",? a, par- toda a economia catarinense, ' cão, com ventos de até 100
na] da nOl'�a em exame? cias", atingü�do, pelo se"lticipaç�o dos den:als que ,a. Afim de evitar esse enorme prejuizo, o ilustre re- quilometros horários.
Na redacao do art. 269, e- gundo, em o § 3° de seu ar- pontaram, mas ainda desa- -presentante de Blumenau propõe' um telegrama ao Mi- 'I'iputin, que, incluindo afetivamente, foi oísritida a', tigo 52,- cuja redação é a parecidos. "n�stro da Viação" fazendo-s.e-ihe um arel� para que as guarnição militar tem 350,expressão "referentes". mesma dó atual .a rtigo 269 REVELAÇÃO _C-Itadas verbas sejam mantidas e possamos, no ano de povoadores, foi fundada-

Mas será correto preferir- da lei 249,_de 12-1-49, em- No inquérito, Sebastião 1952, festejar a inauguração da viação-ferrea em Itajaí. quando a companhia petro-
se uma expressão que não I,bora na deste falte uma pa- Pedro da Silva de:lar?� que O telegrama é aprovado pon unanimidade. leira Shell iniciou os traba-
apareceu, para ser analisa- lavra sem lhe roubar a iden- o sub-delegado de poh�la da Lei Orçamentária lhos de prospecção 'e perfu-
do um texto de lei metade, tidade. época, Artur Ageu Lajus -

O deputado Cabral ocupou-se da emenda número 10,

I
rou aqui um dos mais im-

dentro de um crrtério uni- E o funcionalismo fede- cuja participação na chaci-: iI lei orçamentár-ia, crtticando-a por considerá-la preju- portantes poços dá conces-,
lateral, quando critério se- ral goza de isenção de selos na que abalou a sociedade dieial aos interesses do Estado.

, são. '-�

melhante não pode ser com- pelos atos referentes à sua I catar inense, co.I? a morte de Examinando o assunto atravez do ponto de vista do

I
z-

preendido nem aceito? vida funcional; e aos muni-l prêsos na cadela de _Chape- seu partido.iaquele representante uden ista tenta irnpres- �

Nem se parece de boa cipios idênticos direitos. é 1 có e incineração dos S�l�S sionar com conclusões sem bases, numa demonstração
escolha, ir buscar-se qual- de compreender-se caber- I corpos - tambem' particí- "forçada': de. ca�'inho aos agricultore�_. At.rapalho�-se, t
quer expressão em idêntico lhes pelas mesmas -razões. [pára do assalto à casa do porém, do prrmerro aparte do deputaao EstIvalet PIres, I
dispositivo de Estatuto Fe- Muito ousado se faz afir- 'casal Manzon i, razão pov-j quando :este lhe conbrariou os argumentos mostrando

1<lera I, quando existe um De- mar, que na expressão 're- que os criminosos perrnane- que cort� 'verif!cado em detel'mi�ada, verba, ainda a dei-
UMAReVISTA MOIYERNA •

ereto-lei Federal. o de n? ferentes à sua vida funcio- coram incogn itos até hoje.
:,�va muito maior do que a consignada no orçamento em

I
' pARA o. 8�ASIL. f:,;:3,070, de 20·2-41, que dís- nal" se deva entender uni- Os implicados que ácima '

vigor. 1 ,"',
IJÕe sobre o pessoal a servi- camente um sentido, un ila- ralacionamos, já se encon- Tratava-se da verba 'de;tinada à aquisição de ma-

'

�? dos �stados- e Mun íci-

t,:1'al, apenas um ato a

pat-I' !ram l'e_sPOn�e,ndo a, pro�e�- quinário ag+ícola, para a' qual' o governo pedia impor-I]}IOS, aSSIm re�ando o seu tIl' 40 alto" ", so pelo'"ternvel ll'!,trocmlO t�ncia c:xage\ad�\ si, ti�ermo�s em vista q:Ie o maquiná- ,

'art. 10: "Os Estados e Mu- . Não va-mos, agora, querer' que, praticado em 1947. só 1'10 agncola e dIstnblndo nao pela refenda verba mas I'nicípios a'dQtarão�,as normas afirmaI' que o funcionário agora veio ao conhecimento sim atravéz do "Acôrdo Único" entre o Estado e a pniãó.
'Constantes dessa lei, em re- seja tão somente uma má- das autoridades, graças à Logo a seguir, "0 deputado Cabral derramou·se em i
lação ao pe:soal a seu ser- quina, a depender seu 'tra. vingança 'da amante de um tardias criticas à lei do aumento do funcionalismo. iviço"; e em ..eu art. 52;, balho_ de quem a movimen- li nOJ;Junuap o anb 'sal?).' Quando esse aumento esteve em longa discussão na

"Nel1hum imposto ou taxa te.
'

polic�a' de Chapecó., Casa, aquele nobre parlamentar foi ·do contra do cpmeço
gravará vencimento, remu· Então seria nega'r,.Jhes fi fim e intransigentemente, negando-se de estudar a

neração ou gratificação do direitos, e- cO.lls�d�rá-lo �. sa alugada ao Estado; para emenda Ylmar Corrêa e de apresentar-lhe sugestões.
funcionário_ e o �alário do ternamente Sel,'�}l as aut�rI-1 dig.âmos, requer" paga,,n",l,

en- Í!,-�
Agora, é que -vem descobrir-lhe 'senões , ..

extranumerário, bem como dades, a despeito do glau to de aluguel em atrazo, ,Pura _demagogia.
'

O'S atos ou' títulos referentes de social,ização a que pare· Mas se�lo-á si' � mlfsm� , .' ::.En)" mt1io às spas cr�ticas, escapou ao otador, esta
(<) grifo é meu) à sua. vida cemos' ,ter ,c�ega�o., _ Irequel: uma ,.' licença:;';- p61' ai:'ll,:mação:, <C

funcional". Faz-se est.lanha a Itençao 'qualquer motIvo.' ,
'''Cojôn�a Sànta Tereza, que é um 'dos orgulhos da

Desobedecem, Governo e do sr. Presldente da C_es-I Não expede títulos, e� Te- administração pass�p'a": "

- -

_,'
'

legisladores catarine'1lses, o pe" quando enumera uma! ferencia à sua vida funcio-' . N.otem nem:� um dos orgulhos. Q�er dizer que o ilus
que presereve o Governo, f�- série de atos e titulos

,

de; nal ° funcionário, embora ü-ado l'ep�'esehtante da Uniao DemQêl'ittica Nacional re
deral?

' ,

Poderes Públicos, referen-I exe�ute 'atos- que os provo- conhe'ce ,-que' na administração anterior, se!llpre e "in
0.1.1 por falha de transél-i..: tes � vida funci?nal de seus

I cal' possa; a aut01'ida(�e pú- tolmi�" tão malsinada, hav'ia muitos motivos de orgu
ção foi omitida uma palaVl;à serVIdores, e t�Ima enlque- 'blica, essa executa atos e 1.\10 ,:,:-
que, si não anula o a�·tigi)\ reI' fazer .sentido que, qu.al- 'expede títu:lDs. " Quando citou a verba: destinada à e.on.clusào' das
tambem não lhe inverte o quer semelhança tera sIdo Daí concluir-se por ato, obras da MaterniXIade Carnlela Dutra, o Qrador ':fez uma

sént41o, não ° afasta 'do es- - me!,a coinciden_cia!,., ,a áção _ .documento escl'i" J'éferencia .multo intenei<.malmente politica, ao deputado
ta,beIecido pela legislação E nao faz questao de per-! to, pois que resta de mini- Otacilio Nasámento, ria esperan-ça de atrai-la-para o ou-

federal?
.. _,�,

, -, ceber si um r_e_9.uerimento mo valor o que f'Oi' verbal; tro lado , , .

'

,E�: pitl:a, bantr ,
q�alquer 'de fu.ncionár.io, ,versa�do: palavra esci-ita ,_ tanto da Tratando da verba destinada à alimentação e ves-

dUVIda, quanto ,a redaç� matena relatIva a sua VIda autoridade como do fundo- t.uário do Abrigo de Men'ores, o deputado Cabral, tor
{;orreta,' 'qual o valor da leI funcional, sua I condição de nário' e por título o doeu nau-se dramático. Todos os internadOS" e,

stariam

cOlide-,federal a dirimi-la? do seu empregador, é ou não ment; � ultimá-l,a: sinteti� nados a andar nús-- e a morrer de fome...
. _

E aqui podemos falar de

I
funcionário perante o Esta- zando-a, , ,

O deputado Tenório Cavalcanti, �ntretaIito, arran-

constitucionalidade, cr�io. do, um ato, por esquivar-se 'Náo fosse-- assim 'ê -tér':se- cou o orador 'ào's seus arroubos cenicos; -Provando-lhe que
Estabelece o art. ,273', do

I
parecer de definir ato e tí- ia de ad:thifir,'pol: ató" algo a,!> yerbas�visadas pela emenda l�Úmero. 10 de forma al

nov� Estatuto, a, dlferen_ça tlllo, que lhe é ponto crucial, de abst.rl).t�_em;Múe'n�o fo,s- guma,s.ão ,�l1ferl(lre�s às d_o at�al orçamento" Ora, se ag&
entre os atos da Vld? fUnCI?- como declara, pelo que fo- se possivel ;-cofal' um selo, ra "os ,abrJ,ga!los nao estao nus e nem morrem de fome,'
nal e os atos da VIda SOCIal ram comodamente tratados donde insensata seria á ins- tao pouco pássaTão peior no', ano de 1952.
de qualquer servidor Públi-lindistintamente. jcrição da �orma." ' " E foi,(,aí que o deputado Cabral deu a conhecer fiS
co, pois o requerente a so- E tambem nãó define o Em abril de 1943 Getúlio� causas da violencia de suas criticas. Era desabafo' por
licitar rescontos em f�lh�s que seja requerimento de Vargas acreditpu ter con-l ter sido aprovado o aumento_ aos servidores públicos.
��tes. de ser tl� f?nCIOna-� funcionári'o em �eu entén� cedido a isenção em causa. �qu�l� di�no. parlarnen�ar nao se conf�rm� que o,�un-
1:0, e um con,tnbumte ou der, o que me faz lemlu:ada Em ,ágosto de 1945, Ne- ClOnarIO publIco venha- a ganhar um pouqumho maIS do
'SImples aSSOCIado de qual- uma passagem com certo reu Ramos iludiu-se tam- que estava ganhando .,.

...

quer entidade beneficente ilustre c.idadão: atrapalhado bem Para êle, o Estado precisa de verbas mais gordas
ou de previdencia, uma. só ante um colegial perante a E� janeiro de 1947, a As: porque a vida está cada _dia mais cara" Os fl�neionários,
pesso� � duas personahda- banca examinadora dos e- sembléia Legislátiva cata- entretanto, não merecem a mes:na con.slderaçao. �mborades dlstmtas. xames finais; e acabando rlnense cochilou. ° custo' da vida, s'uba astronomIcamente,- os venCImentos : 28 Doming,o--- Farmácia
Longe, pois, de �esviar o por ,explicar ao menino :E, desse meio tempo até devem permallecenomo estãor. ,

Moderna - Rua, João Pin-
-sentido exato da"'jnterpreÚt- que"". uma esfera?!, ., é hoje, Interventores, Gover- Ao criticar o corte :r:a� ver?�s destlllad�s ao vestua· to.
ção correta do que vai con· uma �sfera ... " nadares e �ecl'etários' d'Es. rio dos soldados da PolICIa _MIlItar, o deputado Cab�al
tido naquela art, '269, me- Parece não poder conce- tado as P�'efeituras e ar. não poude se subtrair a uma alus'ão muito "frontal" aos
lhor o ratifica, ressaltando- bel', aquele titular, que o gãos' jurídicos não se aper- deputados da maiori�, acentuando que os mesmos" ou

0, uma vez que -o silencio do funcionário possa provocar ceberam do l,ogro, e foram não frequ�ntam alfaIates ou penduram '"

,

Que estabelece o art. 273 I atos refel'ente-s' à sua vida, na onda. Registramos a frase apenas para gue �� aqUIlate d::
sujeitaria o associado ou funcional. Em setembl'o de 1951 di- "altura" em que o orador colocou a discussão, ,

s!mples contrib�inte}� en-I E e� direi �ue �, artigo remos que alguem se 'dis-- O deput�,do Os�aldo. Cabral . i�scre!eu�se para, n,a
trdad� de preV.ldenCIa, �u 269 nao, faz dI,stinções - põe a provar tudo- isso, e sessão de h2.Je, contm_uar suas CrIticas a leI orçamenta- -----------
benefIcente, de profIssao nem defme - entre atos e ,sacudir I;t Nacão, de norte ria para 1902.
funcionário público, ao pa· títulos dos Poderes, P�b!i-I ao Sul, com �s�a sensac,ional ' Organização Judiciaria
,g-amento de selo. '

,
cos e atos do funcIOnano" descoberta!.,. �omo ún, i�a. ma;éria �o, ?i�, foi discutido o projeto IMelhor convence ° que se referentes à sua vida fun· Gostaria de ser o primei- de ieI de Orgal1lzaçao JudIclana do Estado.

,'sucedeu com aquele § 3° !... cional, a despeito do que is- 1'0 a felicitá-lo, quando ti., Em pririleiro lugar foram apreciadas as� emendns da
A 'fazer excessãQ Ünha e- so não venha satisfazer a ver provado, ,_.

Comissão de Justiçô:J,; e, depois as do Plenário. Umas fo-
le razão de ser, si a isen· hermenêutica invocada, e Mas, por enquanto, direi ram aprov�das por unanimidade, o'utras por, maioria,_e
ção não fosse compreendi- os romanos, aí, t�nham fei- q:lc1.e me satisfez o que veiu algumas rejeitadas. ,

da em seu respectivo arti- to cessarem as mte.l'preta- contrariar as suas contra- 6) ..

go? ções: .. -, dições contraditórias, me- "I..�Não haveria necessidade Nao dIreI que seJa ato re- lho!' contrariando-as, ,
r , -' .' ,

�"I!P.I'!I�desse texto legal, dispensa- ferente à. s�a vid� fundo- Sebastião B. de

Albuquer-"
I I" '.1', II

_

vel e ociosa a in'scrição da nal, por hIpotese, SI um fun- que "
� , ,o""s" J,m W$ ,.i�. r.".I. 54$

norma, illutil a repetição... cionário proprietário de_ ca� I Fpolis., 17-10-51." CVIIlTUI,\ A4.D",,'.,d�
TIUGMJM, PBO�.IiIj_"';

'-<.." .. �"'-"\i" f't\lw';'" t- '

Farmacias
de Plantão

2() Sábado - Farmáci'a,
Da Fé - Rua Felipe Sch�'
midt.

21 Domingo - Farmácia.
Da Fé - Rua Felipe Schmi
dto
27 Sábado ,- Farmácia

Moderna - Rua João Pinto�

O serviço noturno será �

fetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si
tuadas às ruas João Pinto
e Trajano nO 17.

SABE DA. UI:TIJ\:lA?
CHEGOU

MARTINI \

IVermouth'de Fa�a Mundial
\ -

/
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los Bastld lre'S d!) Manda

O rei do carvão
,

Por AI Neto

Quem não' tem ção c�ça Antigamente, a Inglaterra
eom gato. _ I exportava para a Europa
Este velho ditado talvez I uma média de dois milhões

�ncerre a solução para "I e 500 mil� toneladas rnétri-I-problema da escaces de car-

'I
cas por mes. .

vão na Europa,· Neste momento, a expor-
Como lhes dis�e no meu tação ,inglesa não passa de

comentario anter-ior, as na- i 500 mil toneladas mensais.
çóes do ocidente eUr?�e�l, _A verdade é, que, si bem
estão encarando a possib il i- i.nao tenha havido - como

d.ade de um deficit de nove eu disse antes - uma que
milhões de toneladas me- da brusca na produção in
trica� de carvão até o fim glesa, ainda assim as min�s
do ano. r

da Grã Bretanha não estão
Uma das. formas de, evitar .pruduzindo o maximo,

tal deficit - ou ele atenu- Isto explica o fato de que
ar os efeitos do mesmo - por várias vezes, durante
será um regime de estrita os últimos dois anos, os in
economia no uso do carvão gleses tiveram que importar
e a substituição deste pro- carvão norte-americano,
duto por outros. ,Na reunião de espeeialis-
Os substitutos do carvão tas que terá lugar dentro

podem ser o petroleo � a e:TI .breve ,em, Paris, um dos
eletricidade gerada pela I tOPlCOS prmcIpais será como

uIha branca, isto é, a

agua,,'
aumentar a produção carbo,

Para economizar o cai- nífera na Europa Ocidental,
vão necessário ás induetrf-] especialmente na Grã Bre
-as, os europeus terão que tanha e no Ruhr.

suprimir todos os usos, não
essenciais do combustível.
Isto já .

está sendo feito
11a Inglaterra.

Os ingleses estão dispos
tos a passar o 'inverno com

frio a fim de economizar
earvão para a defesa.n'acto-
nal.

.' ,

Há coisa. de' um . ano' 'che-
gou a parecer' que ia Euro- "

pa .poderia viver- cgm uma
produção earbonifera 10 ,ou
15 lJOI',eento .' 'inferior ;'aos

.

níveis de' áritrei; da gu'e):ra. .

Naqaela época. não' ltou:ve'
imp-ortação dos 'Esta.dos 'U
nidos, apesãr disso ficou no

, mercado europeu um .exesso
de vcarvão que não encon

. trou �cOrríprad6+' 'P?l' várros. o

Ineses.
.

Ultimamente", entretante,
as ·necessidades das 'indús

. trías aumentaram muito.
O aumento é causado pe

lo programa de defesa das
nações do Tratado do. Atlan

. ..,_" ,j;icQ -Norte.
Certos de que o preço da

liberdade é a eterna vigílan
eía, os países livres estão
'empenhados em rearmar-se

para que nenhum, agressor
0(> apanhe"desprevenidos ..

.
Não se deve interpretar a

�scassês de carvão como um
sintoma de desintegração
])recisamente porque é de
terminada pelo aumento ',na
�prOCtlra do pro'dbto"e não
por urna queda' brusca na

produção.
.Clal'o está que, si as con

dições mundiais 'permanece
rem criticas por um longo
período, os europeus terão
que produ-ziu não SÓ. tanto
-Ç;itl'vão como produziam an-:
tes da guerra mas até mais.
A oscílaeão no nível de.

�xportação carbonifera da
Inglaterra é o principal fa
to que existe NOS BASTI
DORES da :sitllãção.

IIGORa
o tricô já

-

não, me causa

t
. Ionteires o'•• ,

o que IUPUZ: .fosse
. velhice, era uni.
comente deb�lidQd.
orgânica. E depoi, d.
tomar Emulsão d.
Scott r.adquiri mi
nhas for.ços, tornei
me robusta, sadia.
Emulsóo d. Scotl é
éi mais completo com

binação do m.lhor
óleo ti. Fígado d. be
colhãu com cálcjo •

I fósforo t Fortifiéo •

·1.1....
..

'@li1mitreenão
:- contém oi.

: "�-# coai I

,rr��
_��:

y�lwUL$.iO ,I·
"DE stOTT.;: ..

·

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

.' /iron i CC?, . iJ�;;;�Gé'ii:l:�õl: $

MAGROS E FRACOS
\/ANADIOL

• E indicado nos casos de fraque,
"2a. palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substaneias
t�is como Vanadato de sódio, Lici
hna, Gílcerofosfatos, pepsina. noz
de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indícado_ para ho.
mens, mulheres, crian�as: sendo fór
lnula conhecida p€llAS .gn;md"'5>-'.m/!�
!!!�os e está llcenciado pela Saude
·�·ublica.

Florianópolis, Quinta-feira, 18 de Outubro de 1951

feitos'

DIU

/

• F r i sos antt-desltzantes
gerar. tem n13.ÍoT proteção con

tra cortes.,

• Ha.rr.i-distensora permite um

escanhoar rápido -e suave.

DIGIRa BEM
DIGIRa (M PIZ!
o segredo esta
em adotar o uso

la Magnést ..
Bísurada, que pr...

\ porciona ímedíate
alivio, naS"tligesfõ"

,

' difíceis, porque ne!l
traUza a híperacídaz
estomacal e as fer

mentações gãstrtcas,

Magnésia.
'Bisurada'
F'AÇA UMA VISITA A
FABRICA DE MÓVEIS

DE

,Rodrigues
s Sanlos

/

Um verdadeiro "crack" , legítimo

• Suportes firmes da lâmina elí-

Materiais de Censtruçâo,
Beneficiamento em. Geral,
Madeiras para todos os

Fins, Aberturas, Assoalhos,
Forro P�ulista, etc., lYladej.

!
rás de

Pi.nho, Lei e Qualida·
de.
Escritório, Depósito e

Oficinas - Rua 24 de Maio
nO 777 - Estreito - Florià
.nôpol is•.

IA- 031

VeDlfe�f6 uma
11.1 'casa

minsrn a trepidação.

I Sita à Rua Uruguai nO 5f; •
Tratar com o sr. Aurelio., .

Sabino, na fi-rma Hoepcke,
secção Auto-Shell, ou na.

itua Uruguai 48.

puro-sangue, requer, para conduzí-

10, ,o pulso firme, a fibra e a I1e

rícia de um autêntico "jockey".
Do mesmo modo, para V. obter

um barbear perfeito, com a lâmina

GiIlette J!zul, passe a usá-la sempre

num aparelho Tech... pois foram\
�

também feitos um para o outro!

• Aberturas amplas para mais fácil
Iimpeza.

• Cano com ranhuras para manuseio fir
.me e seguro,

fEITOS UM PARA O OUTRO

"

.-"' ·_.t· ..._ ......�._.
.

, agradecimento: e Missa
Esposa, filhos, netos, bisnetos e sobrinhos do vene

I rando e inesquecível Tomé Machado Vieira, agradecem a

I todos que enviaram e apresentaram pezames e acom�a
: nharam ao seu enterramento, bem como aos que envia-

ram f'lôres..
Aproveitam 'a oportunidade para convidar a todos

os seus parentes e pessoas de suas relações de amisade

I para assistirem a missa que mandam celebl'ar. dia 19 do
I corrente, às 8 horas, sétimo dia de seu. falecimento, na

I Matriz da Trindade, agradecendo, antecipadamente, aos

l
que conip�rec:rem, à êsse ato de nossa S�nta Religião ..

'

, '.

I�INAGRE ��:URO VI. Pedra Britada
I

I \

',_, ÇURIJIIIA
�.

SAL,ADA
A Penitenciária do Esta

do vende' qualquer quantí
dade de pedra britada, dos
diversos tipos, pelos seguin
tes preços:

NOVA 'R�SID�NCIA
FULVIO ADUCCI E SENHORA

,.., .. :

têm o prazer de comunicar aos amigos e pà'ren
tes que mudaram sua residencia para/.-. rua Bo
caíuva nO 1, onde oferecem seus prestImoso

llNIRI S-. D.

•

NOVAMENTE NO BRASIL.:
caminhões

S. PAULO
Rua Marconi. 87

2.° andar - Caixa Postal, 5957
End. Telegr. "LANARI::'';''

INOFENSIVO AGUA·
DAVÉL - SABOROSO
NOS BONS ARMAZENS N0 1 .

DJSTRIBUmORES: :::_

IN-I"
N°' 2. .. .

l.'ERMEDIÁRIA· CATARI- N0, 3 , ..

NENSE LTÍlA. - FLORIA- N04 .

. NóPOLIS .

N0 5 .

TEL. 1251.
"

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

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

210,00
180,00
110,00
80,00
60,00
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A Concu�ina' , Denunciou Crime
.

�o Seu Amante Fo
HEDIONDO CRIME, HA" 4 ANOS PERPErrRADO EM CHAPECO' CONTRA A VIDA DO CASAL MANZONI, PERMANECEU
ENCOBERTO ATE' HOJE - DENUNCIOU -o, SÓ AGORA, A AMANTE DE UM' DOS BANDIDOS, APÓS Sf.�IA TROCA DE

PALAVRAS DOS CRIMINOSOS, APENAS DOIS SE ENCONTRAM AINDA FORAGIDOS -- O PRÓPRIO SUB-DELEGADO
DE POLICIA TEVE PARTICIPAÇÃO NA CHACINA!

Em uma l{wnHde casinha, com o sacrificio dos pobres, com eles, a desgraça, o in- de sangue. Estava" .assim, I quanfos dêle tív.e�·aD1 conh-:-
passarrsm-nos dividindo 'os �ortúnio. Tão lógo o casal c�nsumada._a t.ragedu'l, ? .,clmento, s� verificou precr-..

seus al':azerés, no trato das lhes apareceu, eis que os barbara e íriominavel

homI-I·
samente há 4 anos, em 194.7._

plantaçÕes e no dôce· viver bandidos realizaram a cha- cidio, ceifando duas vidas
.

FUGA
da vida harmoniosa dos ca- cina - descarregaram as que,· unidas pelo matrimô- Após o hediondo c horr'í .. -

sais recem-un idos ',' . armas com que se muniram, n io, unidos tiveram o seu, pilante Iatrocinio, os ban-.

Eram marido e mulher, após premeditarem o crime. fim. I didos se evadiram, sendo,

unidos pelos lacas índísso- O' desventurado casal Êsse fato, que ainda per": (infrutíferos os esforços {la;;:

luv�is do casamento 'civil, Manzoni caju sobre poças manece na memória, de i autoridades em conheeê-Ics-,

abençoados pelo reconfor-
.• • • I e captura-los.

tante ato da Santa Igreja. Peron· desaliado; Novos auxlhares j' ?s mêses e o�" anos= S�-'
Assim, viviam ambos, den- , I

'

. gurram, de então. -Os bandí-

ttII:aobadlohOrnqUl�tedOo.�le.esPtI�llzO elhdees ipara um du !Io I da FiNcaliz8cão i!�os COl'�'��':��l terjra!, �a���=-
u.

MONTEVIDÉU, 17

m'l " d Iam. a '.IveI
em

ue.aTes.
es ,

preparára... I
,.

P.) _ O sr, Ernesto San da raZAO a Itranho�, .cada um com r;.<
, -

O CRIMÊ_. � .

M'
. , . ,compromISSO de permanecer

Mas, um dia, ,'a�i.;al;ecell- • artíno, antigo deputado .Foram nomeados para o. ilênc b 1 n : i ., .

.... "1 d Ui· . .

F'
.em SI encro, so pena (e ser-

ihe i{porta' Sebastião Pedro argentino eXI a o no ruo
I cargo de auxiliar de ; Isca- :1· 1'1' , 'd

•

'd f' id 'I'
-

d d
numa o.

tda Silva, seu empregado. guai, -
esa ·lOU o p1'�SI ente!' izaçao

a Fazen a, ontem, I 1VI i-
Perón para um duelo,

'

os sezuintes': Sérgio Bop-
- as, um (Ia, ..

F'lor iauópolts, Quillta-fe�ra, 18 de Outubro de 1951 Com ê

le, outros. Levavam,
�,

___ O,motivo do desafio foi
I pré,

Zílmar Schmidt
'

Amo-I -A DENUNCIA r

O IDVOGlno DENUNCIOU O'· JUIZ , ��',�;:::�:�:��:�;:;��::i�2!!r�f�=::·��:;!s:�t��:��:;.!,��E3t�!
II· . NU .

• San Martíno de estar às 01'- Ida Silva, José Bento, Barto- i dos mais bárbaros crimes
den s da diplomacia e do ca- ! lomeu Francisco Hermes, praticados àque1a época,

REGRESSOU ONTEM O DEI EGADO REGIONAl QUE' ' Ii " 1 t.r 1
- pitalismo norta-americano. IMário Gottardi, Armando·l desentendeu-se com o seu;

'" ',r, � � lIa po reia e. ou la, a co O, n Ma t' .,' C . ;. D .,- 1 J ,'R' '- t D d
.

1"' "

APUROU DS Fi\.TOS DENPNCIADOS _ HOJE O IN- .' '

'Prib 1 b 1
SI. ;:;an

.

.'.lnr mo COl1Vl- 1 .iarnerro, urva ose e1S, laInan e. ra esínte IgenC18:.
..

• 1 J 'I proprro li una, ca ene o d t 1 .' f'.
.

t ,ISi, ',.,., "'T' T •

•

F
'

,.( d
QUÉIUTO SEÍ{Á ENCAMINHADO A SEC. DA SEGU-ja primeira à Secretaria da ?�1 � era,IC<lmen

e o

Ple-Ibel�? 10:n.a�ml'A-o:na� DO- iS�ll!rlU, en,a,� como_ a ': 1)',.

RANÇA Pú.BLI{;A'

I
Segurança 'Pública co� a

SI enl.e
eron para provar o ',o ;JlgU,Clsrelo'd md lrOI,an:- i v�ngança, a jen\l_l1CW, to.;Zt.:'l.

d '. ,- 1 dr 'N'r d
que c ISSera e, em caso con- pOS, ase a ga o e ivei- ,c"egoll ao con hecnuentc uas

esrgn açao xio L ey €t" ,

�l I C 1 Rbl C 1: t idad
,_.

O dr Caspar Coutinho dad
.

t A
-

P d 1 I
rarro, -para VIl' com e e en- J ra, arros � e e o, .ar os \ au orle. a es e as mvestrga-.

. . "
.

" c e, os quals se encon ram ragao· az, e egac o re- t
.

I Ir. .. ck J
-

F' I -
.;

advogaà.o ml1i.tando
no fÔl:O ! recollI'd '

d' 'bl'

I'
I d ,.,. d con. ra1'-se num duelo, no I '>.racl<:., oao I Cj'relra, An- I çoes F.e processaram, com 3-.

I, . •• ,1 os a ca ela pu Ica, glOna e pOlICIa esta ca- U' , '" '� 1'.
.

d tA,-' T"· Z' , ., l',t ,', d' ..

do oe'te C"l"a""llcn"e e1'''a Ij)0""·'1t n 'F,'ld ',' 't I ' C
lugua" PaI" IVle,on co 01.10 "oao "lmmennanl1; ,meC1a,a pusao L l1í.1 <l.os

. ::; < v .,1.v l •• ,
. l� -

,
! "e! e ça JucdCla e P11- PI a para, naquela omar- dI' 1 1" TT 1 t Z 1 T' '1' 1 "1 '- -

minI'ou ao 'Rg"egio Tribunal "a-o l' vel
"

tA
., "

ue o e ega .. r�umoer o ane a, pll:anga 11l1p leae o�" "e,)H.:shao Pe-·
r i -'" 1 �. p e "luva, nos ermos ca, proceder a Inquento, o CI: 'd: C N'l l\/f' !d'· 1 S'l C· .,.,. �.,

d� Justica do Estado repre- (la lei" I ,'f' f t'
'

. -

-�-- <lll 10 ampos,. 1 san lJ.I- .10 Calva. Alptt,rddo 1::;,-

J
, ", " Ique se veUlcou, e.e Iva- O Cam,·nba-o der r '11� S, t J' L,·t

,. L " 't·'·'
sentaç.ão contra o dr. José Esse fato foi comunicado!mente., e.

- aI C,'" .. <1ll os, alme

'=-1 e1 a�os 111LeI.I�ga OU?" &..,

Pedro Mendes de Almeida ao Egre'gl'o TI'I'b' 1 Ir:: I O t· .' I
. mertz) Edgard Rodolfo Ri- autoridade polICIaI COnheeel1

.

.' ,I:J· Lma a;) nem, apos conCUlr o rnbno O po�te kG' L'· A "
., n',. '-.

Juiz de Direito da Comarca;e 17 de Setembro último ,ltl'abalho r '1 r,- tI' "c.'. ,ennano, UlZ �I11_Ol1l11, ,os Qem.�I::; Iesponsavers _.

d Ch
"

.

i • .

'

I'
pa a o qu a ,OL a .. N lewert Jose DebrassI, Zé- I Pedro Machado .Toão 1\1a-·

,,,e, apeco., alegando que, I es�hyecendo, amda,. o de- deSIgnado, aquela autonda·, da Ta Ibfo'"u·lc·a Eo CarIo :Ma' I L' ch d J" d' 'S'ln A �-
alem da mora contumaz no nunClante que "o JUlz pro- de regressou à esta Capij:al, U tJ

. ,

K "t AS _' t'd
Cle

'1\/r dmo , � RO, b:<10 a 1., a, . nto

. S .' rI J t'
.

I '
'

d
. I d
,.'

Uel en, I IS 1 es men es nlO Á U m.

elvlço ue us Iça aaque a CUIa, por esse mo o, eVItar, evendo, amda hOJe, enca- As 19,30 horas de ante-on ..

, tJP"O' D t,
.

(C t • sa'
-',

Comal:ca, permi�e ,

a Ii?ei'- reclamações pela móra rei- !minhar' o irrCluérito, com o. tem, um caminhão de carga.,
e

... "�:S�,_.:: .. �a._,�_.

• on. na ,I pago

dade Ilegal entre. os reus, terada em �ue, �e�'siste nos relatório, que é longo, ao trafegando com ;-velocidade
INft ASSEMBLEIA LE·G'lSLftHVl'em numero de maIS de 70, trabalhos JudICIaIS". sr, Secretário da Seguranca à rua Rui Barbosa, foi de . ,.oi ,;

que estão a responder pro- Dua� as providencias de- Pública, para os devidos >e- encontro a um poste da Cia. .

.

..

cesso criminal refe1'ente à I terminadas para a apuração I feitos legais.
.

Telefônica Catarinense, nas I ESTR ..<\:DA PARA CHAPECó - PELA CONTINUAÇ_46-'
chacina ocorrida naquela ciJ Ido fato -:- üma, a da esfe- A nossa reportagem este- proximidades da l'esidencia DA OBRA DE VIA-FERREA ATÉ ITAJAI - O nEP�,

ve, na Ínanhã. de ontem com do Major Mendes, derruban- CA�R:\.l.. IN4?ONFORMADO COM O AUMEN'J'O DOS::

aquêle delegado regional, do-o. FUNCIO�A.R10S - O�_çAMENTO ,PARA 1952 -

que já reassumiu as suas Motivou ° acidente o fa- ORGANIZA(.AO JUDICIARIA

funções, mas nada lhe foi to "'do motorista ter que se Sob a presidencia do deputado Volney CoIlaco dE'

Dep
c:

Breno da S 'I e-' adiantado sôbre as conclu- desviar de um dos onibus da Olive.ira realizou, ontem, a Assembléia Legjs�atíva>�ma!$
•

" .. 1 V Ira sões a que chegou para a linha Agronômica, que se uma sessão ordinál'ia.
I

/ RIO, 17 (V.A.) - Pela sr. Bl�lO da Silveira foi apura9ão dos fatos
.

arguí� achava 'estacionado àquela "Expediente
estrada Intendente Maga� lançado ao solo, sofrendo Idos na denúncia do dr� Gas� rua. .

, Constou o expediente de mensag.ens do gavern�&ur'
lhães, corria a camionete n: contusões na bacia e nas par Couti�ho, que, tambem, POl' pouco o caminhão não encaminhando projetos de lei e p'i-estando infür�çõe.s.
11-10-11, :dirigido pelo seu costas. Tomando imediata- se dirigiu à Ordem dos Ad- tombou do cais ao mar." solicitadas pela Casa.

-

proprietário, o deputado mente a direção, d. Cira pa� vogados do B.r;asil, Secção No entanto, ao que sabe-
-

Estradas para Chapecó
Breno da Silveira que tinha rou a camionete evitando de San�a Catarina. mos, a I�8P�toria, d� Vei�u- .11 Como primeiro orador da tarde falou o depntatw .JoãfY'
a seu lado sua esposa, sra. que o desastre tomasse as- Segundo conseguimos a- los e T!'ansIto Pnbhco am- Vicente Schneider.
Cira da Silveira. Nas pro- pecto mais grave. Medicado purar o Egrégio Tribunal da: n�o -�ev� ciencia d�ssa (Cont. na 611. llág.
ximidades do Mercado .de . de Justiça determinará a ocorrenCla para as devIdas, .

J

Campinho, o carro após uma no Hospital Carlos Chagas, ida do Corregedor Geral da providências legais, entre

prolongada derrap:tgem,· o deputado Breno da Silvei- Justiça, sr. Des.·Edgar .Pe� as quais 2'cássação da ca- ·PEL"·05·"· D, .I.RE-I,·T·O·"
.

S'"v}u-se na 'iminencia de se ra, foi internado no Hospi- dreira, 'àquela Comarca, pa- derneta do'. "barbeiro" ...
onocar com uma árvore .•Pa- tal dos Servidores do Esta- ra ap�urar os fatos denuncia-
ra evitar.a colisão, o parla- do. O casal regressava da dos, pelo mesmo causídico, lIa-. 10st'Ol do DO FUNCIO'NA'RIO·

./

mental' premiu fortemente

I·
casa do seu amigo José'"dos sôhl'e irregularidades que 11 .

. t: I
.. ..

'

.

i:

os freios, mas,. nesse mo- Santos, residente 'na rua do se estariam verificando no pas'saio . I Gostei, pois chegam a con� .ou recursos, nem as certi-

mento, a porta se abriu e o. Recife. Juizo de Direito de Chape-: , �. , ••.!/J 'fundir, das explicações do ldõesi Iornecidas para qual-'
có. O sr. Jose TIbul'ClO Ma- :sr. Presidente da Cespe, me- :quel' fim".

ACI-dente I'nm um m''.·510· da· deira, minei�'o, ora apos�,n�a- ilhor cOI_lt:'ariando. as suas I A considerár-se o POl1W'
.

�v
'

.••••••••••••••••••••• do pe�a. Calxa �err�VI!1rla: iC{)ntradI�O�s :�ntldas n�-l'de ,:ista sob ° �ua} fcd �i-'
C •

d·SI' de CrlClUma, PI oCUJ ou, ha gcuele OfiCIO-CH cular, eXI- ' tado·o art. 273, e de COl1'llU'-

_

rozelro
.'

O··
.

U
, ,Lixo à roa Pr8" uP1 mês, a .delegaciá espe- ,gindo o pagamento de selos 'se, melhor éonvence aque-

DEVIDO 1\ INSUFICI�NCIA DA PISTA O APARE- ed
.

te' b
cia} de policia., para regis- estaduais aos funcionários, ,: 1e § ao.

LHO;-RE(�EBENDO FORTE RAJADA, PENETROU SI en e OlttR I tal' a ��li al'ma, um 1'evol- sob- peria de entravado ser _Po'rque ass-Ím' l'ezava e:'

E :I T
ver, _calIbre 32. o andamento de qualquer parágrafo 3°?

l\:
.

ERRENO IMPRóPRIO À rua- Presidente Couti- Aquêle senhor �ssim o.fi� processo de_seus interess.es. t Porque, exatamente d��·
\ \ nho, uma das principais vias zera para cumpl'lr.. a leI e O artigo 273, da lei Jlo foi revogado e, daí, pa:s:sem-'MAFRA, 16 (Do corres-, apenas uma- senhora- rece- públicas desta Capital,:'em d d d

P de t ) D' 'lt' b
po e1', essa maneI.ra, an ar 249, de 12-1-49!... ·I-se - Brasil todo - a com-'

on n e - ommgo u 1- e,u- ferimentos le�es sendo um dos terrenos baldios b t d d
d

. .t' em com as. au. 01'1 a es,... Não me parece que corro- 1 p·reen.der a isenção?
mo, quan o era maIS 111 en- medicada, ficando o a\Ti�o que ali estão aguardando a M f I d I

t
.

Ab 'd
as, o Isca e armas hore o ponto de vista daque- Poroue motivo reconhe-·

sa a ven ama so re a C1 a- grandemente dímifica'do. construção de_alg'um prédi�. d 1
'_'

d !
1

d
._.

t d C C
. aque.a, reglao. api'een .en- le sr. Presidente. -

I ceu-a a Cespe, segundo Q<'

,_ e., �m aVIa0 mlS o, a ru-
., ,0111 o auxilio da policia a Prefeitum esta'· mandaI1- Ih d

d S 1 d f 1
.e a arma, envlan o�a para A que veiu, então, o revo- !:,que vai dito do- item 2 d."'\.-'

ze11"O o· u, .

os que azem ocal é d.e populares, pode- do que o lixo seja deposita- t C 't 1
'

es�ala no 'horál'io habitual, se logo presta)' os necessá- do.
es a· apl a . gar daquele § 3°? que assim' quele seu offcio-circular"!

f
Agora, o sr. José Tibúr- rezava: "Aisencãonão com- i

9.6 .RZel' a aterris�g.em . em rios socon:os, tudo nã6 pas� 'O fato está preocupando cio Mad,eira compareceu à preende oS re"querimentos Contimía na: {)a pág.
nosso ,aeropor.to;. fOI apanha- sando, graças a Deus, de

I
famílias residentes nas repartição competente nes- /"do p�r-fort.e rllJada de ven- panico sem gravidade. proximidad?s. pelos perigos ta CapItal e conseguiu re- __

o

to, 1l11pedmdo ao piloto O comandante da .ael'O� que póde oferecer à saude h b'

F Ilqualquer manobra, �aindo o nave, teve ocas-ião de dizer COm moscas e mosqllitos d:v;�' ;a�s;i:to�u�ã;ôl;O��r�:· V0G· 'ana··o.
.

aparelh_o fora da pls�a, pe- que um dos principais fato- que aperec'erão sem dúvida, gado afazer... •• •

netrou em terreno Impl'Ó res de
'

'd t
' .

-

.

""
' . _ .. :;".'. ,.sse aCI en e e a msu- Não seria o caso para ° E, por 'isso, olltem estêve

prlO, sof:endo sel�Ias � ava- fIclencia, slag pistas e a sua sr. Diretor do Departámento nesta redação relatando es- .. -

das. '

consequent� impl'atigabili- de Saúde Pública aconse- se· fato que nos pediu vei- .

De ?ordo do�"Churchill'!,. (En�re Joaçab�
Felizmente os passageiros dade, havenao necessidade lhar à Prefeitura q_ue ali culassemos o que o faze-

.J e E:r:chlm) Nunca tantos se desffiIlmgUlram ta:nt�1
nãp sofreram ..acidente de urgente de reforma._ I' não é lagar de depósito de mos �ob: su'a inteira respon-

ém tao pouco temp,o!
..

maior grav-ida'de;;sendo que, lixo?.. "1"
� ·#!!'.UII;ur'ftit..r' "FA'L') sabudade. . .

.

. W_ . l"i,II.H!;:i"In'i:."" I,""; ,

\.

Em 1947, 12recisamente há
4 anos, no Iong iquo Chape
có, um dos mais 'bárbaros
crimes consternou a popula
ção daquela cidade do ex

Contestado, não sendo os

responsaveis por essa tra

gedia em uni lar pobre, co,

J1 tecidos até os dias presen
tes)

vivia o casal .l\Iíimzoni, crea
turas que

\
lia-iÔ.aIjJ.

.

formado
o seu lar, fazia pOUC0. La

vradores, viviam ali, do tra
balho árduo da terra, ex-

ploraudo-a para a sua ma

nutenção:
Os seus dias, no aconchê

go da morada, construída

Vítim,a .
de um tlesaslre o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


