
de tudo
.

� . ,
Corre pela cidade, à beca pequena, a noticia que o

GO\-:.&rno do Estado dera ordens no sentido de não ser

t..umprida a Lei n, 22, de 5 dêste mês, que aumentou Oi'-.

'v.encimentos df' funcionalismo públjco,
A ser verdadeira a notícia, estarpos diante de um fa

to de suma gravidade, qual seja o de um dos Poderes do

Estado, no caso o Executivo, -- tomar a iniciativa de

violar a ordem legal, sobrepondo-se aos ditames consti

tucionais e impedindo o funcionamento regular do re-

gimen democrático. .

A competência e as aürlbuíções dos Poderes do Es-.
tado são definidas na própria Constituição. Se o S,1'. Go
vernador, que representa o Poder Executivo, julgar um

projeto no todo ou em parte, inconstitucional ou contrá

rio aos ínterêsses públicos, o único recurso que lhe asse

gura a Constftufçãn-é o de vetá-lo, total ou parcialmente.
Até aí terá o Goveenador exercido um direito e cumpri-
do um dever. .

}WJls, se o Poder Legislativo usando uma atribuição
que lhe é própria, regeitar oveto, o projeto transforma-

. se em lei. Então, ao Poder Executivo, não resta outra so
lução senão a de cumprir a lei, porque.votada e promul
'.r,ada por um Poder competente. Cumpri-la sim, mesmo

flue não seja do seu agrado ou contrarie seus pontos de
vista pessoais.

É' o que se conclúe, logicamente, da simples leitura
dos artigos 28 e 29 da Constituição ,do Estado.

Tão imperioso é o dever do Pod�' Executivo de aca

tar as deliberações tomadas pelo ,Poder Legíelarlvo, que

Antee a Ordem Legal
entre as atrfbuições do Governador, enumeradas no ar

tigo 52 da. mesma Const ituição, não se inclúe a de !!.U<;

pender a execução de qualquer lei, mesmo quando julga
da inconstitucional.

É ainda a Constituição do Estado que no número
XII, do artigo 22, dá competencia EXCLUSIVA à A�
sembléia Legislativa para "suspender a execução, no to

dó ou em parte, de qualquer ato, deliberação ou regula
mento, declarado inconstitucional pelo Poder Judiciário".

quanto aos dispositivos da Lei n. 22 que se referem
ao aumento de vencimentos Ja magistratura, a notícia é
ainda mais chocante.

O sr, Governador propôs o aumento da magistratura,
renovou essa proposta com a remessa do veto à Assem

.hléia e por último consignou na- proposta orçamentária
para 1952, a verba necessária ao respectivo pagamento.
Onde, pois, o vicio, o defeito ele tais dispositivos'? Em

que fundamento legal se apoia o Govêrno para oficiar ao

'I'ribunal de Justiça, manifestando a sua intenção de

descumprir a lei.
Na história do mundo, talvez seja êste o primeiro

caso de um Chefe do Poder Executivo se dirigir ao Poder
Judiciário informando-o" que não vai cumprfr a lei.

Há 'uma particularidade que certamente passou des

-fl'ercebida aos conselheiros do Governador: - os antigos
padrões de vencimentos dos membros do Poder Judiciá
rio foram revogados pela Lei n. 22, que, em substituição,
criou novos padrões, aumentando-lhes os valores. Nesse

caso, estando a lei nova em vigor, o pagamento feito na

base dos padrões antigos importará, não há dúvida, na

reducão dos vencímentos dos magistrados.
Ora, é a Constituição Federal, artigo 7°, número VU.

letra "g" que sujeita o Estado ii intervenção do Govêrno
Federal para, assegurar as garantias do Poder Judíctárlo.

Que garantias são essas? São as do artigo 95 da

mesma Const'ituicâo : "Salvo as restricões expressas nes

ta Cnnstituíçâo- os j�izes gozarão da; gara�tias seguiu
tes : J _:_ vitaliciedade, não 'podendo' perder Q carg-o senãe

por sentença judiciár-ia; II - inamovibilidade, salvo

quando ocorrer motivo de interêsse público, reconhecido
pelo voto de dois terços do- membros efetivos elo tríbuual

superior competente; III -- IRUEDUTIBILIpADE DOS

VENCIl\IENTOS, que, Aodayia, ficarão sujeitos aos im-

postos gerais"., "'. :�
Se o sr. Gov-ernador se der ao trabalho de ler os dís

pus!t ivos constitucionais que estamos invocando, há de
se, capacitar do êrro em que laboram os seus conselhei
ros. Parece, até que a única preocupação dos mentores
do Govêrno é· a de provacar atritos com os outros Pode

res, fazendo com que o Chefe do Poder Execut.ívo.envere
de pelo pior caminho, isto é, pelo caminho sinuoso e cheio
de perigos que o levará à ilegalidade...

Reflita o sr. Governador do Estado enquanto é tem

po. 'Não há de faltar entee os seus amigos, homens sere- -

nos e capazes, com a dísposição de servir ao mesmo tem

po ao Govêrno .e ao regímen. De servir antes de tudo, à.
ordem legaL

Edição de hoje - 8 pags,
--------------------.._------------'-----_._- -
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Palavr s d paz.ovo.
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Demissões e remoçõHs feUas pelo do Mi.nJ�.terio dos" Trcnsportes
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. 8:tual govêrlo
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. RIO, li (V,A,L---- Orves- :�àge.m que�l'?porá ao Con- I que dificultam a vida do IPiQg{y Brocha�o da Rocha.
).. I .,
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pertino "Ultima Hora", � gresso Nacional a criação! povo: v. . tões dos. transportes, como

MUNIC1PIO DE LAJES
sempre bem informado em' de nova. pasta consideradá j Desde já podemos adian- técnico nesse assunto e an-

'. ",
Sédt;

, '
assuntos da alta admjnis-' excepcionalmente util no tar que um dos nomes mais tigo diretor desse ímportan-

,

583 --- Otávio Figueredo - Delegado de Pol ícia -

tração do. país, publica ho- atual momento brasileiro focalizados como o possí- te setor no Rio Grande do

�lspen�ado em �5-3-�l, 584 - A!oldo Brasil �a Lu�,� I je a seg,uipi'ê nota, em que' para solução dos problemas v�l ?C�.lP�nte do futuro Mi� Snl".
lopografo -- Dl.sp�n�ado em 8-�-.1l. 585 - Jo::.o Ga.n�zl revelou que o governo pre-!. nistêrio e o deputado Jose,
- Mhtre Especializado do Instituto de Educaçao - DIS- tende criar o 1\linistéd0:

.

----

'pensado em 22"-5-51. 586 - Cândido Freitas - Coletor dos Transportes � que o s��

I' Mac'" Artur c'riticc Prê·m·l·o' Nob.el' dIA..Estadual - Dispensado em 26-4-51. 587 - Amélia Alves
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"Caetano Costa" - Dispensado em 13-3-51, 589 _ Anto-
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- "Caetano Costa".- Dispensada em 13-3.51. 590 _ c�l�çao ne m�l� lI,m, ! mIS- gel!eral Dou_glas Mac AI-' da �axIma OIça m,Il ar a nOIte, e e possIveI que ve"

Paulo Michels _ Diretor da Escola Normal. "Vidal Ra- teno - o MUl1steno - dos t�ur, num dlSCUl'S� pronu�- .,�osslvel para. por um �I:n,�� Inha
a ser diVidido.entl'e'Vá-�lOS" - Dispensado em 22-5-51. -591 "'-- Dr.' João Costa Transpoi"tes. Segundo eg-, emdo p;erante a,Convençao I çlesnece.ssa:qo SaCrlfl�lO rios laureados.

.

Netto - Provedor do Hospital de CaI'idade "' E�onerado t�mos seguramente infor- da �eg�ã,o AlperlCana, acuo! dos soldado�. norte-ame.l'lca- E' provável que êste ·aEo.
.em 12-4-&1. 592 _ Glicêrio Pereira da Silva _ Juiz de h:l�r �o PTB, <e homem fa: sou InCISIvamente o governo

j.nos
n�, COl'el�. Este fOI t�l- seja c'oneedido aos que pro

Paz '''__ Exonerado. ....em 2Õ�3-51. 593 _: Ranlino' Rosa
..

_.
mllIarIzaclo com. as , q�es: de Truman _de estar arr�s- vez;. � seu. :m�P9)" ataque as cUl;am isolar o virus, espe

.Fiscal de F�zenda _ Removido em 29-4-51. 5"94 _ Theo- mados o ExecutIv'� enVlant
. t?,ndo a naçao para o socu�- poht�c�.)� et.n�. e externa cialmente o da poliomielite .

.

dosio Atherillo _ Delegado R�gioi1a( de Políci� _ Remo- dentro de breves dIas a men- .jllsmo e pam o desastre eco- I do gOY�l�n.(J"' !:lÍ!_llan, desde Citam·se os nomes de 3

vido e 153 51 59r;: C I R b I A T !d F· que fOI dernlttdo de seus .cientistas cujas repentes

ealiza�o � -R�mo:ido e�r ;;-5-�1� �9�_ l��'�:�ip: Ã�: •••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••. Co:nando�'�: no
"

Extremo descobertas no dominio do.
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Oriente pelo presIdente, I vírus foram notáveis· o drIma - o 011S a a a ernl a e ereza· a-
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.
mos" - Removido em 27-9-51. 597 - Sebastião Ramos. emar e

.

e U. 10 a m01'8- �enera 01· mUi ,o �a- J. F. Eniol's, de Boston, ()

Sel1midt - Fiscal de AI'mas -

Rem�vi em 18-6-51, 598 Y plaud.�o quando
..

declalOu dr. F. M. Burnet, de Me-
, . ,

.

i

I C t
que n3.O era poss.Ivel nego- 'Ih d' M' Th 'I- TheodoSIO Athermo - Adjunto Promotor - Exo,-. ram 08 em' no

.
'. ate e I'

, , , ur11e., e o 1. ac eI er.
. ," ..
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,. Claro com os comunIstas' nerado. em 8-3-51. 599 - Hélio. Barbosa Fontes - Dele- .' ',' ..,
'

..,.
. e de -l':Wva York.

dR· ,.. .. pedIU o em"Arego de grandega O. eglOual de Lajes _ DesIgnadg para serVIr um ano RIO; 18 (V.A.) - O sr. do aImoco com s. eXCla. -'d' 'l't' C'.
,

> .

po erIO mI 1 ar na o'''eIana Secretaria de Segurança em 2-10-61. 600 - Ruth Stru- Adernar de Bàrros chegou Tomaram parte no almo-
' , �(��

go ---:_ Professor Grupo "VidaI Ramo.s", --; Dispensada em i hoje a. esta capital proce.- ço os srs. Egídio Camara e .....
28-3-�1. 601 - Carlos Rebelo - Auxiliar de Fiscalização : d�nte de São ,.Paulo, diriginL Luiz S.imões Lopes. .

- EKonerado €��s;:i:�5�� Anita Garibaldi 11 �:�:; ��e����:�;::aa�}!�� HESS'USCIIOU' jMercado do. café r-� [fjD602 _ Dionisio Maestri - 1° Suplente do Sub-De- çar com o presldente VaI'. NOVA YORK, 18 (U.P.) l�''" h�legado de Polícia - 'Dispensado em 24-2-51. 603 - Ido- i gas.

I
· - O café Santos "S", no I' "�o ',i,' �)/

IhH) Fernandes Sobrinho -1° Suplente do Sub-Delegado. I
Falando à,l'eportagem o· CHARLEROI, Belgica, 18 mercado a têrmo, fechou el!-. �.fJ

,;' \''<$�7� I.'d_e Polícia - Disp.ensa.do em 31-5-51.,604 - Joaquim Mar-

, ex-g?Vemado.r:
de São Pau- (U.P.) -

uma. mulher bel_; 1 tl'� 2 pontos de alta e 14 d� �,' ,;

S\"_

'.

':.
tlUS Vm',e!a - JUl� de Paz - Exonerado' em 27-2-51. 605110 dls�e:., ga, que n:o�reu on�em �st� ;baIxa, com a venda· de 98

.'1�\ .,

-:- FrancIsco Rodpgues Varela - Exonerado em 27-2-51, - Tudo esta, correndo hOJe acarICIando o S"Ctl fIlhl- contratos. -: i
.

., "c' c�_
,

Distrito Bocaina do Sul .

I de acordQ com as previsões. nho l'ecem-nascido. 'O café "u" a têrmo fe-!_ __
, ��.

606 - Rodolfo Carlos Cristiano - Sub-Delegado de l ainda é' muito cedo para Depoi:;j, de dar à luz, a chou sem vendas, oscilando !
-

i,:! i.'
I
,1- kl�:

Polícia. - Dispensado em 24-2-51. 607 - Reni Reis -. um resultado geral das §- .um menino de. 9 libras, a entre inaltel'ado e cinco i (,ljl \l,/,1./A '''C;-'tE'' �,

l° Suplente do Sub-Delegadó de Políc�a - Dispénsado 11eições no meu Estado. Ho- sra. Berthe Maqaux teve pontos de alta. L.:.:�.'�:_'--�---,--,.j

em 24-2-5�. 608 - Dimas José Spindola - 2° Su'pl�nte I je estamos no terceiro dia II um colapso cardiiico, Os me-, No mercado para entrega .- Pois é. O Governild��
do Sub-Delegado de Polícia - Dispensado em 24-2-$1. I' e já apuramos que temos dicos d� Maternidade Rai- imediata, os preços se mano) que já vive DESLIGA-

609 - Evelina Hemkemaier de Lis - Professora al1xi- ainda uma semana, Von h.- nha Astrid fizeram massa- tiveram inalterados, com o I! DO do povo, não quer
�iar - ,Dispensada 'em 6-6-51. 610 - IGení .de Lourdes! zer uma visita ae cordiali- gem no coração e.._cinco mI- Santos tipo. "4" a 53 3/8 .

DESLIGAR o rádio, ..
"_ Rodo.lfo ._. Professor Diarista· Escola Mixta de Campi, l dade ao presidente Vâl'gas � TIutos depois a sra, Ma- cents. e os colombianos a I Assim lêle passa melhor

(ContinHa na 3a p�gina) . a})l"oveital' a oportunidade haux'.J'essuscitou. 58 1/4 c:ents. por libra-peso. o tempo, . ,

< I( I
).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'A. S. LARA

DR. LINS NEVES
DIretor da. Maternidade e mê- I

'ieo 'do Hospital de Caridade.
CLINICAS ns SF;NHCRAS

_CIRURGIA - PARTOS
4;SSISTENCIA AO PARTO •

OPERAÇOES OBSTÉTRICAS
Doenças gIandulaTe8, tiroIde,

>v'rioa, hipopiae, ete.

Díaturbios nervoso. - ••tert
lidade - Regimes.
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DI. ANTltNIO .ODESTO,
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DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica exclusivamente d. erí-
ança.. Jt
Rua Saldanba Marinho. 1».,
Telefone CM.) 7B6.

I
,

� OU. ·WLA.DYSIAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÕNIO DIB MUSSI Dr.' Alvaro de
Carvalho,

Médico.,�
� Cirur�la-Cl!nica GeralcPartos

hr.-1ço eompleto e especia llaado da. DOENÇAS- D. SDHO-
- •.f.�. com moderno. métodoa de di8�nó8tieol e tratamento. Doenças de Crfanças&oLPOSOOPIA - HISTERO - SALPl�GOGRAFIA - II.TABO- Consultório: Rua Traja-.

LIS'MO BASAL

I
no a/n. Edif. São Jo-rge �&adiot.rapta por ondas eurtal-llletroeoaru.laçlo Itaial Ultl"a 1° andar. Salas 14 e -15.tt.-I.ta • Infra Vermelh!>. Residência: Rua

Brisra-IConlultório: Rua Traj.no. nO 1, l' andar - .difieio do IonH- deiro Silva Paes, a/n - 80',k'.
andar, (chácara do Espa-JIoririo: D&I-9 ai 12 hora. - Dr. 'Muui. nha). '

.....Da. 15 .. 18 horas - Dra. MUSS4. Atende diàriamente dasa.ald.ncla - Rua .Santos Dumont, 8. Apto, I. 14 hs. em diante.

DR.- ALli'REDO
CREREM

�'! ",;' ,

ESCRITÓ�IO DE
'IAOVO CAelA
.....�IJIIIIIIqII........1IIlIIi!

I DO SOLICITADOR WAL
nm CAMPOS

Advocacta em geral
Funciona junto aos Instí

tutos e Caixas de AposentaChnica médict_ de adulto. e doria. Acidentes do 'I'raba-criança..
lho. Inventários. SociedadesConsultório - Rua Joio Pinto, Naturalizações.UI - Tel. M. 769. I Éscritório: . Rua Vítor ]Consultas: das 4 la II-hora.,
Meireles, nO 18 _ 20 andar,Res. Rua Santo. Saraiva. U Residência: Rua Esteve • .16- = .:.:_---.,. _- .Itreito.

I níor 46, Tel. B12.

CLINICA
Carao Necionaldo

DR. GUERREIRO DA FONSECA
".eclaliata efetivo do Hospital de Caridade, de diveniO.

Institutos e Caixas I
,

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Tratamento e Operações

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA
..tirada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.

-éentail' .

.x-diretor do Hospital Oolonia
8ant'AnL

'Doenças nervosae- e mental •.
-Impotencia Sexual.
Rua Tiradentes OD II.,

'Conrultas das 16 ã. 19 horaa.
FONE: 'M. 798,

DR. MARIO
WENDHAUSEN

f

!<'IUZJo LIMA & NNVIÃOS
Corso Mafra, 37
Ftorianópoljs

1
v

-0-

Expresso Joinvilense LIda.
Tr�nSpRrtp.s de Cargas e B,ageB.e11

ruOMJ�EfflO .

. �

SÃO PAULO
CURI'EIBA -'

A .

FLORIANóPOlilS' (Vice·nn_l*J
SERVIÇOS DIRETOS EM, CAMINHõES PRóPR1\'1B

Agência em Florianópolis
Rua Alvaro de Carvalho, 2 - Forre. 1:677.

RAIOS X
Moderno aparelho para radiografias da Cabeça.
TranlUumlnaçáo, para conjeõle dOe cura du Sinua:tel!. In.fr.

'....elllol.

'�---------_._---------- --

Dr. Antônio Moniz de BragãoComuníca a seus clientes e amigos que rei-
niciou À' clínica nesta Capital. .

CONSULTóRIO': Rua Nunes Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,30 horas.

RESID�NCIA: Rua Bocaíuva, 185 - Téle
fone M-714.

-0-

HORARIO DAS CONSULTAS
(Pela manhã - Hospital de Caridade) ....
(Ã tarde - Consultório.Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Alto.

ta Ca.. Bello Horizonte). ,

Jt.lidência Felipe Sehmidt 101. Telefone - 1.560.

__,------�,�------------------------�-------
•

1

Dr. Renato Ramos da SJlva jl,

,Advogado
Rua Santo. Dumon·, 12 . Ap. 4

Dr. José Medeiros Vi�ir� -r·
'.i ADVOG.ADO'" ':

Caixa Postal 150 �. ltajaí·· Santa Catarina

DR.1. LOBATO
FILHO

DOBaÇll' do aparêJho relplratéria
TUBERC1{LQS•

DR. A. SANTAELA
(J'armádb pela :r.clddád. Na

.....1 •••edici�a da Uni-reui

.... d. BT•• il) •

....ieo p�� eoaeurso da Auil
••• fi. Plieopatal do Di.trito
....ral.

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

,_,.-_____,_----------�-�-----�.

Vulcanização
DE '

Pneós e Camaras d" Ar,

,

Cirarela d., Tora,;
Formado pelAI Faculdade Naeio-

nal de I(ediein.. Tilliolocflta'.lIE-illtal1lo 'do Ho.plt&l 'Plt-
Tilioelrurgilo do Hospital NerIJu••Utrieo ••an,le&mio .JadieÚl'io :a.mol. Curso d. e.p.eialtzaçlo.. Capital ,".deral.
pelo S.' N; T. Zx-\nterno ./ .:1-.·!ntarno da Santa Cala 4.
,.lliltenta de C�rurcia do Yrof., .....rte6rdi. do Rio, de laneiro.
Ueo Pinheiro, Gliimllriea. CRio).,CUme. .tdlc. - Dopça. Nu.. Cona.: Felíp,':- Sch�idt, 88.......

.
'

, CO�.uU;a�.:;�lri.ment•.r·d•• 11Qo...lt6rio: Iclificl. AIIl6U.

j"
18 h

";,, �
,

' .-"
.

.' '

.,.. ora."
, .... - 8ala ••

. Rua '. Dom 'J�fme Ci,mara
, �,,; ,.,�iclbeia; �TeDld. 'io BraD-

20 aptol' 2. ','
'

','
•

..,'144.
, Fone M:S02.Cou.lta.: Daa 11 la 18 �9ra.'JT.I.fone: 1COal.lt6rlo: 1.....

DR ARMANDO' VA-tealdbci.: 1.185. •

LERIO DE ASSIS',
DR. NEWTON.

o.... 8eryfço..M::I�t�nlea lDfantiJ
.. D,'AVIL..t\, .. A..iatêncla Manfcl-pal e ROt-aí-ucta leral - Doençaá d. 8e- pltal de Caridade

,

alt.oro � Pl"octoloCia I OLINICA 'IlEDI;GA _DI �IUAN-!

.letricidade Ilédica

I"
CAS. ADULTOSOO.lult6rio: Rua _Vitor JI.ire- .

_ Aler�l• ...;
... a. i,8 - Telefone 1.607,. Conl1lltório: 'Rua Nune. J[acha-Co.auIta.: ÁI 11,16 hora. e 1 to, 7 - Consultas dai 10 ,. 11.......' da. 16 h�ra. em diante. • da. 16 i. 17 bora;;, I&aeidêllcia: ,R�a Vidal Ramol, lelidência: Rua lIarechal G�l- .

Tel.:ton. 1.422. l.lae�'Dle, '5 -'- Fone: - 781,
'

i

Post� de Serviço "ESSO" -
T�lefuné Màitual _:_ 44<

pil., . .' CCJJ Viagem-,-c-o� -�seg:r-a��--'4I_IIiI!A'�Tooo'DIA .

.

e ràpíder/ "'. .. sO NOS CONFORTAVEIS l\iICRO.:ONIBUS DOI ."
., nós ",4p�JOS

BA�IDO' «,S,UD-U'BASILE1KO» ,"

"ft�, ,. Fhrianôpúlis - Itajai '--,- JoinvilJe' - CuritH a j

,..;_�.!:::...... ,l_";;__�.:.._--::__�_4_;..._�_'_�_��=__� 'I A.. ,geA.n_�I· ;.."",.. '_-,' Rua DeodoJ'o esquina da-- �� . v Rua 'Tenente Silveira .1
"-_

�
"

'1', '

. t

F.brloante • dl.trlbuldGre8 da. afamada,. COIl�teoga•• -DISTINTA"" e RIVETi� pô..ue 'um graD1,de .ortlm.ato· d. oa••mlra.. I'I.aado.: ...1.. -

bODe • bal.teM: olgodae•• 'mol'ID_J:'•••lam.ato.
pai. aUal.t... qu-..I ,.aeb.,· dbl'.tam.Dt. dcn8l1Í·.� Dom.lell•• t•• do b,t•• lel DO �et\tldo, d.·�lh. fa.onm '.meFloÍ'f.la6po!�I.:"lrJLI&IS ._ 8h11lUJllCIu< ��Laj•••

-{lI.o.... :Udb'loa.J loCa•• -" CAPITAL- ib.Qfi\&. ··at••alo do.vJ.lt••n.... cde .f.tu .. f.m .uc(� Clomp.:&t} MATRIZ em�!6íiiii:. l: g 111""._ IS .�ft� --- illllllIlIIIIIIl!I!r IIIIItIi I. �!Iili'WIIll.--HiIIIrall.II!l.�pfW;II!IiRISI"'"_1!!iEII:' l!Ilmlllli!l!lI!_IIBlS.&±_� l:IfiIilIi'I:III!lII!ilIlIl!�.,'
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� SENHORtTAS:
- Rosa Paulino 'Cardoso

funcionária do Banco Inco:
- Dalva Maria Bernar

des.
- Nair-Teresinha, filha

do sr. Linclolfo Souza, fun
•

,.,.
"

-:

O, ESTADO Florianópolis, Sextatfeírá, 19 de Outubro de 1951
J

8

CI.'e �DlZe de Igosll, - -

',: -

'AVISO AOS 'ASSOCL�DOS
-

s ' -: _' Dispensada em 2-5-51. 611 �,Pedro ,'ljeir� Thf'''es "Em 'virWde da realização das- Santas ..,l\1issÕ'es, fica
·�l:\Jujz dê Paz - Exonerado em 27-2-51. 612 ____(João Ber� suspensa a "Soirée" programada para domingo proximo.
,nado A.'isink - Juiz de Paz - Exonerado em�27-2.51. dia 21 do fluente. ".

,
,

Distrito de Campo Belo do Sul I
' �DIRETORIA

612 - Otávio Stumph :_ Sub-Delegado de Polícia -

'

J)isI*-nsado em 26-4-5i. 614 - Aurélio Branco da Rosa

1
------- -------.,.--------

-- 1° Stlplente do Sub-Delegado de Polícia - Dispensa.
'

C O 1\'1 UNI C A ç Ã O
---do em 26-4:'51: 615, - José Barbosa da Silva - Juiz de J,AIRO CAU..ADO, cientif'ica aos seus ami-
Paz '_ Exonerado em 27-2-51. 616 - Cecilio Rodrigues 1

gos e parentes que passou a residir no HOTEL
:'J3aJ'bosa - Juiz de Paz ---:- EX,onerado em 27-2-51. jl , LA. PORTA (quarto 106).

Dista-ito de Capão Alto _

, As 8 horas617 _ Anisio Pereira Velho - 1° ,Suplente do Sub-
PRÉ-ESTREIA.• '])eJ.egado de Polícia - Dispensado em �H-5-51. 618 - . '>.
O un ico filme que sobre-"Prwlo Cevey - 2° Suplente do Sub-Delegado de Polícia

V'·d S
-

I'
d ,; E i

.. - Dispensado em 31-5-51. 619 - José Antunes de Cor-
....

a o·
·

a gU'��;Tg���OJ!','" 1••••••••deva -- Juiz de Paz - Exonerado ern�-5-5i 620 - Ma- I '

- -'

C- I ,O PREÇO DA GLORIA (. d-'�' UJ!;d' UlJh l:úBRO d.rilta Cunha Pratt - Professora da &�a: Mixta do Quar-
com: I A ata e, oje recor a-

:lteirão da Reserva -:- Removida en'1'17-2-51.' j Ricardo MON'l'ALB-AN __ Inos que:
'

Distrfto de Carú ',_" ANIVERSARIOS: I cionár io da Imprensa Ofi- /

1632 h I dVan JOHSON _:_ John HO- .,

-- em ,os o an eses
621 - João Camilo Pereira - 1° Suplente do Sub- cial.

DIAK e George MURPHY fizeram escara�uças .nosDelegado de Polícia - Dispensado em 24-2-51. 622 _

SR. JOÃO ALCANTARA - Jandira Pereira.
rresent d arredores de Recife, samdo

I DA CUNHA e apresen an o:
f id C ítã E t

-

d':Francisco Fogaço de,Almeida - 2° Suplente do Sub-De-j . " , DENISE DARCEL err o o api ao s evao e
'iiegado de-Policia - Dispensado em '24-2-51. 1523 _ Wal-, Aniversar-ia-se, hOJe.:. o

I
MENINAS: Távora;

�demar Inácio de Lis -t--e- Sub-Delegado d,e_ Polícia _ Dis- I:�SSO p._rezado �,ont,e"n,'aneo'I"
- Rit.:a, de Cássia e. M,a, l',ia.<

No Programa :
- em 1739; ertr Lisboa,,

, , J
--

AI
--

t dI) - ü Esporte em Mar--pensadO em 2/1-2-51. 624 - Veridiana P,assos,-, Profes- s;. _oao, can a,[a a do Rosár-io Franzoni, filhí- h N nas fogueiras da inquisição.
-sora da Escola Mixta=de Lajeado do Facão - Dispensada Cunha, diretor regional ,do I nh�s do sr. Wanderley

c �. A

aCF A'. I, 'N
' foi queimado o poeta brasi-

'em 17-2-51. 625 ,- Anastácio da Silva Mota _ Juiz de; Departamento dos Correios F'ranzoni, do comércio local. J6;�al ox irp an ews.;
1eiro. Antônio ,José da Si�va,.Paz _ Exonerado em 27-2-51. 626 - Marília Cunha Pratt e _Telégrafos em nosso Es- - Ignez Carvalho, filhi- P nascido no RIO de, Janeiro,d ' 1'e"os:- .

"'"
-_ Professora da Escola, da Goiabeira � Removida em ,ta o.

. nha do sr, Sátiro Carvalho.... em g de maio de 1705 ha
I Cr$ 6,20 - UnICO

d tid
.

1 d' ti
-

·

'16-3-51. 627 - Antônio Xavier Osório - l0 Suplente do O i�ustre aniver�ariante, -- Neuza Nair, filhinha "i té 14 .. ven o 1 o, igua es mo,
;Sub-Delegado de, Polícia _ Dispensado em 8-6-51, 628; que tem ocupado, ainda, Otl-_ do sr, Artur Schieffler. mp. a ;J)�O�lOS .

sua genítora, no mesmo dia,
·

'_ Anastácio da Silva Mota - Juiz de Paz _ Exonerado 1 tros elevados cargos da ad- bem como sua esposa;

I
..

t
-

'bl'" Ás 7% horas·-ern 27-2-51. ./ mInIS raçao pu ica, servin- ....
- em 1763, tomou posse

-

d E t d t 1 f' I Ultima Exibição.'Distrito de Cerro Negro - o o seu 18, a o. na a, ez-se /'
,.

'

como Governador do Brasil� d t 1 d f, I
Ao O QUE A CARNE HERDA629 - Cecilio Antônio Varela - 20 Suplente do Sub- 1 cr:QOl� a es lm� e (a a

�

- ,

8n erenCIB com:
o Conde da Cunha (D. An-

,Delegad,o d.e Polícia - Dispensado, em 24-2-51.-630 _ 1111l!raçaO dos seus contei-rã-". tônío Alvares da Cunha),
• J'eanne CRAH{ e Wiliam;-Abel Ribeiro DeIfes _- Sub-Delegado de Polícia _ Dis- ,neo�. ,

. .

'

exercendo-o até 17 de no-
:'pensado em 8-2-51. 631 - Antônio Jose' Mattos _ Juiz I EI.eme�t,o. prestigioso.. do Conforme noticiamos teve LUNDIGAN.

vembro de 1767;.lU - ,

P t d S 1 D t inicio ontem a série de con- No Programa;�d� Paz - �xonel'ado em 27-2-51.,632 - J,osé Vitorino da I ar,,1 o OCl� ••

emocra I�O, - em 1816, o General
,,:Sllva - JUlZ de Paz _ Exonerado em 27-2-51. exerceu, ao imcro da 1egIt ferencias pronunciadas pelo 1) - O Esporte em Mar- João de Deus Menn-Jt Barre--

Distrito de CQrreia Pinto ilatura passada, o mandato Rev, Evaldo Godinho Alves, cha. Nac. -

to ,renceu o combate de'Ibi-
6aS ----: Alcides Rodrigues Ferreira _ 20 Suplente do \ d� _Vereado�' à Câmara Mu- Secretário Executivo da So- Preços: raocai, contra o Coronel, J0-,

';,sub-Delegado
de Polícia - Dispensado' em 24-2-51. 634ln.lclPal, .el�lto por e�pres- ciedade Biblica Brasileira e "J�Ip"� :t�\� 3���s"; sé Antônio Berdun, ,do E-

- Osvaldo Machado - 10 Suplente do Sub:;Delegado de sl�a malOl'la, t:ndo. �Ido 0- ení.érito orador, que no mo-
xércitc do General A1'tigasjPolícia - Dispensado em 24-2-51. 635 _ Dorval Aleixo bngado, por dlS,!?OSlt1VO le- ménto vis�ta nossa Cap:itaJ. Menna ,Barreto comandava

:-Munis - Juiz de Paz, - Exonerado em 26-2-51. 636 _
gal, a se· afastar, face à

.

HO,le o ll�stl': conferen- ROX� 310 soldados, inclusive 150
'Pedro Nunes - Juiz de Paz _ E�oneradQ em 26-2-51 sua c'Ondiçào de funcioná-

I' �:I�ta falara ,so,bre
o

te,m,�
Ás 7%. horas granadeiros de Santa Cata-

,

Distrit d I d" 'rio da União.. ,valores humanos e dIVI- Ultimas Exibições. rina, ,comandados pelo en-"o e ,n lOS
N d'

., " - I J' '1,) - Cine Jomal. Nac637 - .Juvenal Calistro Medeiros!_ Sub-Delegado I _a ata de hoje,,- muitas, no� , no mesmo oca,. �u I " II
. tão Major Camilo Machado

G'fle Polí�i�, '-:- Dispensado em 24=2-5L" '6:38 ::_ Basilio Stef. ser,ao _as hom�nagens 4,tle'I�e�a,' 1:0. _Templo da Igle;a A PONTE DO PEIiIGO
Bittencourt: Estes eram os':fen - Juiz de Paz - Exonet:ado em 26-2-51.639 _ Dio- !hes hao de trIbutar os seus E-:angehca da Rua Joao

com:
célebres "barriga�v�l,'des"'medp.s Waltrick da Sil"a J'Ul' d P D' d múmeros amigos e correli- Pmto n. 37 e no mesmo ho-
que escreveram "um século"

"H
- Z e az - lspensa ° em . .,' "f.' 20 h . 'R b t D I'26-2-51. 640 - Amélia Alves Rocha _ Profesoora _ Dis- g'lOnanos. Iano,

_ OIas., '

o e1' ,o,ug' as da "nossa história militar,'-pensada em 30-3-51.
'

O ESTADO, c�.tmprimel1- Aman�a o
A confere�c!s.ta ,

,

IH
VI-

com páginas de
-

heroismo,
Distrito de-Palmeiras

.

[ando, deseja-lhe f€licida- abordal:�� o ,t:�la "ESP11'1tts-IDOIS Ft-6�ASMAS resignação, disciplina e ga-
.

641- -Walmor Antunes Lima' -10 Suplente do--Snb�
des. mo e ClenCIa'.

'com:
lhardia" de-que tanto nos

.

Delegado de Polícia - Dispensado em 24-2-51. 642 _

SR. AGENOR POVOAS
Stall LA1)TRED ufanamos;}\1:ário Pamplona _ Juiz de Paz _ Exonerado em 26-2-51. JUNIR A entrada é franca. e Oliver

- em 1813; tomou posse',643 -_ A1'1Íoldo Feiber - Juiz de Pa,z _ ExoneI'ado em
Ocorre; hoje,. o aniversá- HARDY. do carg'o de Governador e.

I Preços:,'26-2-51. 644 - Doralice Schneider Pereira de Liz _ Pro-
no nata ,íci� do sr, Agenor --..... j Capitão-geral da Capitania-fesso1'a Diarista - JOOmovida em 26-4-51.' Póvoas Júnior, alto f-uncio- -

d
Cr$ 5,00 e 3,20 de São Pedro do Rio,Grande

'Distrito de Painel uário do Departamento -'Re- O Pre"aito O DI-a "Imp. até 14 anos". do Sul, D, José de Castelo,

1 d C "VI IMPERIAL64� - José Mariano da Silva - 20 Suplente do Sub- glOl1a os orreios e .Telé- Branco Correia e CunháJ) I
.

d f Ás 7% horas VIS"'h
e egaú9 e Polícia - Dispensado em 24-2-51. 646 _ ,gtra os, a quem cumprlmen- BEBIDAS PARA qRIAN- RITZ

ásconce os e ouza, Conde
I:'r�dente Andrade de Lima - 10 Suplente do Sub-Dele-

'

amos,
ÇAS Ás 5 horas

da Figueira, nascido, em
g,3uO de Políeia - Dispensado em 24-2-51. 647 _ Hel'o- Salvaterra de Magos eÍn 5t. d FAZEM ANO Simultaneamente d f

-

,I es Vieira Lemos - Sub-Delegado de Polícia _ -Oi8-
-" S, HOJE: O organismo das crianças" e evereiro de 1788 e fale-

-_,p_en,sado em 31-8-51. 648 - Mailte Almeida Netto _ PI'O- SENHORES' :l d' . BARRICADA,' cido em Lisboa em 16 def I' :,. eomo·o lOS a uItos, necesSI- Technicolor'eSSOl'a do Grupo Escolar "Correia Pinto" - Dispensa- J' - ::am qustO.dlO PI�tO; ta de determinada quanti- I
março de 1872;

..da �m 18-6-51. 649 - Juvenal Pereira de Liz _ íUiz de .

- NI!? Nocetb, funcIOna-dade de líquidos, diariamen-
com: '- em 1832, na então Vila:Paz E d "6 2 1::1

,.

no da fIrma Cal'] s H pc
Dane CLARK;E e Ruth, do Socorro, em Serp'I"ge, na"s' _,

"-, ,XOllel'a o em � - -o . 650 - Waldevino oncal.'
. < o oe '-

te. Mas as bebidas ideais O\les de Arruda - J lliz de Paz _ Exonerado em 26-2-151. ke S. A., ?e�ta �ra�a. para as criancas são a água
R M�N - I ceu Antônio Enéas Gustavo

-Callhdw MoraIs.
os sucos de frutas e o lei-

No Pro.g�·ama: I GaIvão, que vein a ser Ma-
-Alberto Bernardes. te, principalmente êste, por-

' 1) - NotIcIas da Semana. rechal do Exército e Barão
-Manoel Mendes. .

't t 't' A
Nac. I do Rio Apa;

SENHORAS' que, e mUI o,n.u rI IVO.
.

s 2-):- Atualidades Warner i _ em 1867, Luiz Alves de. .

. bebJ_(las alcoohcas, o cha e P th J 1
. -: O�dll1a Pmto ,da Luz, f o café são verdadeiros vene-

. a e. orna. I Lima e Silva viu apl'óvado
e�posa do sr. Ten. Arl�ndo Inos para as criança!'!..

Preços: I pelo General'- Mitl'e o' seu
Pmto da., Luz, da J'Jla:nnha

, Como bebida, dê a seu "Cr$ 5,�0 e 3,20
" I plano de movimentar a Ca-

de GueIla.
{'Ih

-':;-;:
I 'i d

Imp. �te 14 anos . i vaIaria Brasileira contra a1 o agu,a, el e e suco e IMPERIO (Estreito) I do inimigo paraguaio em:frutas, únicamente. Ás 7% horas I Humaitá;
,

I '1 - em 1901, AIberto dos'
AMARGA VIOLENCIA I Santos Dumont venceu' a

II' '1 prova aeroúáutica, contor-
CARGA HUMANA nando a Torre Eiffel, ,em

III I Paris.
O FILHO DO ZORRO 1 André Nilo 'radasco

ti,. Tenis, Clube
Por motivo de fôrça maior a Diretoria do Lira Te

nis Clube comunica aos .seus Associados que a soiree
programa para o dia 20 - Sábado - foi transfenída
para o próximo dia 30 - Terça-feira - Boite - Reser-

leva:'
ffi".'

O.R:IOi:.i.
MORIn. .

I -lDe- taflO ;;OJi.- RITZ '

PASSADO
- .- •. , -.�._ .- - .. -.ç....;,-

,.-

, !

-----'--------------------�--------------

fscº'à Preparatória de
Cadetes

CASA MISCELANIA diJtri
buidora dos Rádios R.O.A
Victor. Válvula8e Disco••

,

Rua ,Collllelheir()�Malra.
)o .;,'

. '.

1IIJIsrA�SS SbME"IYT6 '

NA CASA PEf�z"
"'�.""

-

',I'
�'

API.A -
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Sensacjonal O torneio inicio �8 B8sqU8te� maf��o para amanM
Finda a az�fa�a do

cam-l�:etanto faz-se mister

úa-I
Catal'�na. Seis '!fi�es".· dls- Taubaté x Ubiratan.

_ I deiras nuinêl'�das. 01''$, 5,00 to citadin� que' se, ini<::jaj'á
peonato Brasileiro de BH�- izar antes os Campeonatos putarao este torneío : rala- . 'Vencedor do lO. jógo x 'para as Gerais e Arquiban- na próxima terça-feira.
quete que roul.ou toda a -Jocais. As-sim é que a FAC vana, Barriga-Verde, Lira, Vencedor do 2° jogo. cadas e 01'$ 3,00 para cstu-

primeira a metade do ano, vai promover o Campeona- Clube 12, Taubaté e Ubírn- Vencedor do 30 x- Vence- dantes e militares. Não há Estamos certos que a

não parou' a F\AC suas ati- to da Cidade. Pal:a iniciar tan. Sorteada a tabela f icou dor do 40 jogo. dúvida estes preços fermi- FAC terá todo o apoio da

vidades. Encerrados os com- o tradicional torneié-In ício assim estabelecida: No intuito de permitir a tirão a qualquer um CJm- torcida nesta sua nova l'f>1t-

promissos nacionais voltou que terá lugar na noite

de1'
" todos a assistencia a este parecer ao Estádio Santa lização, demonstração de

os o.lhos para as .d!Spu�a!:! amanhã. Está marcado p:��'.a Caravana x Barriga Ver- espetâculoesporfivo, a 11'..-\C Catarin.a. .

que está disposta para ele-

Iocais. Breve se realizará o .as 19,30 em nossa magnm- de. estabeleceu preços popu la- DepOIS do torneio s.) no s var a um nivel bastante al-

Campeonato Estadual,
-

Ên-\ c3; quàdra, ° Estádio Santa Clube 12 x Lira. ,_ re�Cr$ 10,00 para as ta- resta esperar o carnpeona- to o basquete catarínense,

"O Esportivo
"

(
,

\

/ , I

_ w - ..- - -.-:....;... -� " - , .01 ,_ "••_ -.- .:-_.."••wfVY'a - ..-.-••..- ".-.-_ "!" -...-

, � ti,; terminou O jo�o Fiauelrensc e Paula Ramos
Esperado com ansiedade,

o match Figueirense x Pau
la Ramos, dando continua

ç�o ,a�'9ampeon�to de Pro�
f issionais . da Cidade, foi
assistido por diminuto pú
blico, não atingindo a ren-

da a importância de 800 cru.. �
- ..

realizando ótimas..jnterlren-lc1'tlnometro assinalava 43 diantes exibiram um f utebc l
zeiros. É que horas antes do l

ções, O guardião paulainc minutos de J-ogo, ou seja . fraco. Entretanto a fibra e Na arbitragem do encon-encontro' as condições at- , A preliminar entre os

mosféricas não aconselha- apenas f�lhou no tento que I quando -faltav,am 2 minutos o ardor estiveram presentes tro funcionou o sr. Duiéi- conjuntos de aspirantes, sob
vam aos amantes do espor-

redundou no empate, pois para o término da fase 1;::1- e isso foi muita coisa. Igno- dio Silveira. Sua atuação as ord'ens_'do juiz Geraldo

te-rei que deixassem ..&luas
tentando' d-tiicil defesa de plementar, O tento paulai-· ra-se ainda quando será dis- satisfez. Antônio de Oliveira foi bem

residencias. De. fato cho- uma cabeçada de Enguiça no foi de autoria de Luiz, putado o segundo
.

tempo, OS QUADROS disputada, terminando com.

veu e choveu torrencialmen- largou a pelota, provocando em belo estilo, aproveitando mas, pelo _ que se propala Foi a seguinte a consti-
a _ merecida vitória do Fi-

te, tornando impraticável o grande confusão na árel( magnifico passe de Forne- possívehnente hoje.terão 'Iu- 'tuição da equipe alvi-negra : gueirense, por 4 x 2, tentos
gramado do estádio da perigosa �o tric�lor) no que rolli. gar os 45, minutos restan- Dolly, Garci� e. Laudares: de Á1rton (2) e Nereu "(2) ..
Praia de Fóra. Apenaso pri- se aproveitou

...
Gil para em-.

.'
teso c

R;0meu, B_rauho e �um�t'- para o vencedor e Lico e;
melro tempo foi possivel.Te- [patar �. partida, quando () Ambas as equipes deg la- cindo (Adao); Urubu, },n- Au�gustú para o vencido.
var a efeito com a cancha I '--- Os quadros jogaram as-

completame�te encharca-I····················
..••••···••··•..•··••·•· sim constituídos: P. RA,·.

da. Houve equilibrio de a-

ZI der Li No"'vamente entre 80'S O
\MOS,�-:Q)l,alles, Dinajle 0',

cão, pelo que consldcrnraos ln er I.II0S passou para o guar- Ventura'; Lang,,rtamar ' e,

justo () empate de um ten-! Doq_uinha; Juvíta; Augus-
to paracada lado. Não obs- , Monte .Alegr/e dia"o-N.·valde- to. Edson, Lico e Adernar.

tante, o alvi-negro ofereceu FIGUEIRENSE
-

� Mafra,
maior perigo à meta contra- Noticias chegadas de Zinder Lins, antigo prepara- Nesta Capital; em visita particular amigo desejamos 'Meizinho e Luiz inho : Net-

ria, onde Cariont fOI obriga- Curitiba revelam que o co- dor do Figueirense, desta aos seus, encontra-se desde feliz estada na terra que ele i son, Cuca e Ney; Enio, Air-·
do a se empregar a fundo nhecido "coach" gaucho Capital, acaba .de deixar a há alguns dias o nosso pre- serviu de berço. ·ton, Nereu Polli e Leonidas.

direção técnica do Agua zado conterrâneo Nivaldo
Verde, transferindo-se para Gouvê.a, .elemento d_est!cado I

..
,

o Monte 'Alegre, um dos no- nas fileiras do- gremio pa-, A-
.

d· t
..

d Ati' t'vos concoáentes ao título ranaense Coritiba F. C., on-! nova ire orla o e ICO
máximo do futebol para-

! de ocupa a dificil posição R b
. -

-,

ece emas comulllcaçao Paulo Mendonça.
i naense,. de goal-keeper. ! d que em data dê 19 do Vice-presidente - Tellen-
I! I Nivaldo encontra-se na'

e

t
'.

I t d�
f
..

-

. ih" : corren e, comp e an o seu te Delso Lanter Peret Antu-
In ehzmente Já começa a xemp]o, O último Campeo- nesta geração, deve t)�gl1ir sua me OI forma e, segun- 290 d

.

t
.

apa,gar da mente dos esporo' nato nos deixou a OpOl·tU- do vem divulgando a im-
� 31no ,e. eXlS enc�a, o nes.

de modelo. A. técnica, a fi- Cl bAtI t 'o Catal'JllenSe 10 Secretário - Sargento-'
tistas florianópolitailos as nidade de ver como os ou- 1)"a'e o pl'epal'O de 011t1'a8' prensa de Curitiba, está .co- f' uded

e IC
-

d d'
I b d 't d t

. -' -,

d" . un a o e orgamza. o e Mário Bruno Cechinel.
em ranças as nOI a 'as ros Jogam e o que nos ralo gentes é o resultado de um tfl ISSImo para guarnecer o

1 t 1 140 B 20 Secretário _ Sargent().
festivas do ultimo Campeo- ta, Agora que 'p;;lSSOU O' � arco do Schatch na'ranaense 'Cpo!' de

emen OIS (O .

.

•

mteresse sempre erescellte:1 va Acelino Assonipo Cardoso.
nato Brasileiro de Ba�qlle- Campeonato é tempo de v(/1. pelas caus.as desp,)nivap, no próximo Campeonato �ça o:es, e egeu sua �o
t b I P t t

-

1 t Ih
., :. dll'\f!tona para o penodo 1° Tesourejr� - Sru:gen-

t: O. Ol� ceI' -�' espe ac.u o. armos os o, 'os para nós Cumpre a nós, depois dei'- Bl'AasoJlelro de Futebol.
1951.1952, assim constituÍ- to Oswaldo Farias.

�o e:noclOnan es
_ preCIsa- mesmos, a sltlla,;;ão de 110,,,-: ta memorável 'parada de Nivaldo, 'que é nosso

da: ' 20 Tesoureiro _ Sargento:
l'a� fI?a� fra�adOs de ma- �os esportes e de nossos tlu-

-

brasilidade que foi o XX Presidente de Honra AJce�eck. . '.
neI�'a In e, eve e� noss�E' es e ?omeçar a trabalhar Campeonato Brasileiro' de Coronel" Oswaldo Melchia- Dfretoi' Geral de Esportes.
.rotmas., M�s, maIS. ,que lS- com afmco pelo apl'imu1';:t- Basquetebol, descruzgr os des de Almeida e Major AI- � Tenente Ari Canguçu de;.
to, a tecUlca adm�rav:l de mento do êspor�e, mei'mente ,bl'aços e lançar a ci,mpo ViaJe00 O presi· varo Veiga Lima. Mesquita.
()lItr�s terras preCIsara nos. do ,Basquete. Poderemos � para com -todo o ardoi' tra- :>',

Presidente, Cy:Jitão Basquetebol! e VoleiboU:_

��l�l�:�pe:��l�o'eEntramos �ãO dhábdúvida fl°l'�nar dep-; balhar para elevar bem 'al- deu te d ii F; -c.D ..D. Auxiliares Futebol-p
•

>. a o m quer co- 1'0 e reve, se eçoes capa- (to o nome espoltivo de 8an- cerca da r;:,alização dos lOs, Sal'gento Joa-o Pedro Nun'es-
I d

�
d ,. Afim de finalizar enten- -

ocavam�8 gran es e,.speran- z�s e enfrentar até vito-, ta Catarina. Valores, ('reiam JOGO SUNlVERSITÂRIOS' Atletismo: Sargent'o Sil"l'oc
ti dimentos com os PresÍ<�entes ,.

�a� e nao �ons.e.gL.umo.s o 1,'.1.,0.samen e a.s mais

,.y.ateg.o-j não no,s f,altam. Elemento.s SUL-BRASILEIROS _ nesta Marques.
t 'A d - da Federação Paranaense

e:XI� o que esp�lcWamO>3_ llza as equIpes nuclOruIs. materiais e instalacões tf�- Capital de 22 a 28 do fluen- \ Diretor Social ,e Propa-1 a n' h P tI'
., de Desportos UniversitárioslÇ o I erecera um meJ or ara a a .preciso qUé não mos agora, lJm ótimo Giná- te, viajou, via-aérea., pela ganda _ Tenente Teixeira

estudo Se no' ap f d b' (FI:DU), e, da Confederação o

.

. ., 1'0 -I}n ar- cruzemo.s os
.

raços, E pl'e.. sio em Joinville e urna das "Cruzeiro do Sul", para Leite.
mo v f

. . - - Brasileira de Desportosseremos _que, Taca.ssa- ÇISO que nos atiI.'emos à 1u- melhores quadras do Era- Curitiba e Rio de Janéil'o, o Zelador � Sarg;:<"'nto Ar"
t t" Universitários (CBDU), a- ;ç ._

mos an e a e�lllca maIS, �- ta; a luta do alevantamen- sil, em Florianópolis. li:: ne- nOSSD colega Çle imprensa e Egídio Gil.
.

vançada e maIS desenvo_l'n- t� moral, financeiro e téc- cessário agora ° estímu lo do acadêmico- Hélio Milton Pe-
'

Agradecemos a comunica-
da. de o�troí'? Es�ado:;. �ma ,nICO de nosso esporte. A povo, da torcida, para q!ie honroso lugar, que bem me- re�a, Presidente da va10- ção e fotmúlamos votos de

�?lSa, aI�da ��Js. a fIbra. grand:za de nosso l�asqt1e- no próximo Campeonato rece, pela bravura de seus rosa Federação Catarinense prosperidade aos novos pa
",,;m,. a flbra f?1 a grar.dE. te esta em nós. A oportuni- Brasileiro de Basquete San- filhos e pelo vigor de sua de Desportos Universitários l'edros do tricolor estreiten..
tecIUca dos gOIanos. por e_O dade que tiyemos, única ta Catarina obtenha um gente. , (FCDU). se.'

__""""-e-.•� t.: ...._[1: �� �
. ._, �";"I�' �. "'���,,,.-.,

Choveu muito na nette de ante-ontem Apenas
t. tempo foi realizado ... txt o marcador,

tentos de Luiz e Gil

o
guíça, Gil, Amorim e Adão

(Gumercindo) .

O quadro tricolor atuou
obedecendo à seguinte for

mação. Car ion i, Paulo e

Jaime; Cazuza, Chocolate
e Joel; Luiz, Ari, Astro,
Fornerolli e Abelardo.

PRELIMINARO JUIZ

E'cos do Campe'onato Bra
sileiro de Báskel, -�

Domingo, continuan�o o campeonato, �e profissionais,·. io�arao
.

Bocaiuy-a. e �Atletico '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I' f.r.queze, em seral
Vllbe Creesotadl

,

(SilVeira)
, ,

Sahe�Cls que há, ou

hOU-j
morativa. Só o Rio, '�ap;i:;11

-::'Ve algo posíttvo sôbre a fei- do Brasil que tanto êle Jig
''tura de uma estátua .,a Rui n,ificou, ?�O possui uma r-s

:.:Barbosa e que deveria ter tatua erigida em honra da-

,'Sido inaugll'l:ada_ por oca- quele que foi. a maior cabe-
.srao das comemorações do ça pensante nacional em

,'5.eu centenário., todos os tempos. E
-

t bO)-'eAté �-oje, porém, a M,et,ró- .

Passado tanto da;;, festí- xperlme.o e
'pole nao 'Pag�u sua, dl.vId_a vld�d,?s. ,do centenário de ,M'30&S' aesnAa.s.',:a,queie que, f?I o mal?I ge- RUJ, e ja tempo de per�un, ( ,VU 11 OU, '

'mio da Iatin idade, j aquele tarrnos : - Onde estará a

-que elevou 'O nome do Bra- estátua do eminente baia
�J;il perante os maiores pen- no 'I Como vai a sua feitura '!
.sadores do mundo, Será que foi relegada à con-

O Rio de Janeiro possui díção inferior a obra que
..estátua e busto de tôda es- imortalizará no bronze a

-pécie, tem homenageado to- figura que já é imortal no

-dos os. vultos que lhe tem mundo inteiro pela 'sua '.':1-

"tiqo destaque, passando-lhe bedoría, pelo sseus feitos
-pela vida com realce: Sam- intelectuais, pela sua ge_
ibistas, como Noel Rosa, Ca- n íalidade?
:;valos de Corrida, como ,Mos-' U -r"fl'"
-soró, [ornal istas, poetas, ••••••••••••••••••••
-:pip.tores etc. Só falta um

jogador de futebol. O que
,mão tardará muito a fazer
ile .. , Com Rui Barbosa, po-
.rám, a falta continua. 'Parda
-em que a cidade pague G
'<que deve ao' grande tribuno,
�à "águia de Hava".

Rui tem recebido no ex

"terior mais que-a capital da
"República lhe tem dado: - r O N I C A ' A P E R I T I V A
:Em Varsóvia, existiu urna
..estátua de Rui a quem a

'Polônia admirava muito. Em
.Londres na casa onde 'JHÍ-
-diu o grande pensador, há
i.tma placa de bronze come-

rDiario.da M�fro,pole

�E'a es,a.na de Rui Barbosa
',' " ....

",
','

'
. . .�

.

..
t'

: (Alvarus de Oliveira)

'A G U A

IlS' CONVALESCENÇAS

Lotes ã venda
�#AI,e'a,'I' dos Pe"s Na praia da Saudade, em

''''', Coqueiros, ao lado do gru-

{(••Iida íÔ"1.0 Dia po escolar "Presidente Roo-

'�,sew; pés coçam, doem e ardem, sevelt", com '15 .metros' ,de'
$Itu ai ponto de quasi enlou(JUe- frente e area 'de 400 m2.
'·d-lo-r SUa pele r�clla, descasca ou' ,

, _ ,

-,sangra? A ver4adeira' causa destas lnformaçoes com o S1". GII-
'·af� cutâneu é um germe que b t Gh 'R S ld:lIe' espalhou no mifudo inteiro e é er O eur, a ,na a a-

. ''(!��beetdo sob dlver�! denomina- nha Marinho nO 127, ou no
�OI!S., � como Pé ·de Atleta, CO- .,'

,

'�a de Singàpura, '�Dhohy" co� local.
-«eira. v, não pode livrar-se destes
SOftime�tos senão depois de elimi-
"nar o germe causap:or. Uma nova

.desçoberta, chamada iii i X,D d e r m,
,;1a7, parar a coceira em 7 minutos,
cmobate os gennens em 24 horas e
torna a pele li!!a, macia e· iiJ;np�
'<!m 3 Qias, NixDderm dá tão-bons
'resuliadms que oferece a garantia
-;de el.Dntn'tr a coceira e limpar a
pele não só dos pés, como na

::maiQ!ja dos caSO$ de afecções, cutâ
-:neas. espinhas, acne, frieiras e

'�Plnge!,s do rosto ou do corpo, Ver e.,tratal' à rua Fe'ipe--::eça Nlxoderm, ao seu farmacêu-
.

< 1

'li�, noje mesmo'. A nossa ga- Schm'Idt, 23 10 - sala 7.

Jr"dod.... ����a�o� Dàs 9 ás 11,30 e das 14 às
.....� CIdIuS prote�o.

.

17, horas. .'
.

Ford 194911950
'yende-se um 4 portas, e

quipado, el'Il estado impeca
vel.

.....................0. .

tO REGULADOR VIEIRA)

.

Emprega-se com vantagem para
combater as Flores- Branca�, Cóli·
cas Uterinas, Menstruaes e ilp 'll C

parto, e Dores nos ovárioll.
Ê poderoso calman'te e Regtola·

dor por excelência.
. "'LUXO SEDATINA, pela �U9. com

vrovada eficacia é receitada POl
m�dicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontNl� em

toda parte.

Por Ál Neto
;(. 'As Empresas Bíng Cros-

by acabam de fechar con-

e ' I
'

trato com a RKO-Pathe no

ompre pe O ,!"e- sentido de utilíbzar os' "stu-
no' preço da CIcia...dios" da companhia cine

c:Je O seu refrigera- matogrâf íca de C_urle� �i-
, ty para a produção de fil-

dor NORGEI M,O- mes de vídeo. Na verdade, a

elilo. 1951 com g·a- companhia de' Bíng Crosby
•

I

I d iniciou a produção de ,umrantl' rea e filme de televisão intitula-

Acabamos de receber noyas .;.:emessas de ma

quinas de costura alemãs, marcas úADLER" , II
'" ,"WEBA". com melhores :pr'eçtni para revendedores,

. .

, ....

!.
�

Preços especiais para atacadistas

Radies .tul·andes Lida.'
Rua Oriente, 410 - Fone: 9-9283 -'- Endereço

telegráfico: "LUNANDES" - São Paulo

Hoje daremos mais uma

receita de 'maças, afim, de

que você, que é uma dona
de casa inteligente, apro
veite ° preço muito barato
das maçãs importadas; prin
cipalmente aquelas que são
vendidas nos caminhões ou

"
,

nos camelots, nas esquinas
da cidade. As maçãs assa

das constituem uma sobre-
messa saudável e bastante

apreciada, principalmente
quando preparadas com

Imais �Iguma coisa que lhe"
dê gosto,

.

como na receita
de hoje,
Lave 8 maçãs de 'tanho

médio e retire as sementes
fazendo um pequeno corte
na parte superior. Coloque
as frutas uma ao lado da
outra numa ,tr,avessa de vi
dro que possa' ir ao fogo.
Ponha um pouco de açucar
em cada maçã no buraco
formado pela retirada das
sementes. Recheie com pas-

o mais antigo Clube de .górt�iºs do Estado d�
SANTA CA'l'ARINA.

Fez entrega de mais 'um prêmio em Ponta Gros-
sas sem caroço e nozes pi- -

SH (Canasvíeíras) à Exma. Snra. MARIA' IN�CIAcadínhas. Espalhe uma 'CO-

J
.

.

DA LUZ.
lher de açucar por cima ele I.N S C R E V A M - SE!
cada maçã. �

Façam sua inscr'ição hoje mesmo, procurem 'os
Coloque na travessa uns

agentes mais pi'óxiní'os, ou seu escritório na PRAÇAdois dedos de água, cubra
.

com uma tampa e deixe 3,8-.1 � 15 DE NOVEMBRO, 20 � 2° andar (Altos Restau-

� rant-e Ro!Sa":J"
_' _

'<
'

"

"'"
sando em

...

f.orno- regu
..
lar, de

'I : C' -, !ii; 1'0
.

V' S' t
-

h b'l'
3'

,om cr,,; ,,00 apenas, v, s., es ara0 a 1 l-
O a :tO �lUutos, ou até que.

i
tado;, a éoncorrer ao sih'teio à realizar-se dia 31 de

as maçãs fiquem macias. OUTUBRO, que está apl'oximan'do-se.Retire do forno, deixe es-

friar e ponha na geladeira: 1
Cr$ 13,500,00 distribuidos em prêmios todos os

rneses,
..

Sirv� na própria travessa
de VIdro onde as maçãs fo-
ram assadas.

.

Esta é uma sobremessa
deliciosa, pl'incipalmente se

acompanhada' ele um -.bõm
creme chantilly. (APLA):

.

Flol'a

I
. Pedra Britada I
A Penitenci-ál'Ía do Estã- Ido vende qualquer quanti- I

�;1)ijll"ii Imlli�y tI.��:�t�f:�� p����::�u��'
-- - - - _._ N0 1 '.',... Cr$ 210,00

Cr$ 1j10,00
Cr$ 110,00
Cr$ 80,00
Cr$ 60,00

N02,
N0 3

A mulher evitará dores N0 4
ALIVIA AS CóLICAS UTERI.NA� N0 5

Vende-s8 ·uma
casa

Sita à Rua Uruguái nO 5f;,
Tratar com o sr.' AUl'elí.o
Sabino, . na firma Hoepcke,
secção Auto-Shell, ou 'na

Rua Uruguai 48.

do "Cry of the City", sob a

direção de Bernard Girard.

8SDO 118ma & Cl·a * O exito do show de Lar�

3 U
"

..• ry Spivak ,e Martha ...Roun-
"tree "l\feet the Press" é já

Caixa pO,s�all !39 tão fabuloso que a revista

Telefonei 1607 Readers Digest vai contar
a, história do programa em

um dos seus próximos nú
Rua Jeronimo meros.

Coelho, 14 * Durante o rnes de setem-

FLORIANOPOLIS bro, o mais popular show de
..

TV dos Estados Unidos, se

gundo, a Organização Hoo-
per, foi o' programa "Toast
of the 'I'own". O segundo
lugar coube ao "WEistin
ghouse Summer Theater".
* Buster Keaton está de

visita na TV, Desde o dia
tres de setembxo que ele
aparece no programa "Car
ry Moore Show", 'da Colum
bia Broadcasting System.
* Outra veterana que es

tá fazendo sucesso na tele
visão, é Anna May Wong,
O show de Anna, que foi

lançado pelas estações de
televisão da Rádio DuMont,
teve início no dia 27 de a

gosto p. passado. Trata-se
de uma, série de episódios
misteriosos, intitulada "A
Galeria de Mme. Liu
Tsong". Anna, a famosa se

re.Íi:t dos tempos do cinema
mudo, faz o papel da dona
da galeria de objetos de ar-

te, onde acontecem as coi
sas mais fantásticas. O pri
mei,ro episódio ,intitulava-
se "Os ldolos Egípcios", e

obteve o aplauso de toda a

crítica.

..
"

'

No mundo .do
rádio e da TV

,I -'

Participação
,I ZE-SNR. E SNRA.

NO RlZZO
Participam o nascimen
to de seu filho

RICARDO
Fpolis., 14-10-51.

· .............::.....,._._w......- ...• .....••..,.....

I Credito· Mutuo Predial

VINAGRE DE PURO
NHO

VI-

t
I I

,

�

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serâo
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALV1I8
advogado

'Av. Rio Branco; 128 - Salas 13081'
TeU. S2-694� - 22-8005.

Esposa, filh(js� netos, bisnetos e sobrinhos do. :ve� 5AL'ADAmndo e inesquecível Tomé Machado Vieira, agradecem a .

"

todos que enviaram e apresentaram .pezames e acompa-
nharam 'ao seu enterramento, bem como aos que envia- INOFENSIVO - AGRA-
ram flôres, DAVEL - SABOROSO

, Aproveitam a oportunidade para convidar a todos NOS
. BONS ARMAZENS

os seus pal'ent�s e 'pessoas de suas relaçõeB de amisade

IDISTRIBUIDORES:
- IN

para assistirem a missa que mandam celebrar dia 19 do TERMEDIARIA CATARI

corrente, às 8 horas, sétimo dia de seu falecimento, na NENSE LTDA. - FLORIA·

Matriz da Trindade, agradecendo, antecipadamente, aos NõPOLIS '

que comparecerem, à êsse ato de nossa Santa Religião. TEL. 1251.

----_._----------------�

Agradecimento e Missa

L�,.
--.- \

FiA C, 0-'
OS MELHORES ARTIGOSr os MENORES, PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA·DISCOS AGULHAS

GELADEIRAS - LIQUIDIFICAQOR�S BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES
SISTENCIAS CONDENSADORES

. ,�,""i?'''"T��t'-:;�' o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21: e 21 A - Florianópolis

RADIOS
ENCERADEIRAS

,.-:- ..

/

RE-
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I. ISSEMBLflllRISl.11IYI êlefinf-Ija+ -DiSUil' ,lriãll;J�5:éiliE:iE�1
50 Distrito Naval. f

Em suas considerações, o ilustrado representante Promoção de Oficiais:
. C��i,tães d�.C..órveta, 60; r.�- b) - O sr, Aln:iral:te co-Iudenista asseverou que as emendas visam a cortar' ver- Conforme comunicação do pitães-Tenentes, 90;.' Prí- .mandante do 50 Distrito Na-

bas destinadas a fardamento, em todas as repartições sr. Capitão dos Portos do meiros 'I'eiientes;: 7'5. val, recebeu do Exmo. sr'lpúblicas.
.

Paraná e de conformidade Quadr?de Farmaeêut.i- �r. Lauro Sébu?h, !uiz Au- .

Em pronto aparte, o deputado Estivalet Pires obser- éom o publicado no boletim cos: Capitão de Mar e Guer- ditor da la Auditoria da 3a.
vou que a 'afirmativa do digno colega não correspondia n. 38í1951, letras "BB", foi ra,: 1; Capitães de Fragata, Região Militar, o ofícío

'

11.

à verdade, porquanto nem todas as repartições haviam promovido na Reserva Re- 3; Capitães de Corveta, 01; 1.034, de 5-10-951, cujo te
sid� atingidas pelos cortes. rriunerada ao pôsto de l° Te- Capitães-Teuentes.. 5; Pvi- é o seguinte:

O deputado Osvaldo Cabral, a contra-gosto, teve que nente, o 20 Tenente (ES) - meiros Tenentes, 6; Segu.i- Exmo. Sr. contra-A1mi-11reformar e restringir a sua acusação.;. "Não era todas' R. Rrn, Nestor Bezerra da, dos Tenentes, aberto, rante, Comandante
as reparfições ... Eram algumas ... " Silva, Agente' da Capitsn ia Qu.adro de, �irurgiões- "Comunico a y. Excia.1Porque, pois, exagerar? dos Portos em Antonina. pentlstas: Capitão .d� Mal' para os devidos fins, que IO exagero importa em fraqueza de argumentost,

-

Pelo Decreto n, 2�.367-Z.·' e Guerra, 1; .C�Pltaes, de, deferindo à promoção do M, iPor um momento a discussão desviou-se do' orçamen- 57, de 11-8-1951, do Sr. Pl"€- Fragata, 3; Capitães de C)Oi.'- Público, determinei o ar- i
to para entreter-se em questões pessoais, entre o nobre sidente da República, pu- veta, 7; Capitães Tenentes,' quivamento do Inquérito- t
orador � alguns colegas. .' I blicado no boletim u. j�! 22; Primeiros Tenentes, 30; Policial-Militar, no qual é IF.oi � que o dep

i i
utado. Osva�do Cabral,}�clar�uo qu.e Il�5.1, let!": "V"; foi r pr1}1110- Se'�Ul�dos Tenentes, ���nú. indi. :iado o çivil �;angelista .,p0SSl1l diversos arqUIVOS, inclusive um de fichas ind í- vido ao posto de 20 I'euente Corpo de Engenheiros e Aquino da Costa.

viduais. Naturalmente, com isto quis ele intilú'!dar seus I e transferido para a R(�ser- T�cnicQs Navais: Vic� ·Al- c) - Encontram-se aber-
opositores. ..._ .' I va Remunerada, o SD-TL -- mirante, 1; Contra-Almíran tas as inscrições para a ma-

Mas ele já di-;'se que não é bicho papão .. -. Derval Damazio. _ te, 1; Capitães de Mar _e trícula no ..Colégio Naval no
Deixemo-lo, porém, nesse setor, e encontremo-lo mais

I'
.

Medalha Militar:. Guena, 12; Capitães de Fra- Curso de Guarda-Marinha
adiante, quando obrigou ao deputado Estivalet Pires f'a- Pelo Decreto n. 2.367-M, gata, 20; Capitães de C'Jr- Fuzileiro Naval. Grandes 0-
zer-Ihe a advertência de que a critica não se estava ba- de 11-9-51 o sr. Presidente veta, 26; Capitães 'I'enen- portunidades para os jovens
seando em dados concretos, pois as emendas ao orçamen- í da Repúbl ica, resolveu de tes, 32� até 17 anos. Qualquer- in-'
to outro objetivo não tinham senão o de dar cumprimento l'conformidade com a legisla- Corpo de Intendenté's da formação, poderá ser obtida
.à lei, I çâo em vigor, conceder ao Marinha: Contra-Almirante, na séde dêste Distrito, com

O deputado Cabral, entretanto, não se dá por venci-1CB-FN-n. 2.800 - José AI- 1; Capitães de Mar eOuer- o Chefe da Divisão do Pe.s;do, e déclara que as referidas emendas visavam a' econo- i ves de Lima, a Medalha Mi- ra, 12; Capitães de F'raguca, soal.
mizar dinheiro para pagar o aumento do funcionalismo. i li'tar de Prata, visto contar 36; Capitães de Corveta, 'I'!.; d) - O Sr. Almirante Co-

Novamente' o deputado Estivalet Pires salienta que mais de vinte anos de ser- Capitães Tenentes, 108;'mandante do 5° Distrito Na:
a lei do aumento havia sido sancionada e precisada ser viço, nas condições exig i-: Primeiros .

Tenentes, 17ü; val, acompanhado do seu
-cumprida. J das. <: Segundos' Tenentes, aberto, Ajudante de Ordens, com-

O orador arrisca-se, aqui a dizer, que na Lei Orça- Festa Infantil de Natal : Quadro de Oficiais Auxi- pareceu ao banquete ofere-
mentária não podia constai' o aumento do funcionalismo;' O sr, Almirante Coman- liares da Marinha: Capi-" cído pejo Exmo. Sr. Gover- I
porque a respectiva l?roposta fora anterior ao projeto do dante do 50 Distrito Naval", tães de Corveta, 3; Capitães nadar do Estado aos Srs. f) __ Pelo Sr. Almiranteaumento, esquecendo-se, como acentuou em aparte, o .I'e- recebeu da Diretoria do Clu- Tenentes, 25; Pr.ímeíros Te- General de Divisão, Edgar Comandante do 50 Distrito.presentante de Concórdia, que a proposta já consignava be Naval a Circular n. 7, 'de nentes, 50; Segundos Te- Amaral e General de Briga- Naval, foi concedida per-.o aumento à Magistratura, antes do m�smo ser aprovado. 2-10-1951, na qual informa nentes, 100.

\ da, Floriano de Lima ,Bl'ai- missão ao Sr. CT-B�mifáciQ.Tão flagrante contradição não poude ser explicada a realização na séde social. Quadro de Oficiais Au- ner. Ferreira de Carvalho Netor-pelo deputado Osvaldo Cabral, embora ° tentasse com o a 25 de dezembro p. vindou- xiliares do Corpo de Fuzilei- e) - O Sr. Almirante Co- para ir ao Rio de Janeire,;a,rgum�n:o. de que .

.(l. governo esperava o apoio da Casa 1'1'0' das 14 �s ,18 �oras, dei r,os Navais: ?:pitão de

cor-lmandante .do 50 Distrito Na-o a fim d� tratar de interes-,:.,0 seu projeto de lei.
I uma festa infantil de Na- veta, 1; Capitães 'I'enentes, vaVse· fez' repreasntar pelo ses ·partIculares. ',

De tudo se conclui que o discurso critica do deputa- ,tal, destinada à confrater- 3; Primeiros Tenentes,' 7; seu Assistente, Capitão de
�lo Osva.ldo Cabral não pas�ou de um caso estudado para n�z�_ção do� filho.s d_Os .srs. Segundos Tenentes>" I C01'V�t�, Mallo�l Abud, nos �()R ORDEM:

.lmpl'ess:onal' os menos aVlsados, querendo convence-los SOClOS. Serao dlstnbUldas� Outras Notas: i exerclC�os rêahzados pelo {a) Lauro :MartIns Fer--de qne as emendas da maioria eram tão somnete uma 'prendas aos filhos dos s1's, a) "- Regressou da Capi-'Coman'do .,,_da .&!'ie Aérea rt�ira � Capitão de Fl<âgata-manifestação de má vontade contra os pobres e os doen- Associados, até a idade de tal da República no �ia l!) desta Capital. 'I 'Chefe do Estado Maior.te:;, principalmente contra os funcionários mais modes- 11 anô::r; aos sócios que c;e

,
tos. Sabem estes, entretanto, que a preocúpação dos re- encontrarem" fóra da séde,
presentan.tel:) .

do Par�idj) Social Democrático é favorece-

II' se:-ã facil�tadà a entreg� dos'
los c()m JustIça, e nao enga!1a-Ios. com pI'()messas, brmdes, a pesso'l'ts de-' snas

o

fa.mílias.
.

.
_ Qrdem do Dia

-

I. Modificação dos efetivos
Em discussão o projeto de lei que concede auxilio. de Oficiais da Marinha de

:lOS municipios de 'furvo, Cl'iciuma, Urussanga e Orleães, I Guerra:
.

.

(J d�putado Cássio-Medeiros apresentou uma emenda no 1 O sr. �esidente da-,Re-
8ent�.d? .de ser incluído um auxilio de Cr$ .100.000,00 ao 'I pública env_iou �ensagemmUlllClplO de Joaçaba, onde as chuvas ocaSIOnaram enol'- ao Congresso NaClOI1al, a,.

.

mes prej.L1�zos... .

'. eompanhado de proj�to de I '

J ustlflCando a medlda, o orador diZ tratar-se de eu- 11ei, alterando os efetivos de

I
.

lamid.ade 'pública e, por isto, espe�'a, o ap�i() dos cole�as ..Ioficiais do Cor�o da Arma-
Por sua vez, -o deputado. Estlvalet PIres comUlllCOU da e dos demaIS Corpos e

à Casa o teor de UIn radiograma recebido de Concórdia, Quadros, da Mtll'inha de
<mde violenta tromba dágua ôcasionou danos alarmantes, I Guel:ra.em soma superior a Cr$- 300.000,00. j Dadas as necessidades

Por isto, encaminha tamqém uma emenda ao proje- iatuais da Marinha de Guer
to em causa, no s"éntido de serJ concedido ao municIpio de ; 1'a em faN; do programa de
Concórdia auxilid de Cr$ 100.000,00. . ! renovação da Armada Na-

.

. ",. I cional, ésse. projeto � ap!'e-Na trIbuna. o deputado Eshvalet PIres i sentado Como snbstItutlV:)
Para explicação pessoal, fOI {la m�crofone o deputado I a1'905POl'ojeto de lei,�l. 956, n�eE t· I t P'

.

R t d' d' , ,ora em CUISO na veI-S Iva. e . Ires, epor au o-se ao Iscurso que condena- f 'FdI'd
. �

dOI' d F d 1" mara e era.va a emlssao e aUXI lares a azen a, sa lentou que a
O t t·d

.

t d l't·" ,. .�

t . ex o o prOle'o .e eIrespec lva QJspensa nao encon rava amparo nos sentI- , .

t A 't"
.

10t . d
. '.

S .
o e o segum e: r 1ge

.

---men os a JustIça. eu protesto, felIzmente, haVIa encon-
O f t' . d Of· ,. '. dt d P l'

.

d G .

1
.' s e e IVOS os IelalS o·ra o eco no a aclO o Toverno, pOIS aque es serVIdores

C d A d d
.

'. 1· b d . '.
. ·orpo a rma a e os· (lt:-PU')_Icos aca am e ser readmltIdos, eonforme consta da "

C' ' Q. d' d."Diário Oficial" .

. maI;,; 01 pOS e na lOS a

A
.' "

.. Marinha de Guerra passamo enseJo, o culto parlamentar CrItIca o governo por I' -

t t.t
.

t . d ·t··d 1 f'
. ".

. a ter a segUIn e cons 1 Ul-el eml 1 o aque es unClonanos sem qualquer motlvo �

,

mas, ao mésmo tempo, envia-lhe aplausos por haver re- ça�:., dA' d.' .\1 i-parado 0- erro, nomeando·,ús novamente. E' que o sr. Go. tOIPdo Ea . lmda a2· "V�- T..... ran e e squa ra
.

Ice-vernRdor do Estad.o .começa a compreender a necessida-

I'
<

•

• • C' '. .de de escutar a voz dos repre el t t d _ Almuante, 10, onba-AI-s 1 an es o povo.
mirantes, 20; Capitães de

••i.;.�iiii=""--Aiiiiiiii�--:;;_;;;--�-:::-_·_,-lMar e Guerrq, 75; Capitães

V-I1I1b:I�V-·�ER'�rM"-O···"IiIR�R�'ER. I i�: ��:;:tt:, 315705/ c�l�l�i:��
• \ Tenentes, 600; Pnmell'?S- ,

.

.• i Tenentes, 300; Segundos-O�!=u�nde dó sangue. O ungue- é II vid4 i Tenentes abeI'to: ..
Tonifique-se com SANGUE-I �Ol'pO <_Ie_ FuzI�ell'Og Ka-

NOr, q"e con+6m ex·ce1 • vaIS: Vlce-Alrmrante,. 1;• U .v.i.ll, .lenteS • o ••

e..l,e�entos tônicos, tais como': ! C_ontra-Alml:'ante, 1,;, CaPl: Il'osIoro CAleio Varrdat taes de Mal e GueIla, 4,
, j, i:t o e I C ·t- d F t 1

- .

-
_ ArseÍliato de Sódio etc I ap� aes e raga a, _ú: I

Si 'ª' ' '

CapItães de Corveta, 30 j.Ca-I\= -= Os pálidos anêmicos eSfYota- i pitães-Tenentes, 70; PÚ-
- "o,

T t 1 <:.:'- � == d.os, de,pauperados, mães que' melros- enen es, _00; ,;e-

�� I..s;==:j cr·Í.a,m, ,magi:o.s e crianças ra- !3undos-Tenent�s, ab�J'to. ,� .l!!EE'!!:!!: QJ.I1t1cas·,· tOlllflCar-se-ão com o Corpo de Saude da Mari-
nha: (Quadro de Médicos)
- Contra-Almirante, 1; t;a

,
pitães de Mar e Guerra, 8:

j Capitães de· Fragata, 28;.
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I

I •

",''''siô fBlNCISCO 'DO SUl, oara NO'4 ,,oBa

....

fOGOfS(J fOGAREIROS
. ELHRtCOS DAKO.

:
• ;'

.

'( .',,,, "�o .i

Inteiramente esmaltado em

pO,rc",e, lana, ,',I"Q,U .exelente pintura a LUCU.

;..�;:;.��;. " - ,_
"
,'.

"'.,'Apesar do baixo, pr�.ç-o terp ex�elentes; r

f�,a,t�\rlel'i8t!CaS �·eçaí:ticàs e 'elétrices.
, J�'

,

. �,., '.:.
" "-�""':"rç��� -di1;co�,'·e!êtriços pAKO ,.de �u�lid�
I. ,�..""I;1;lsup�r{ively sao do tIpo de reSlstenCla

D'.�: K''I'" ""."':�',' -I]' :�';:�lêtrié� ,!mbutida, prénsada em matetial al
,

.� , O,' "

'

tamente 18.01ante com grande concentração
, ,... '," ,/ calorilica.,

----�------�--�--------_.--------------�------------��--���----------�--------------�------------------��--�--------------�--��P'----

......... eOMlMI'IH'JIl

_'..

EÔt'TAL, Nos, Bastidores do Mundo
� � .

, - ".

DIRETORIA DE OBRAS Escolos 'd'a F'r;a'nco'PúBLICAS, �
,-

,

\

De ordem do senhor d ire- .

I
tor, devidamente autorizado, Ideclaro .que se acha aberta, Os católicos estão levan- que f'oram destru idas duran
a contar desta data, a con- do um ligeira vantagem na te a guerra, ainda não foram
corrência -para a venda dos I questão escolar da França .. reconstruídas.
veículos abaixo relaci�na-I_ Para nós, f�r� ?a França, Já que a maioria elas es-,
dos:

. _ 'I e um pouco dIfICI] entender col�s é formada por esco-

Um caminhão Ford.�

ljá
deu por terra com vários las católicas ---:-- dizem os' ,

4.000 kg. _ 1942, sem caix' gabinetes e, constitue ,uma partidários elo ponto de vis
- preço base Cr$ 45.000,00. ameaçá permanente para ta da igreja --o govêrno eR

Um caminhão Ford - qualquer governo frances, ,tá na obrigação de ajudá-
4.000 k�. - 1942 _ preço AAUe�tão resume-se no las financeiramente.
base - Cr$ 30.000,00. problema de' sabeI: si .o go- Os socialistas, dizem que
Uma caminhonete Ford vêrn o deve ou não deve dar dar ajuda ás escolas católi-

1929, __;. preço base _

.... subsídios às escolas religio- cas seria infringir a lei
Cr$ 8.000,00. sas. francesa, que prescreve a

Um caminhão Chevrolet Essas escolas são, na qua- educação laica para todos.
1929, sem caixa '_ preço si totalidade, escolas cató- No bloco da esquerda, os

base - Cr,ji; 10.000,00. "'=, Iícas. comunistas são os que vão

J
Uma motocicleta Zunda _:::_ Muito explicavelmeute, o mais longe, e não só lutam

preço base _ Cr'$ 6.0DO,00. bloco católico acha que sim, para que não se dê apoio
as referidos veículos po- que o' governo deve dar 11111 às escolas 'católicas como in

derão ser vistos e examina- subsídio às escolas. rel ig io- sistem em que todas elas de
dos, durante as horas de ex- sas." I vem ser sumariamente fe-
pediente, no páteo desta Di- Mas o bloco da esquerda ',chadas.

'

reteria. pensa que não, que não de- Até as eleições de junho,
\

As propostas deverão ser ve haver auxilio financeiro a situação achava-se mais
entregues em envelopes fe- do estado para tais esco-, gu menos estacionáría.

,

, I Ichados, no Gabinete do Di- las. Com as eleições, entretan-
reter, às 10 (dez) horas do A questão já tem quasi to, houve um aumento no

di� � (cin:o) de Novembro! meio . sécul�. I número de
. cong11:ssistas

pr0:Clmo vindouro, quando I, FOl em 1905 que o desa- que querem ajudar as esco-

serao abertas em presença I côrdo começou. las católicas.
dos preponentes. I Em 1905 deu-se, na Fran-· Daí as atuais discussões,
Diretoria �e ?bra_s Públ í- ça, a completa

.

separação já que os católicos estão
cas, em F'lor'ianópol is, 16 de 'entre o estado e a Igreja. decididos a obter o apõio
outubro de 1951. Um govêrno anti-clerical, oficial para as escolas.
Günther Egon Becker - então no poder, chegou a ex- Neste momento, a questão

Oficial Administrativo, cl, I. pulsar do território trances está, sendo estudada por um

as ordens relígíosas. j comitê especialmente for-

/
! Por 9casiã� da Píimeira I mado para .ísso no Congres-

FAÇA UMA VISITA A G.uerra Mu�dml, hO:l�� �ma : soo
. :'�, ...

FÁBRICA DE MÓVEIS t�egua entIe,9s partidos, a I SI bem amua nada. t.e�ha
DE

f'im de assegurar uma fren-I, recomendado em def in ltívo,
. te unica contra o inimigo, o cmoitê está se incluindo

Rodrigues Com isso, foram r:,�bér-' em f��or_de, uma formula de
.' 'tas as escolas ,. .católicas, concIlIacao.,

& Sanfos Mas foram reabel�s com os Esta formula permitiria.
»: recursos que elas propr ias às escolas católicas perrna

c�l:segl�i�am, isto�é, sem -a-Ineceren: i:lberta.s,. canalisa�.
poro ?f:eIaL .\ I do a ajuda ofICIaI através

DepOIS de terminada a I de outras organizações, de
Primeira Guerr_a. Mundia!, jforma a não reconhecer o

as escolas católicas

contl-I principio do subsidio direto
'nuaram abertas. ' a tais escolas. '

E abertas permaneceram I A formula em si j-á repre-
'

durante e até depois da Se- I senta uma vitoria parcial
gun.da Gue.rra Mundial., I para o ponto de vista da

.

Ao terminar esta. ul�m�a.li igreja.guerra, porem, :;I, "maIOria --------------

esquerdista começou a f'a- I

V" dMateriais 'de Construção, zer pressão contra as, 'esco-l' en' ,e-seBeneficiamento em Geral, las católicas . e a situacâo IMadeiras para todos os foi f ícando mais tensa até Uma I'á�io-vitrola de me

'Fins, Aberturas, Assoalhos, chegar à crise atual, : sa, marca RCA Victor, toca
Forro

.. Paulista, ete., Madei- Os partidos católicos a1'-1 disco manual por ,

ras de Pinho, Lei e Qu�,lida· gumentam que é preciso dar, Cr$ 2.200,00 e um acordeon
de. .., educação ás novas gerações I de 12 baixos, com seis me-

Escritório,. Depósito e' e que as escolas católicas Ises de uso, tudo em perfeí
. Oficinas - Ru� 24 de M�io constituem a n:aioria .

das

I
to estad.� de conservaçao..,

nO 777 � Bstreíto - Florta- que estão funcionando. Tratar com o sr. Osmar

nôpolís. Na verdade, muitas das na Delegacia do IAPC, 011
.

escolas não, - católicas, I à rua Major Costa n'O 105.
,

.

�

,Por AI Neto

t
f

. ,

Associação'· Gafqri
nense de Medicina,

Convidam-se todos os médic�s' para uma Assembléia.
Geral da maior importância, a ser realizada no próximo
dia 19, às 20 horas, na Faculdade de Farmácia e Odonp

tolog'ia. \
'

Dia 21 grande, Festa DanslInle
•...... ,'- Flnrianópolis -- :Dia

na' -sede do Clobe dos Atira�bres#de
30 Pie ·Nic. em Call8svieiras
I---=- J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ul\1A DATftc
GLORIOSA'

fatal Acidente .com· um Avião da F.1., B'.
PARTINDO DESTA C.,APITAL ANTE-ONTElVI, O P-40, COMANDADO PELO CAP. RAPHAEL CIRNE COS1'A LIMA" ES

PÁTJFOU-SE AO 'SÓLO EM GRAVATAÍ
P ALEGRE, 18 (V.A.) - mesmo tempo que. no País completos conhecedores dos, portista e de genio afavel, em fechar-um ciJ;'culo à bai

P�r uma dolorosa coinci-! inteiro se festejava a aber- aviões de caça Curtiss p-fo,1 além de ele�el:to de desta-I xa, altura, Dest�na-se ,ta'
dencía, o dia. que assinala' tui-a da semana

-

dedicada Só nesse� _aparelhos co��a- que nas mat,e�'I�sn que co�-1�an?bra � }�zel desce� ._
. "

d c memorações laos conquistadores dos va o capitão Raphael Cune Ipunham as diversas especIa-,tIem de a.rrrsagem que pOIo mlCIO as o

I "

'I h 11' - '

t t
.

.' do a •••••••••••••••••••••�)O1 S dr 'sa do cor- céus perdia " vida na Ba-
.

Costa Lima mais de mi 0-
i izaçoes que possuia como i ven ura es eja empena -ca en1ana ct �"l.,c· ., c., I
'''' " ' ,

't'l'
.

rente ano, como no ano 1.1.11- ! se Aérea de Gravata í, um l= de vôo, coloc,ando-se, 'I' piloto,
era as do basquete, tingido por u./�proJ� 1 mi-

terior, marcou, tambem, I dos mais jovens capitães da i mesmo, segundo informa- conquistando pa:'a a ulllda- mIgo.: Fez o pill-of _' como
uma dah1: sangrenta para a 'Forca Aérea Brasileira, o ! ções prestadas por colegas' de em que servia.: diversas descrevemos, ma� nao ch�-
�;�via.ção militar bJ'a�il�ii'a, oficial ele ql.lalidaC\eS rec?- seus, e�1tre os i?_trodutores I v�torias ,nes�e ,�sp�r�e, e.m I

gou. a ,fechar o CJl'c�llo �OISF; que, no dia de ontem, ao nhecidas e um dos . mais desse tipo ele aVIa0 no Bra- i disputa mtelmlhtales,. na. CUIVa o aparelho perdeu
'.

sil. Esteve algum tempo nos i COMO ,OCORREU O ACI-
I
altura e precipitou-se ao André Nilo 'I'adasco

Estados Unidos �zendo um' DENTE sólo, ficando tota1mente es- A 19 de Outubro de 1901, ..

curso de aperfeiçoarnento.e 1 Eram 10,30 ela manhã de patifado. Quando seus com- ou seja, há 50 anos, um bl'a-·
é voz corrente entre S6u,S GnteI? quando tripulando o panheii'os. c�egaram ao �o-Il sileiro assinalou. o tr-iunfo-.
colegas, que teria ele, nesse; Curtias P-40 'em que encon- cal, o capitão Raphael CU'- do mais leve do que o nr".
país, conseguido a extraor- i trou á morte, sobrevoava à ne Costa Lima estava morto. "escrevendo uma página de-··
dinária proesa de passar em

I Bas� _

Aérea de G�'avataí o císiva na história da aero=

vôo através de um hangar, capitão Raphael Cirne Cos- CAUSAS PROVAVEIS DO ·náutica,
entrando pela porta da fren-Ita Lima, Vinha com uma ACIDENTE, Já-conseguira resultados:

F'l
. ,

Ii Q' t f' 18 d O t b de 19r"1 te e saindo pela de tráz.-Es- esquadrilha desses apare- Nomeado pelo comandan- s>,.tisf,ntórios
.

o brasileiro-l' orranopo ts, um a· e��ra, e li'U 1'0 <J
_. _ •

�--------------------:ll lhos e estivera tomando par- te da 5a Zona Aérea o capí- ALBERTO SA:t-�TOS DU-·c.
.

te ativa nas manobras que tão-aviador Peri Ungarettí MONT. O primeiro resulta-

"C d C f" " a'Força Aérea Braaileíra iniciou ontem mesmo o ri- do positivo fora cou qu iatado-
,

Onto' c "a e'
. I realizara em Florianópolis; goras o inquérito para apu- com o balão n. 5, em Julho-.' ;:', seu companheiros já havtam rar as causas do acidente de 1901, contornando a Tor-..

. aterrizado
. normalmente' que tanto pode ter tido ori- Ire Eiffel, em Paris. No dia.

...-.... quando ao chegar à cabecel- gem num defeito técnico no

I
imeJiato sofre o seu maior

Um J" apenê � ludibrínu O préprlo pa trící� ra ,da pista, ten�on fazer o

Imotor
do aviã�, como, tam- desastre, ficando-l.he corri-3 JU

,

,.,

I' "pIllfof:', manoora usada bem pode ter SIdo motivado plotamente destruído o seu
S, PAULO, 17 (V,A.) - rou dizendo que havia

re-,
que o �afé não foi despacha .. pelos caças e que consis�e pelo fato de ter o piloto fei- II dirigivel e saindo ileso mi-

Kurazi Hezumi foi

envolVi-I metido o café pelo vapor do, caindo no conto que lhe I -

lagrosamente.do em processo.r perante o "T'iberg", que zarpou de passou o patricia. I -

Persiste na intenção e no-JuizC: ,de, Direito da '7a Va- Santos em 20 de fevel''e�r? I O juiz, d� t» Va�'a,�:'in::i- N II """EMOLEIA LEGISLITIV II i dia 19 de Outubro ele 1901.
ra Criminal por crime de deste ano, Entretanto, a v: ..

,
nal d,_et.elmmou <l. í�nsL ucao II H"� ) A I . A I apresentou-se com uma n ova..

estelionato, tima teve informações por I
do processo para () julga-I I aeronave, .o "S, D, n. 6", Ti-

O indiciado é socio de intermedio de parentes de I mento._. ,I NOVAS CRITICAS AS EMENDAS DO ORÇAMENTO _ !. nha 622 metros cúbicos e'

uma. �il't;l:l con:�rc!;�j Il�er- I OPORTUNOS APARTES _ AUXILIO AOS l\lUNICI. numa quilha d�", 14 met�:o�<;,.camolO-COmel'Clal l�lDO-.ilra-1 I PIOS FLAGELADOS _ O GOVE.RNO E OS FUNCIO.! suspensa do bal.,o e ao IC�(Íí)..sileira Limitada, com .. l?ri-

D ·'11" '-, li I NÁRIOS READMITIDOS I de um motor de 16 H�, lm-··t�l'io na,l'�la .Senador Feijó, I eml iu-�e por Dao co�cor-! ,'�endQ na presi��ncia � de�uül�o '�olney Collaço c�e ;�ul�í�nando uma ,h�hce d�.2,), nesta caJ).ltal.
.

• _ 101lveIra, a AssembleIa LegIslatlva rea.lIzou, ontem, maIS 12 pa::; _com 4 metros d� eu.Segundo con�ta ,dos an- dar ·com a orlentaçao nos I uma sessão ordinária. .

. I vergadura, vaiL o glande-
t�s, o acusado Ilu(�lU a boa

,,-..
.

,

_.' . Expedpmt.e ..

,Santos Dum?l1l'
�, "f� de seu

COlI�patI.'lO:� Sen- Co'rrel"o's e Telegrafos 'I o expediente. careceu oe importância, Toda a cId�d"e de. Pall:�gJ_10 Tayada, mdu,stual :m '-
.

, Ol'çame�to de 1952 anceia pelo Ie�.nltado da.
Sao �aeta��, ,��te m,dustl'l�ll RIO, 18 (V.A,), - O e?ge- atualm�n,te nesse Departa-j' ? deputado OS,v�ldo _Cabral foi. à tribuna' para, pros- grau.de prova. Todos estã<r'
d:seJava 'IaJa1 para o Ja- nheiro Luis FelIpe. de 13ar- mento,. I seguIr nas suas cntlcas as emendas apresentadas a 'pro- à, pOfltos, inclusive os ele-·
pao, sua terra natal, para Iros, que ocupava ó cargo de Adianta-se que o referido posta orçamentária de 1!>52, mentos do Aéro' Clube, jUl1-tratamento de sna saude. diretor do l\faterial do De- funcionário, como chefe do" Finalmente. cumpre-nos dizer que o deputado Os- tamente com a ComÍs�ão"
Pa�a isso procurou o eseri- partamento de Correios e Matérial, disCOl:dou das valdo Cabral, tão cioso do Regimento quando lhe convem, Ju�gadora, .tono do acusado Kurazi. Telégrafos' d-esde 1946, exo- "Formulas de Cordia.lida- não o observa ao iniciár seus discursos, pois só se dirige As 14,�2 boras-fol-l,?e da
que se encarregava de pro- 'nerou-se daquelas funções, de", objeto de fabulQso con: aos S1'S, deputados, quando lhe competia dirigir-se, em, ela a s:uda, Em 9

.. n�lUutog'.videnciar as viagens ao re-
por nãe concordar com

.

a trato, pelo qual o DCT iria primeiro lugar, .ao sr, presidente, . �lcançou a Torre EIffel que"ferido ·país. Aproveitando a orientação administrativa

I
despender .inutilmente a im- Porque será· que o nobre parlamentar não gosta do e c�ntol'llada com vento fa-'

oportunidade, Kurazi expli- que vem sendo observada portançia de ., .. ", .. ,... Presidente da Assembléia? . • voravel, ,mas na v�It� o ven-
cou ao patricio a convenien- Cr$ 2,000,000,00, Continúa na 6a pág. to lhe era 'contrarIO e 12c'"cia de levar certa partida de entanto a estrutura do balao.'
café ao Japão, mediantede-........ resh;te e o motor pOl'ta-se fi

r;S�!Ov��q��:f�!:fosXe��: Reagiu a macha· O ALMIRANTE· DEMIT1U' al��;�t;ldO sobrevoava o Ri-··
do indiciado a remessa de d· b O qu a

.

J
.

.

I f
.

,
. pódromo de Autenil chegam-café para o Japào, a:ceitou II a p r 8 o orna isl.,Q� uncionario lhe aos ouvidos os aplausos-

a proposta, dan.do a Kurazi chamaram dA da multid:ãQ�ntusiasmada e:-
a importancia de quarenta 11 RIO, 18 (V.A.) - O jOl'- Esboçá-se.. PtJrem, 1I.1 ! veu impetrar manda'do de com o percurso de 29 minu--
mil cruzeiros em duas par-I f

· n.alista José Eronilqes de movimento em favor do jOl'- segurança contra o ato do tos e 30 segundos o "8. D,.Ala Sousa, diretor da "Gazeta
<

na.lista punido,' tendo os presidente da' República.. .

t d hcelas, respectivamente em V. ••• n. 6" cruzou a me a ' e c e-"
5 de janeiro e 10 de feverei-, RIO, 18 (V.A,) - No mor- Marítima" e funcionário do

.

jornais cariocas ·lembrad.o que manteve como diret.or gada, ganhando o prêmio;.>
1'0 deste aIIlO, 1"0 do "EScondidinho, em Rio Loide Brasileiro, foi sus- à.quela autoridade que; ao do Loide o aimirante Lemos Deutsch de la, Meurthe de

'O ·denunciado•. de posse Comprido, regJstroll-se on- p.enso do exercicio de suas invés da. atitude arbitrar.lft Bastos. 100.000 francos instituido'
do dinheiro, dele �e apode- tem, uma agressão. Uma funções nessa empresa e que assumiu, deveria recor- Alega '0 impetrante qt1\� o quando já Santos Dumont',. • mulher, vingando-se de ou- mandado submeter a proces- reI' à Justisa, caso houves-. 81'. Bástos tem mais de sc� estav..a no seu terceiro diri-

, tra que a chamara çle feia so administrativo por ordem se l'ealmente fundamento tenta anos e· não pode, d·') a givel·�ingranElo os al'es com;

8'''Pl'r'' 4iíMO l.a·l·a·n- desferiu-lh� varios
_

golpes do diretor do Loide, almi- para tanto. cordo com a Constituição, aqmirável maestria.U 'LUa u .
-

de machadmha. Nap fosse rante Lemos Bastos. Divul- Nesse ínterim, o s1', José permanecer no exercicio (ln Marcava assim Santos

"a lias na-. 41&1 a intervenção de um paren, ga-se que o fundamento da Eronildes de Sousa, reso!· referido canto·' ';", ",,; . .:oulnont uma etapa decisiv;l.
V lífI .-, te de agressora, a vitima se- suspensão e do inquerito - ,-_ -v--

_ na cõnquista do ar, escre-O prédio nO 52, à :Fua Con- ria impiedosamente trucida- não é de ordeny administra- II S .i� Sagra.do
.

vendo' !lma págiiiá bl'.ilhan-seIheiro Mafra, está sendo da. tiva, pois o' funcionário pu- 11. .....

NICISII nOIIl�O.,.:el'c'an.a hi�.tó•..�:Í'ia. d,a aeronáu-.demolido, afim de dar Iogar A criminosa, segundo a- nido tem trinta anos de se1'-. "Ara�a-o li U BD" �.
a um outro. com linhas mo· purou a noticia.é uma debil viço, sem qualquer falta """

, I I'"08".. IDA '.
. Assim.{\�'.Íla �lorificaçãwdernas, embelezand(\ a nos- mental, o que não impediu, que o 'desabone. . Terá, início, amanhã, s.a- fi .. .

d.esta Jaata.t chamamo;:; li a':'sa Capit,al.· porém, que a meSma se sen� O motivo de ordem pes- bado, às i8 horas (6) na"ca- Após prQIongada, eJ;lfer. tencãcL de nossa MocidadeMas, a ,parede que, jU�'1 tisse meliIt<lrada quando a soai, decorre de ci'iticas ma'" pela do Asilo de Orfãs, a midade,' faleceu, ontem, à par� a leitura 'do livrO"-'t�mente da para aqu�la rua, outra feriu a sua vaidade. ou menos irreverentes que nov;en.a de Nossac'Senhora tarde, no Hospital Net'êu "MEUS BALõES'" de auto-'alnda se sustenta, Qferecen. I Chama.ram-na de feia e is- o sr. José Eronildes de So ;� ,do Sagrado Coração, corres- Ramos, onde se encontrava ria do próprio Santos Dudo .perigos iminentes aos l!to merecia um reparo, �em sa fez, na "Gazeta", à atual,! pon,dente ao mês de outu-' em tratamento, a exma. sra. mont, cognominado "Pai da '.transeuntes e aos veículos., que fosse com sangue. A direção do Loide.
.
bro. d. Nices�á Gomes Moreira, Aviação!' e- RO qual, do-,Com as últimas chuvas, pus- : infeliz mulhElÍ' fora ainda, a-

E b
espôsa do sr. Nestor Morei- cumentadânrente, destróisivelmente aquela ,grossa I,visaüa que ,a Qutr; vinha xlrairam a bala do c.ere ro ra e filha do nosso saudoso' lendas sôb're outros elemen-parede podierá rui, aihda., I espalhando a notiCia dê que, .

. conterrâneo, �r. Alexa�dr� I tos, t�do:.. como precursores'antes mesmo que seja, pelos ela estava tentando roubar- d •

I'a
Gomes de MIranda e Irma da aVlaCao.empresários do serviço, pos- lhe o �arido, vindo a agra- _

e uma. cria0" do nosso companhe'il'o de Aproí.;eitenros;' pois, o cin-ta abaixo,. com técnica.
(:-' '1 var a situação:'. ..

I
COtATINA ESPIRITO gar as dezesseis horas, de- trabalho, jornalista Adão· quelÍtenál'io da inexcedivelSe fia, antes que isso a- A vitima foi Zenaide Dias, SANTO, - 18 (V.A.) ----'" pois de localizado o projetil Miranda. f::tçanha de Santos Dumontconteça. r�comendave� que I �a �i1va, casada, de 39 �n�s, Dois ,médicos de�ta: cidade por me�o de l'a:diografias. O O sepultamento do seu ca- para um movimento nacio-'a Insp�torIa de

. VelC�ll?s ,I eSIdente em um ba)'l acao. extrall'am com eXlto comple- relatOl�lO e todaEl. as obscl'- dáver se v�dficará, às 10 IRaI,' afi)il de desagravar àt!determmass� a lllterchçao Isem IJ.umel'O. S.ua agresso- to uma baJa encravada na vações foram agora divul- hor:H� de hoje. no Cemitéi·jo I
sIm memórià, cultuando-a....do trech� do prédio 52 à ou· Ira, foi presa e conduzida' massa encefalica de uma gadas, comprovando-se que Público das Três pontes, como merece, por sel� a d.e

tra,es9Ulll.a, da C?ns'elheiro para o 14° distii�o policia�. I

c.riança de.·_oito anos,· que',
o paciente 11ão apl'esenta 1.1e- saindo o féretro daquêle es- um Simbolo dã Nacionalida-·Mafl'8, para os vt'ICulos, en- Trata·se de Mana Rodn- fora ferida por um dispa- nhum sintoma de perturba- tabelecimentQ nosocomial. de Ei'asj1e.iia,qúarito .o 'paredão estivesse gues, de 40 anos, viuva, que 1'0 acidental. Deu-se o aci-' cão menta.l coitservando in- À fa,.mília enlutada, "O Glól'Ía, ..... pois, ao grande'nêsse balíulça, balança mas r�side em uma. casa vizinha de'nte, as sete hoi'as da' ma-
f�lusive a s�la memoria, ,sem ESTADO" apresenta as.ex,: brasileiro ÀLBERTO .SAr..;r;.não cai, , . á de Zenaide.

-

nhã e a intervenção, teve lu-
\

nenhum lapso.. pressões do seu pesa:n; TDS::nU.MONT.'.

to a manobra errr alta velo- '-

cidade' o que ocasiona a

perda de. sentidos do avia-··
dor.

--,_,--------,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


