
, o argumento de que a Lei n, 22 é inconstitucional

por .contrartar o art. 3$ da Constituição do Estado só po

de impressionar' pelo seu lado' pitoresco. Nem como chi

cana êle serve.

Realmente, o art.. 38 diz: - "Nenhum encargo one

urá o Tesouro do Estado ou dos Municípios sem a atri

buieão de -rccursos suficientes para lhe custear as des-

pes�s;'. (!
.

Vejam'os, agora, o que estabelece a Lei 22' lá no seu

artigo 7°: - "1\ despesa decorrente desta lei correrá por

conta da arrecadação do presente exercício".
Eis aí; completa e perfeita, a harmonia entre o dis

positivo constitucional e a�i. Tamanha é a ojériza dos

me�tol'es do Govêrno pela Lei 2_2 que ainda não a leram
tnda.

08- Principios Fundamentais do
o controle da constitucionalidade das leis no Direi-

to Consritucionnl l{lOd('!l'Uo, ensina pinto Ferreira, ju- �a, DE INSOLVABILlDADE DO ERARIO, em qualquer
rista, moço e sábio, passou-a ser' um instrumento precio- hipotese ressalta uma verdade: acha-se .0 Estadó admi

so e garantia das conquistas liberais, como esta que ob- nistãativamente acéfalo, sobretudo se 'Qualquer pessoa
teve o funcionalismo público, graças ao espírtto de com- .recebe dinhejros no Tesouro, que não paga em dia, à

preensão e de solidariedade humana que atualmente p'fC Magístratura, ou Assembléia. Raros. deputados poderão
domínana Assembléia. Legislativa. .: cumprir de graça o seu dever constitucional. 1\ �udicatu-

Já não existem no Brasil juizes burgueses, maneja- ra é uma profissão, um meio de vida, e incompatível com
dos inconseíentemente pela sua ideologia de classe. Ho- a quasi totalidade das outras ocupações rendosas; por

je, os grandes juizes são aqueles que têm na conscíencia tanto não pode ter Juizes, sobretudo independentes e cul

a necessídade urgente de medidas atinentes-ao melhora- tos, o Estado que se lhes não retribui PONTUALMEN
meuto das condições de vida do povo, tais êomo 'as con- TE 'o tMrtralho. DEMAIS'; J"DMITrn E ESCúSA POR

substancíadas na Lei 22, cujo único objetivo foi o de â Ias- FALTJ\� DE NUMERARrO redundaria em abrir i. porta
tar a fome dos-lares dos servidores do Estado. aos màiôres abusos; só 'se entregariam os proventos do

- Nunca' concluimos pela necessidade da intervenção cargo aos maI6.veis, aos gnvernístas extremados; aos me

federal pela falta de pagamento ao' funcionalismo. O nos dignos. Onde se não pagam�os vencimentos doajui
que dissemos e repetimos agora, foi que se o Poder Exe-, zes não há Magistratura nos- têrmos constitucionais, is

cutivo insistir.•la violamo dos pr incipios fundamentais to, .é, - independente. Tal.\tll assim entendeu o legista
do reg imem, 'e�porá o E�tadó aos riscos da íntervenção dor que PROIBIU'ATÉ SIMPI.lES REDu\;ÃO dos hono-

Nos têrmos do numero VII, do jart.igo setimo 'A,7�), rár ios ; ;puj,iê �rave seria supr imí-Ios de fato, embora tem-

da Constituição' Federal," são prlncípios fundamentais porar iamente",
I

','." ...,..'
do r ig'imen a independencia e harmonia de poderes e as .s

> Da mesma opinião é Ivan Nogueira Itagibe quando
garantias do Poder Judiêiário.

" ,

\ sustenta no seu livrô "O Pensamento Po1itico Univer-

, O sr, Governador feriu o primeiro dêsses princípios sal e a Constituição Brasileira", que há motivo justo pa

desacatando uma deliberação do Poder Legislativo, para ra a intervenção se o Estado deixar de pagar OU PREN

restabelecer uma lei revogada. Feriu o segundo, porque DER os vencimentos dos magistrados.
reduz os vencimentos dos magistrados, que são írredu Vê o sr. Governador do Estado que não estamos a

tiveis por força do artigo 95, numero III, da mesma Cons- qui a fazer obra de oposição. Estamos, sim, colaborando
t.ituíçâo. com S. Excia. ajudando-o a se livrar dos máus e perfidos
..

Que esfe -Iato dá lugar à intervenção federal, quem conselheiros, sem o que não p_odiJrá .manter e defender,
o diz é o mestre Carlos Maximiliano: no Estado, os principios fundamentais do regímen.

"Se nâu.pagam o subsidio aos representantes, ou os Não há de querer o ilustre sr. Irineu Bornhausen
vencimentos aos magistrados, DEVE INTERVIR, por or- que o seu Govêrno passe à historia, manchado por atos
dem do. Congresso, o Executivo Nacional. Propositada a de arbítrio ou despotismo, unicamente para satisfazer os

falta, ÓÚ consequencía forçada de inépcia administrati�' eaprichos' e a ,:aidade de conselheiros apaixonados.
----------�----------------�------------�--

--'-"'-"-"" .. --�-------___,-
..

�

-: (é':' >'�:j' r. ,>,:!\,-J

RelileJ

Mas, poderão argumentar.. a existência do excesso

da. arrecadação depende de prova. Perfeitamente.. Essa
prova existe, farta e abundante, fornecida pelo próprio
Govêrno. As colecões do "Diárfo Oficial" estão 'recheia
dàs de leise decr�t"()s abrindo' créditos especi�i's por con-.
ta do excesso da arrecadação do contente exercício.

De acôrdo com. a cartilha do Govêrno o excesso de

arrecadação existe para as despesas decorrenres . dos
atos do Poder Executivo. Mas, quando se trata de UIP

deliberação do Poder Legislativo, tomada a despelto da
,

sua oposição, o excesso da arrecadação desaparece miste
riosamente e surge, "então, como espantalho, o art. 38
da Constituição Estadual. _

Isso está muito parecido com a anedota da .corrente
do português - às vezes era ouro e às vezes não era.
,

Recorrer o ,Govêrno ao Poder Judiciário com seme
lhante argumento.i

é

o 'mesmo que pleitear a supremacia
do .arhítrio de um Podor sôbre outro, para implanta!' a
«!Uadura, o despotismo.

I'

ti

..-...•.....E.-.·_-_-.-...._.."�-.-.··.U.��� O TE,MP, O
'

O mais antigo Di á .. � I 'Previsão do tempo até 14

rio de S. Catarina �i
horas do dia 24,

,
.

I Tempo - Instável, pa s-
.

sando a bom, eom nebulosí-
� An'o XXXVUI �; dade. _

l

II
Temperatura - Estável.

� . N.. 11.265 I. Ventos - De norte mode-
-�

. rados a freseos.
. ���..........,..,. 't" Temperaturas - Extra

--------- I
rrias de ontem: Máxima 23,9.

50 CENTAVOS Mínima 16,9.

�.{ DIRETOR

.�
Rubens de

.�...
Arruda Ramos

i GfRENlE

i Domingos Fm

� de Aquino
<,

Flódanópolis, Quarta-feira, 24 d;-Outl,lbro d; 1951'EdiçAo de hoje � 8 pags,

Vamos, dede-pressa!
Dizem que o Muníck já

,

reassumiu _ .. Ête po
derá pensar que você
falou do GoxernadOI", _ •
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RADIOTERAPIA
�RAIOS:X
DI. Alff6NIO .ODESTO

, t•••• I••, �. c.rwa.

DU. WL4DYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÕNIO DIB MUSSI
Médico.

Cirurlria,CliJ;lica Geral-Parto.
S."..iço completo • especialreado da. DOENÇAS Da SDBO

.... !J. ·eom moderno. método. de dia&,nóBtico. e tratamento.
-.

lIOLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGR�IA ._ .aTABO-

LISMO BASAL �

..dloterapla -

por onda. curtu-Jiletroeoaculaçlo aaio. Ultr.

,-"'leta • Infr. Vermelho:

; -.001l.ult6rlo: Rua Trajano, nO 1, l' alldar - adificlo do..•onte-

Jk'. ',,�
,

\....r.rio:'-Da. {I ,. 12 liora•. - Dr . .ll[uui.
\

Da. 16 á. 18 h<lrall - Ora. Musai.

...idenci. - Rua Santos Dumont, 8. Apto. I.

,
.,

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA,'
"'_','"
.'

·""daU.ta efetivo do Hospital de Caridade, de diverBN

Institutos e Caix:aa -

-0-"\
OUVIDÓS, NARIZ e GARGANTA

'I'ratamento e Operações
BR'ONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPiA

"tir.da .d. corpos extranhos de Pulmões e Eso!ago.
-0-

RAIOS X

.oéIerno aparelho para radiografias da Cabeça.
Tran.illlmi�ação, para C'on_óle d. cura dai!. SinUllítt'''. Infra

lr_eDaOl.

--o-

HORARIO DA.s' CONSULTAS
/

(Pela manhi - Hospital de Caridade ).
(Á ta�dê - Conllultó�io Visconde de Ouro Preto, �. 2. (Alto.

Ia C.la BeIló Horizonte).
a.lidinei. Felipe Schmidt 101. Telefone -- 1.660.'

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

DR. (A. SANTAELA DR. I�·LOBATO
{WormadCl, p.la )'aeuId.de Na- . FILHO I

.....1 � .;alei». d. UniYer.i- Doeapá 40 .".rêlho r.a,lr.tório

...... Bra.Il). TUBE:&C{.tLOS.
.6clico per eonearlo�tla Alli.- ClrBl'xi. do To!'&y;'
..... a PlioopatA. d� Di.trito Formado pe14 FàeuIda.l. Naeio-

, .....ral n.l de Ji[6dicína. TillioloJista .•
.-11l�i'1l0 do BOl,ital Pai- ri.iociJ:urgiio do Hospital NerauPutl:icv • ••Í1ic&mio 3'udiei'rio Ramo.. Curso de eapecialilllaçio
• C.pital Ped.ral. pelo S. N. T. )lx-inteino·. .:s:
, .-lll�no da '.Santa C... d., •••í.tentê do Ciru,r&'iá do Prof.
....ric6rdi. do Blo d. Janeiro.

. Ugo�,Prnheiro Gnirnarie•• CRio).
, I·(:iu�i� Í[.di� - Doenca. N.r- Con•. : Felipe Scnmid·t, 88.
........ �,_

. Con.uIta., diàriamente . .\lá. 11
t'l4tJlI_lt6rÍc>! .ltit1ci. Am'U. f�. 18 hora.. ,

�<�ç S.l. •. j Rua Dom Jaime C�mara,,

'.í�dlnei.l Avenida alo Bra»- ! 20 apto. 2.
�. 14,�. ,t Fone M. 802.
Oon.�lta.: Da. li •• 18 _oral" '

T.I.fonel'
)
-----.......---

. o.nI1l1t6rl�: 1.....
.

...ldlnéi.: 1.IBt.

Ftoríanépolís, Quartlt-fe5r�, 24 de Outubro de 195�

" DR ..LINS NEVES'
Diretor' da Maternidade e. mê

, Ileo' dJ ...Ho8Pital''-d�' Gari<la-de.
CLUUCAS Di,,' 'H:N'É;ORAS .,.:...

; cmUJ..\OI�:,'-:.-:, PARTQS"".-, ,�:
• ;J.�'. ;'�'" Cf .v'v':

'�_SSISTENCIA:� A.O PARTO' a

JlrIlRAÇ.�.ES. ,,OBSTÉTRICAS
Do�nçaa

. dt1andul;tres, ' tíroide,
,>yárÍoa, hipopiae, etc.

Di.turbio. nervoaoa
'
- ••teri

lidad. - Regime•.
Con.ultóri.: ,Rua Fernando.•• -

dlado,· - Tel. 1.481.

.

Ré.id. R .. 7 -de Setembro - .dlf.

Jr1l1 e' SouzÀ - Tel. a.«I .'

o ESTADO
,

AdndnÚlíraçlo
Re�,açA.o e Oficinas· •
rua \ Conselheiro Mafra,

. nO 160.
.

,

Tel. 1022 - Cx. Pos-
) tal, 139.

/

.

Diretor: RUBENS A .

RAMOS.
Represententer )
A. S. LARA

Rua Senador. Dantas,
40 - 60 andar.
Tel.: 22-5924 - Rio d.

7 Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua· Felipe de OJivein

nO 21 -- 80 andar' .

T�l. : 2-9873- '� Sio
Paulo

·ASSINATURAS '

Na Capital
• Ano . . •. CrI

J

100,00
Semestre .' Cr"

.

60,00
Trimestre . Cr$' 86,00

No:.. Interior
'

Ano ..... Cr'. 120,00 .

Semestre .. Cr' \ 70,00
Trimestre . Cr' 40,00
Anúncios mediante coa

trâto.. - ,� .. � --.

Os' originais, mesmo

Dão publicados, não 8�
tão devolvidos.

.,

A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emítidcs n08 &1'

tigos a-ssinados.

Connltas das lii i. UI hora•.

rONE: . .11[. 798. Oonsultaa: das 4 à. 1\ horaa.

Re•. �ua Santo. 8.;.1.... , ,,� ReIÚd�n�ia: Ru. ..tev�. J6-
- ••treito. v: ni<>r .", Tel. 812.

DR. M. S. CAVAL�_
.CANTI

- _/ Clinic. exclu.ivaménte de cri-,
ançaa.. .,-

Rua Saldanha Marinho, 11.

Telefone'·(M.) �S6.

Dr. Alvaro de
Carvalho

'

Doenças de Crfanc;u
Consultório: Rua Traja

no a/n, Edif. São Jorge �

10 andâr. Salas, H e 15 .

Residência:
,.

Rua Bri�a
deiro Silva Paes. s/n - 80
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàrfamente . daa

14 hs. em diante .

DR.ALFREDO
: CHEREM

Curso Nacio�al- de doên�a.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

CUI!.jea médica de ad1!lto. I

criança•.
Coneultõrto - Rua Joio Pinto.

UI - Tel. M.· 769.

'flentai•.

.x-diretor do Hospital Coloni.
§ant'An....
Doença. nervosa•• mentai.:
Impotencia Sexual.

Rua Tiradentell n" II,.'

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

Dr. Antônio M'oniz de Aragão
Comunica a seus clientes e amigos que rei-

niciou a clínica: nesta C�:pital. ,

CONSULTóRIO: Rua. Nunes Mach!ldo.
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) -- Das ,15 às
17,30 horas.

.

RESII)ENCIA: Rua Boealuva, 185 - Tele
fone M-714.

I
I

I.
I II '

f I
I I

I I
)

DR. ARMANDO VA
LERIO DE ASSIS

r ,

\

Dr. Renata Raios da Silva·
Advogado

('

Ru. Santo,! Duma"., 12 .. Ap. 4

D�.

,--�--------,-�

José Vieira

A.DVOGADO
Caixa Postall,50 _. najai·· Santa catarina

r
"

/
E. PARA ABSOLUTA GARANTIA
DE 'UMA VISIBILIDADE 100% ';

.

PERFEITA, PROCURE O . i._- "DEPI/,RrllMENTO ar/co � i"

��W� ���At V� ., .i'
_ COMEF<CIO E AGÊI'ClAS. ti

'--_......L JO.!O PI"iTO,12-, j:"LORIANO�I..IS� SAmA CATAR!,.I:

1..

-ES(�q�O�IO D�
ADVOCACIA

.

DO SOT�ICITADOR WAL
DIR CAMPOS

Advocacia em geral
Funciona junto a08 Insti

tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do 'I'raba
lho. Inventários. Sociedades
Naturalizacões.
Escritóri�: - Rua VitoJ

Meireles, nO 18 - 20 andar.

.fi'IUZP LIMA & IRMÃOS
Corso Marra, :{7
Ftoríanópolia

/

Expresso Joinvilense, Uda.
.

fr2 nspn,tp,s de Ca1'1J3s. e H,ag�gel$
RIO DE JANEIRO

SÃO PAUJ"O,
.

CURITIBA
A

.FLORIANÓPOUS' (V'ice-vel1Ml�
SEllVIÇOS DIRETOS EM. C�MI�HÕES PRÓPRI,OS

-

.

Agência em Plorfanôpolts .

Rua Álvaro de Carvalho, 2 - Fone" 1,677_
'

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

.. ,-�-;..::.._:..:;:::::..;_----------

I
IjServiço Garantido m

COMERCIO & TRANSPORTES C. RAMOS 8. }\.. ,' ";.
- Posto de Servi�'O "�SSO"

.

'I�;.'Telefone Manual - 44

.- �.

Estreito - Florianópolis
, f

, Vulca'nização
DE

.

Pneu's ê- Camaras d·e Ar

------------------------------------ -----_.___
__ o _' •• ---;--- _. • ,_ � .. ,_._.. �,_. :-�

•• ��-.

ylage.m com stgurd·nça
e rapidez

.

SÚ NOS C01'Ü?OR'rAVEIS �iICHO-ONH:HJS DO
.

RA�IDO «SUL--8RASILEiRO», ��
Fb\ianópeJlis _:_ Haja! -- JoinviUe - Curitil aJ.
Aoência: Rua Deodoro esquina da I._.;l Rua TenentB S.ílveif'&

.,,:
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,. SICiat 24 de OaCU"'o: Dia das O Caso da. Tr�Dsgre$são dal_ o.l� YlO

ANIVERSÁRIOS: '

.

Naçie.s Uoid.as Psataria . da C.M.P. �
,�SRA. lVfARTINHO CALLA- . Esteve, à tarde de ontem, que infrigi 'a tabela da C•

.

DO JUNIOR c
" -É digno e justo que'�' Organização das Na-ções Uni- em-nossa redação, I) sr. Boa-IM. P., que aquela comissão

Ocorre .....oje o aniversá _
'das comemore o "seu dia". E. este é o 24 de outubro, data t V",fi ,

ven ura ierra, que mantem, me . processe na forma da

.:rio natalício da exma. sra. em que há 6 anos entrava em vigor aquela celebérrima
um açougue no Saco dos

f

Lei, mas si não_for posslvel,
d. Marina Dutra

.

Callado. carta que assim começa: "nós os povos das Nações Limões e que nos fez entre- como não poderá ser, provar

'dl'O'Il'" espõsa do nosso PI'e� Unidas." e tem a s.mblim.e tarefa de "preservar as gera- d
..

b
• .

h 1
e- .. _ ga a mlSSlva_ que a RlXO a mm a cu pa . que se, des-

. sado. colega-de-imprensa, ções VIndouras do flage�o da guerra".
. publicamos: mascare 'o PALHAÇO que

�Jornalista Martinho Ca1lado
. Para os que acreditam que ainda possa haver paz "Florianópolis, 23 de ou- se valeu lo anonimato para

-,;Junior redator-chefe da ,estável e duradoura, não há dúvida que sua esperança tubro de 1951. procurar manchar o' meu'
- nossá cónfreira A GAZETA' .está fundamentadá no trabalho desinteressado' e houes- II S

t d tid d
-

mo. r.

-e alto' funcionário dos Co1'- o e,ssa en ,I a e que reune' 60 países. ..

Diretor 'do Jornal O ES-

-'rei6s e ·Telégrafos.
.

.

Antes de' analízarmos qual foi este trabalho - de ta- 'TÁDO.
A . ilustre dama receberá manho vulto, vejamos em traços gerais C0I1H. menciona NESTA:

'na data de hoje, expressivas aquele órgão. Em v-ista da amplitude de suas 'atribuições, ·Prezado Senhor:

"homenagens do seu vasto encerra a ONU' "orgãos principais" e secundários! T d
'.

en o esse coceituado

=clrculo de amizades, às Aqueles distribuem-se em 6 categorias. Assembléia matutino em sua edição de

�quais nos assoeÍamos, res- Geral é a entidade máxima e tem poderes para deliberar domingo, dia 21 do corren

'Peito�mmente.
sobre todas as questões. Reune-se geralmente em novem- te, sob o titulo "JÁ COME-

:SRA. RENATO PINTO DE bro, durante... um período de poucos meses. Como não. CAM A" DESAUTORAR A

OLIVEIRA tem uma séde permanente suas sessões tiveram. lugar C, M. P.?" feito publicações
· Anivevsarta-se, hoje, a ex- em Nova�ork, Londres e Paris. O conclave deste ano falsas referente à minha

-ma. STa. d. Maria do Rosá- terá inicio a '6 de 'novembro na capital francesa, que se- pessoa, venho por intermé

'rio de Oliveira, digna con- .rá o último fora de Nova York, uma vez que -em 52 sua dio- de V. S. e de seu jornal,
'sorte do nosso presadocon- sede' permanente, com 38 andares, localizada em pleno convidar o meu denuncian

·terrâneo, �lt Renato Pinto coração da cidade qué sauda os seus visitantes com a es- t
.,

e a apresentar uma pessoa

-de Oliveira, funcionário da tátua da liberdade, estará concluída, que tivesse pago, até a pre-

Prudência Capitalização; Em 1947 foi seu presidente, o delegado brasileiro, sente 'data., importancia
-nesta Capital. o s r. Oswaldo Aranha. Na Assembléia Geral, não há ( maior. que Cr$ 9,00 por /wiIo

·

As muitas homenagens direito de veto, Conselho de Segurança é composto de de carne com osso e mais

que lhe serão prestadas, I Imembros 5 permanentes (com direito a veto) � 6 elei- de 8,00 por quilo de costela, _

juntamos as de O ESTADO, tos pela Assembléia Geral. Sua séde é Lake S�ess (N. cuja tabela é de Cr$ 8,50.\"mui respeitosamente. York) e como sua finalidade é a manutenção da paz está Como também mais de .,.

EUGENIO VICCHIETTI reunido permanentemente. Foi· dele, que em junho de Cr$ 12,00 para a, carne de

FILHO 1950 partiu a .decisã.o de ·faze-r/ frente com as armas, ao

Faz anos, hoje, o jovem ataque a que fora vitima a Coréia do Sul. Esta atitude

"Eugênio Vícchietti F.ilho, fi- foi possivel pela ausência da U.R.S.S. Caso seu delega
lho do sr. Eugênio Vicchiet- do estivesse presente, (e não o estava porque os russos

-ti. funcionário do Tribunal haviam abandonado todos os órgãos da entidade mu

"Regional Eleitoral. dial ) , teria impedido aquela resolução, com o uso do ve-

VISITA: to. O Conselho de Segurança é atualmente presidido pe-

-VER. TOBIAS RAUPP DE lo brasileiro João Carlos Muniz.

SÁ Conselho Econômico e Social tem por missão "au-

Visit14-nos, ontem, o sr.
mental' a prosperidade e a Justiça no mundo"..

"I'obias Raupp de Sá, Vereá- Conselho de Tutela e Territórios não autônomos ad-

dor à Câmara Municipal ministra os territórios sob fideiconisso da ONU, Líbia,
de Palhoça, peja PSD. Gra- Elitreia, Sornal ia, até que estes se tornem independen-

.......tos. teso

O Clube de Cinema de Florianópolis convida os seus

associados, os do Clube Doze. de Agôsto e demais pessoas
interessadas para a reunião que será levada a efeito

Corte Internaeional de Justiça "principal órgão ju-
hoje, dia 24, quarta-feira, às 20 horas, nos salões do Clu-

dícial das Nações Unidas" tem sua séde em Genebra.
be Doze e onde serão exibidos 4 clocümentários de Arte
franeesea ("BolH'dellé; "La provende de Paul Cezan-

S'ecretariado é o órgão admínistratívo. Seu' pflmeírô .

ne"; "Henri ROLH!sea u, le Douanier"; e "Paris, pleín
e atual secretário geral é o sr, T'rigvie Lie, da Noruega.

O's órgãos secundários estão' subordinados aos aci-
ciel",\ cedidos pela embaixada francesa de Põrto Ale-

ma citados.
gre .através do sr. Jean Roche, Dd. diretor da Associacão
de Cultura Franco Brasileira, de acôrdo com o estab�le-

Eis, em slntese,' o que é a ONU vejamos tambem em
. I

cido entre o Clube de Cinema de Pôrto Alegre e o de FIo-
resume, o que fez, rianópolis.

Para que a .Entidade Muildial tivesse feito alguma PW1,.'U esta reunião não serão expedidos convites es-
coisa para "preservar as gerações VIndouras ,do flagelo peciais. C C' p
.da guel'ra" e '''estabelecer condições. sob as quais a jus- � - ......._'_._.�
tiça e o respeito, ., possam ser mantidos" bastiiria sua

atitude frente ao caso coreano. Com efeito:tivessem seus

mwnbros, tomado medidas semelhantes, desde 1945, a·

Cortina de Ferro não estaria tão a leste: A Hungria,
Tchecostovaquia, Países Bálticos; Rumânia, Bulgária,
Albânia, China, etc. não gemeriam sob o facão soviético.

Houve porem If-uitas outras' vitórias da' ONU: que .

A Comissão Ol'ganizadora da Associação Profi�sjo-

falem os paises antes destrocando-se a si próprios -com na1 dos Trabalhadores na Indústria Gráfica de Florial\ó

lutas entre irmãos: Palestina, Indonesia CachemÍra polis (Sindicato dos Gráficos), tem o pràzer de coavidar

Siria, Libano; que o chamem os países ant�s simples C9� todos os trabalhadores gráficos e afins, para uma reu

tonias de uma metrópole europeia e dentro em breve in- nião. a realizar-se domingo, dia 28, às 10 horàs, na séde

dependentes: Libia, FJl'itreia, Soma lia; que o digaul os da União Beneficente Recr,eativa OIJerária, à rua Pedro

berlinenses durante o bloqueio russo de 1948�49 em que Soares nO 23. I
sua"vida dependia dos que a ela se arriscassem, O càmpo A Comissão encarece a necessidade do compareci-
eC0nômico foi vasto: quer a ajuda tecnica prestada aos mento do maior nÚmfil'O possivel dos tr�balhadores.

países sub-nutridos; quer o equipamento necessário for- Florianópolis, 23 de outubro de 1951.

necido a' nações pobres e pouco desenvolvidas; que' A COMISSÃO

organização de um serviço inédito de informações esta-
tísticas sobre assuntos econômicos. O trabalho das NN. _••••� .

UU: em prol do Progresso Social já seria o suficiente com cos: Portugal, Espanha, Itália, Vaticano. O Sl·. Truman
ü resultado de mais de 1 milhão de refugiados com U' quebundo. todafi. as tradições e atraindo sobre si as fú�
novo. lar, sem considerarmos' os 50 milhões de dólares rias dos protestantes, acaba de nomear um embaixador

Çoniunic.a o Conselho Bri-· para o socorro. do.s refugiados da Palestina, e os 200 mi- junto ao. Papa. Porque? Porque o presidente da grande
·tânÍco que oferece, 'para o l(haões. de dólare� ?ara a reabilitação e sO,eor.ro à Coréi� nação amt-".'jcana bem sabe que o. Vaticano é o maior ba
·

.:ano letivo de 10 de O'lltubro· URSS e Satelltes negaram t b)
-

,

.'
-se a con 1'1 mr . luarte antI-comunista.

de 1952 a 31 de julho de E maIS �er�a feito não usassem os russos cerca de .

Ajudehlos a nobre tarefa de fazer co� que "as ge-
1953, bolsas de estudos a 60 vezes o dll'eIto de veto ,- .

- ,

.

',..., '1' d' A E 'd
.' '. .

.

'"

11açoes
futmas nao co.-nheçam o flagelo de uma nova

",raSI en'os que ese.)em a- ontl ade-�undI.al mUlto maIS se forhflCal'la, hou- guei'l'.a'.' prestigiando quem emPrega todos os seus

J)erfeiçoar seus cOllhecimen- vesse em seu me,lO palses que conhececem o comunismo 2vitá-Ia: a ONU.
-

para

tos em Universidades ou melhor que quaisquer, outros, e, prof1Xnd'amente� cató"!i-, .

.

CELESTINO SACHET
. '-outras instituições cOllgê- --:------------------------__

lle�e��'i�:cl�;·:;�l;!��h:�sas AVE'NTURAS DO ZE':MUTRET"A.
'boltms se acham' abertas a

.'

-candidatos de' nacionalida-'
'de braiüleira, de ambos os Jf COA(tPANNIA' �
.'

sexos, diplomados por Uni- HO�OEte_e�VISTAS'
"'. ". '"

versidades ou com educacão 1; ��
.

"

·

equivalente, de preferên�ia ,�-
'�e}5 a 35 anos de idade. Os

.c.a.n.didatos
.deverão ter

u.mj· ,?om conheCImento da lingua
·

mglêsa, falada e escrita.
InfOlwações 'sôbre ,os re-

�:gulamentos etc. no Vic�
'Consulado" N·esta.. ,

nom�.., \

Esperando merecer de V.
S. a acolhida que merecem

as pessoas 'de bem, para se

defender das torpes intri

gas de g.:nte que se 'escon

de no anonimato, peço a

transcrição desta no seu

brilhante jornal.
Ao inteiro dispor de V. S.,

s libscrevo-me
atenciosamente

(As.) Boaventura Vieira".

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNOmOS COM

primeira sem OSS9 e .

Cr$ 11,00 pela de segunda
também sem' osso. I

Caso alguem possa provar

BENZOMEL

c O N V IT" E

A S S O C I A ç Ã O DOS l' R A B A

L H A D O RE S N A IN D Ú TRIA G RÁ
F I C A UE F L O R I A N Ó P O L I S

CONVITE

. NASCIMENTOS:
,Acl:a-se em festas Q lar

-do sr, João de Deus Macê-
-do G€ntil, JO Piloto da Em-

.preza Nacional de Navega
-ção Costeira, e de sua. ex

.ma, espôsa d. Jadwíga
'Grams Gentil, com o nasci
mento de linda menina que,
na pia batismal, reçeberá o

. nome'de .âYMARA.
Na Maternidade "Dr. ·Car

·

los Corrêa" nasceu, a-1!) do
. ',(":Olirente, o menino Victor

-

filhinho do casal One,_� i,ml;
,

"de Assunção Espindola e
,J"ussi Cabralo, Espindola.

:J.I'ERIDAS, REU:�ATIS)(O
It PLACAS SIFlLITICAI

"EUx!r de NOQueira
MedicaçAo auxiliar ao n,

t.am9ato da .mu.

1I0lsa de Estudos
do Conselho

Britantco '

PASSADO
24 DE 'ou'rUBRO

A data de hoje recorda-
nos que:

- em 1629, o Capitão Pe
dro Teixeirar-que assediava
com forças do Pará o forte

inglês de 'I'aurege . (pelos
nossos chamado "Torrego"),
derrotou um corpo inimigo
que vinha' em socorro dOH

situados; o forte rendeu-se
e seu comandante James
Pursell foi remetido para
Lisboa é a guarnição para
o Pará;
- em 1636, junto ao' Rio

Formoso, um
-

destacamento
holandês foi derrotado' pelos
brasileiros chefiados pelo
intrépido Martim Soares

MOI�no.;
.

- em 1823, o comandante,
da guarnição portuguesa de
Montevideu, General D. Al
varo da Costa, não tendo

conseguido repelir a divisão
naval brasileira que blo

queara o porto, entrou em.

negociações com o General

Lecor, Barão da' Laguna,
para a capitulação;
-- em 1877, em Pôrto Ale

gre, Rio Grande do Sul, fa
leceu o Marechal de Campo
Vitorino José Carneiro Mon-

teiro, nascido em Recife em

1816;
- em 1863, em Pôrto A

legre, faleceu Júlio Prates
de Castilhos;
- em 1906, o brasileiro

Santos Dumont ganhou o

premio Archdeacon, corren
do 60 metros em aeroplano,
a 3 metros do solo;

.:__ em 1929, em São Pau

lo, faleceu o poeta Amadeu

Penteado, nascido em Capi
va'ri (Estado de São Paulo),
em 6 de novembro de 1873;
- em 1930, terminou com

a vitória dos revol ucioná
rios, a R,evolução Nacional,
iniciada a 3 do mesmo mês
e ano e chefiada pelo Dr.
Getúlio Dornelles Vargas;
- em 1932, o 14 B. 0., se

diano nesta Capital. de vol
ta da Revolução Constitu
cionalista de 1932, do Esta
do de São Pá.ulo, chega a

esta cidade, -sendo recebido
com grandes homenagens;
- comemora-se hoje '0

"Dia das Nações' Unidas":
André Nilo Tadasco

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU

. MARTINI
Vermouth· de-Fama Mundial
���()""O..-.o<C

•

JE. COMPANHIA
<' �Q DI: �€VlSTfl"

IÇ-rt\.5'
(/1'?//.
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'

.Hàje� no esladio' da ·[CJ.� cOllnícilfãs 1111oras,- i,galãl ,lS·· .. tqui,es..

�. ,r.aula Ramas e filueirénse� disputandó ·0 2·1empo illterrom�do dia 11
"� ." • "'- - '""

•

'I-
"

c
•

•

r'

Figueirense X 'Paula Ramos, Justa homenagêm
hoje e Avaí x P. Ramos a ,31 portista Os�ar

f>. f. C: F. baixou as se

gúirites resoluções datadas
de ante-on tem:

RESOLUÇAO N° 50 -

aESOLuç:�O NO �1

ao .des- Ellmtnatérlas para � Sul A- ,-

Cunha merícane de Cíclism» '

Por um, grupo de espor
tistas diretores da Federa-

s�lenemente inaugurado;
sexta-feira última, à noíte,
no Estádio Santa Catarina,
o retrato do grande, .despor-
[tista conterrâneo di'; Osmar

! Cunha, cuja a.tuação a f'ren

i te dos destinos da nossa

"eclética" tem sido brilhan-

RIO, 2&- (V.A.) A C, I Para a organização da o-

E. D. conforme noticiamos quipe brasileira, ainda por
atendendo a uma solicita- sugestão do referido Conse
cão ele 'seu Conselho Técn ico lho, fará realizar as seguiu
de Ciclismo, resolveu -part.i- tes có�petições e el iminatô
cipar do IV Campeonato ria", nesta capital: .

Americano de Ciclismo, que Dia 15 de novemhro : "(fe
será realizado em Montevi- riado), i.ooo metros veToci
déo, no período de/la 9 de dade contra relógio,r parti-
1 b

,./
d

'

uezem 1'0 próximo. , da para a.

Dia 17 de novembro: (sã.
bado) 1.000 metros, veloci
dade' - Ólímpicas.
Dia 18 de novembro: (do

mingo) 150 quilómetros, re
sistencía -em estrada.

O 'sr. �1'of. Flávio Fel;J,':;
ri, Presidente da Federação
Catartnense dê Futebol, no

O S1'. F'lávio Ferrari, Pre- uso de suas atribuições, e'
sidente da Federação' Cata- Considerando que, um Jo-
Tinense de Futebol, no uso go suspenso' será realizado I
de suas atribuições, e obrigatór iajnenbe antes da
Considerando que o pré-' rodada seguinte marcada

Iio Figueirense x Paula Ra- pêla tabela oficial nos ter

mos, não teve o seu término I mos do parágrafo 4° .do Ar
regulamentar "dado o forte tigo 90 do Regulamento Ge- ;

temporal desabado nesta cí- ral :
dade durante a sua realiza- Considerando que, adiado
ção, obrigando o árbitro a que fol, digo. suspenso que
.suspender o referido jôgo ; fóYO jogo F'igueíreuse 'x

Considerando que, marca- Paula Ramos, deve, -nos ter
-do o prélío restante, .digo, mOR da resolução nO 50, ser
marcado o restante do prél io realizado, dia 24, nostermos
para o dia 20 do corrente, do artigo 90 do Regulamen
deixou de ser realizado pe- to Geral :

'

las mesmas circunstancias Considerando que a tabe
.Dlf seja, chuvas torrencíaís .

la oficial marca a próxima
;e, consequente ímpraticabi- rodada para o dia 24, à n oi
Iidade do gramado;

f te, entre Paula Ramos x

Considêrãndo' que, o arti- Avaí, não� pôdendo_o Paula
go 90 do Regulamento Geral Ramos realizar mais de um

determina que, a,dia'do' ou jógo por dia,
suspenso definitivamente RESOLVE: adiar o� jôgo
um jôgo por motivos alheios Paula Ramos x Avaí, para RIO, 23. (V.A.) _::_ Glorio- sim, ° recordide Willy Jcr

a vontade dos quadros dis- o ?ia 31 do corrente, quar-: sa a tarde de sábado para a dan, que era de 1,10'J�. 'Com
putarites, será marcado com ta feira. . natação carioca. Numa das esse feito, Adernar Gl'ijó Fi"

antecedencia mínima de Florianópolis, 22 de outu- tentativas realizadas' na lho passa à figurar como o

doios dias, nova data para bro de 1951. "piscina da rua Alvaro Cha- terceiro nadador Sul-Ame
a sua realizacão ou do tem- :Flávio Ferrari - -Presi- ves, Adernar Gl'ijó'Fil)lo ar- l'icano' que possui tempo -in ..

])0 i'estante"p-al'a a sua 'te�- dente. rebateu de Willy Jordan o feríor a 1,10" na especial i-
'minação

.

regu lamentar, ' record brasileiro dos 100 dade.
RESOI�VE: marcar para " metros, nado de peito, trans- N. R. �_ Adernar Grij"á

o ,dia 24 às 17 'horas o tem-

C'ertam'e fel'üido para.a aquática me-
Filho é catarinenae, tendo

po restante para a termina- tropolitana a .honra de })OS- 'd' 't C p'tal Po".

' "

, nascl o ,nes a a 1,. L-

ção regulamentar do jógo
.. I SU��' �ssa ftlarca de alta ex-

tanto, um feito que muito
Figueirense x Paula Ramos, ,mineirO l,p1'ess_ao, que estava em pO-!,�, ,'d 0e
devendo os clubes cÜsputan- '

,

'

der de S. Paulo, ná muito,
no::; enval e .

tes respeitarem os parágra� E. HORIZONTE, 23 (V. tempo;' " Iios 2° e 3° do Artigo 90 e A.) _.:_ Nesta Capit,a:! de- Grijó n'essa prova, supe� i
Artigo 91 do citado Regula: frontaráin-se ante-ontem,' rou a eXl)éctativlf mais oti-,V'mento. pelo certame' mineiro,

.

0;:1 mista, realizando �lma "per- , enceu
Flodanõpolis, 22 de outu- quac;lros do A�érica e d? Se- formance" marav.ilhosa. �a-

bro de 1951. te d� Setembro. Vencei'am dou com elegancla e desen-
Flávio Ferrari, Pre- os americanos pelo escore' voltu,ra. Sincronizôu esplen-

:sidente. dEY2 x O. , didamente todos ,os seus mo

vinlentos e executou com B. HORIZONTE, 23 (V.
perfeiçã.o todas vü:adas. I A.)

- Um quadro misto do
Gracas a isso, fez ,uma cor- Síio Cristovão" do Rio" jo
rida' regularissima, assina-! gando sábado na cidade de
lando 14"6 nos 25 metros, J Leopoldina, derrotou o Se-
31"4 nos 50 cincoenta; se-, te cte Sétembro por 9 x 1.

gllndos cravados �os 75 co-'Ante-ontém o qua�b-'Q, cario
brindo os ultimas vinte 'e' ca voltou a vencer,

�

�esta
cincQ metros em 19"8. Des- feita frente a Seleção de

te modo obteve o tempo to- "Leopoldina pelo escore de

tal de 1,09"8, quebrando, as- 5 x 1.

tíssirna". sendo de sua ini
ciativa a, construção da gi
gantesca quadra do' Largo
General Osório, bem corno-o

1
que mais se bateu pela rea

..

Iização
'

em nosso Estado do
.Campeonato Brasilêíro de
.Basquetebol ve�cido pelos
Cariocas.

-

'I Na ocasião fez uso da pa-

11 lavra o dr.> João •. .Batista
Bonnassís que foi aplaudido

cão Atlética datarinense e (calorosamente pelos presen-

dos eÍubes a ela fil}ados foi teso
'

Campeonato Bra
sileiro de- Box

Dessas competições el imí-
RIO, 23 (V.A.)' - Vem natórias, que serão disputa

polarizando as atenções, do das ém caráter de um tor
mundo esportivo a disputa neio, com a oferta de ,um
do Campeonato Brasileiro troféu para a Federação qué
)de Box, marcado para a S<2- obtiver as melhores classr
gunda quinzena do pi'oximo f ícações, deverão particip�l'
mês de novembro, u'esta .Ca- os melhores ciclistas do R.

8 "càtario8ns8 Ademir (I'rijó filhó �!��� AS:l��i��a:ti��:nest! ;�i��:u�ã�a;!:10:-1t;����
'oovo racord,·sta I-

máximo carinho, visando a Gerais, Estado do Rio e Dis-

U conquista do título. trito Federai.

Ca�peoDato da Liga Itafai
ense de de, Desporl�s

Ispleodida,vitoria dn ó)Tirad8utes,
,�

" de Tiiuca,s - '." ,

-

gm disputa do campeona�l A batalha peboIistica te- I
_

,Certam�-' :paulistá,
to de Futebol da L.I:D. de� ve lances' de s-ensaçãü. 'ô

-

São ,Paulo, 23 (V.A.) -
'

frontal'am-se. domingo ulti- 'placard, por fim, acusou ar Os jogos�da rodada inicial O prelio Bocainva
mo, em Itajaí, as aguerridas vitór�a dos tijuquenses pe- d� returno' tjveram os resuT-' ", '

equipes d,o ;I?arrq,so, "daquela lo escore de � x O. tádos que.. se séguem: 'X A1Iético
_,

,

cidade,' e d.O, Tiradentes, de "A 'atuação do jUiZ" JacÍ.j,' Coríntians 3 x Nacional O.
Tendo persistido, o máu'Tijucas. '

i Brito, foi pessima e, muito Palmeiras 2 x Comercial '

temp'O domingo últimQ_, maisDesde o início" Vel'ifiCOU-1 prejud,icou os visitantes, a- O.
i

< , , , ' ., uma vez deixou de efetuár-
';se a' absol'ubi supremacia pezai.· de ser ele tijuquénse. Sã.<i 'Paulo 1 x, . .Jabaquara t. B

.

" "t t
.

A
. r • •

d
"

. se o' encon 10, oCaIuva x
''-lOS VIS I an es os quaIs, ape- vitoria do TIra ente se O. _' ,

.

AtI 't' . I' C
.

td d f 1 d
. I d 'N, ',. ' '

, ,e ICO, pe o ampeona o
'zal' e es a ca' o, aos VlUte eveu nao so ao preparo f1- Ponte Preta 1 x' ,Juventus p' f"�'

'

.. ,

,
.

t d t t
.

d· 1
'

c r de. lO lS::;lOllaIS. � ImlUU os, o seu cen 1'0 a a- SlyO os seus pIeyers, mas .

' "

"
,

.

I
'eante� qve deixou o campo tambem aos esfol'ços do tec� Santos 2 x Radium ,1. Segundo apuramos na Se- I

bastan:t: c?ntundido, s�LÍ?e- nico Ba�é, que soube pre12a- Guarani 3 x lpir�i1ga .1.:' cretari� da F.C.F.,_ o match !
ram reslst1l' aos adversanos 1'a1' C,levldamente os seus pu- Port: Santista 1 x XV

de! eh,
tre os dois clubes ficou 1

e domina-los de começo ,u' pilos.·
, Novembro O. par,a -o próximo domÍ11.go, à I .. ,

:fim. ','

'"

.'" tarde.
I

,<:<,,',

o São
Cri$tovão

------,-------------- c. _

Será no 'dia' 4·.a inaugura-,
. çãe da· cancha

-

Voleibol
de

As chuvas impediram I> li 2° Jozo - Lira x Barriga
realização, na -rtltima sexta-' Verde.

3° -jogo - Vencedor' do
1° jogo x Velicedor do 2()
jogo.

feira, do Torneio Feminino
de Voleibol, inaugurando a

quadra de voleibol do Está
dio Santa, Catai·ina.

-

Ao que a nossa reporta
gem apurou junto ao dr. Os

mar,Cunha_,_, presidente da
F.A.C. o torneio em referên
cia ficou para o dia 4 de no-

vembro, à n'oite. .

'

O programa está, assim
organizado:
1° jogo - Colégio x Insti

tuto. - 7

Em Recjfe
RECH"E, 23 (V.A.)

Transcorreu ,bem movimen
tada ã partida disputada
entre o Auto Esporte e o

Nál�tiCO, vencendb este por
2xL'

,

,
l�

, j
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/

'INSTITUTO mSTóRICO E GEOGRAFICO

ACIDO
- ,-o '

-re!:i;,U���:�'::�j�';'� �e�" 1�!Ot.:;;:a�� d:�a;;�b��� '.;,' -:;0:'R' ,flL JGornatda tBtas, ile!rá de . F:lpra�:.
''DIU-Se, a 12 do corrente, o que vimos real izando-e-que,

....

:--'/.:...:..•:.;;,.' ...1'(0,: as ren· ero og.la ."

.

I 27 Sábado - �ar,m.áeia:.
'Jnstítuto Histól�iCQ e Ceo- . tendo' culminado no Con- ��: .

."

J Moderna +: Rua Joao Pinto,

,-gráfico de Santa Catarina gresso de História, reunido As atividades da II Jor- tos 'os trabalhos sôbretemas ] 28 Domingo .:_ Farmácia

:.;:�a ;�p�:��r aas:i� ���:\�: �:ss�9i�êr:�s!��r! m��� pe� ���rf;:�)' !.! l:; \.' '�:l��O=::�;�l��� �ee�������: ��!�st�!n��l'�!��:� ��or::: l'�:derna - Ruà João Pin-

,I����i�;�f�:i:�zgt �tfIF���Ú:;������ ���f'l ���t�:]E�������:�� �tI;1��1�lf�:::��f:� f}t�:i;�;j;7f;�€
"Vice-presid,ente Major José maiores de sessenta e outros que um excelS; J;·'6cii.io': .....k��� ções nas vias biliares. tema derá ser paga durante a

.-.... ..
�.,.

'Lupêrcio Lopes, 1(' Secretá- a�é de seteri�a anos; mas, oculII"ule e pjln;.tre:';':':· t�d�:� ·or.
de cü:urg�a; ,Amebíase e. Jornada; todavia,' para fa-

"rio'Major Álvaro TílIentino ainda os maIS, velhos," con-,
gamsm.. , E,te õcido ,oíric�, '6f>Ído- Alergfa digestiva, tema� �e cilitar a organização do

,de> Souza. 20 Secretário Pro- servarn o entusiasmo e a co- mente, formo cri,li:!is �@" ·que.. medicina, e �studo radíolõ- certame, solicita-se aos co-

fessor Luís Sanches Bezerra. ragem dos tempos da juven- alojo", na. arltcul�i.lr f�u.�ndo o. glC? d? esto.ma�o. operado. legas que comuniquem des- w:::Jf
q\J8 v..s.

-da 'I'r indade, Tesoureiro tude e da maturidade, pois crucianle. dore., 4fq ).Jin'c.ti.",o e
PaI a. cada simposro serão de logo, por escríto, a sua . d�v§l. di$ll' ,_

.Professor João dos Santos entusiasmo e coragem. não outro�,' I"ole. do;,fi�ld�.lf,inário.,�?nVidàd�S, de tO�Q ?, �r�si.l,. a�es�o, Tôda a corresp�n-. 1� ...eservb.It'__
Areão e Orador Dr, Oswal- são privilégios da mocidade, As P,lulos Oe Wi.tt: f�CI"l,:.dj��toment.

CIl1CO a. sete . �loÍlsslOnals �enc,la,_ para q:lalquer-m-I. .,
�

-do Bulcão Vianna. tanto assim que há jovens a sobre os r ins , ���C!lr!ri�f:'he, o
dos mais hablhta�os a dar formaçao ou pedido, deverá

I �
�'c..�....

O Presidente- do Instituto quem tais qualidades não suei ação notvf�r��JH:tÍ'�' 'do.seu testemunho .sobre o as- .ser. endereçada ao Secretâ-d- ""�

"Proferiu a seguinte. alocu- inflamam. impurezas do ��Md.';!i�·�;: sunto. Competirá a êstes no- rio Geral da II Jornada Bra-
�

,,:ção: Meus Senhores. O trotamento Q�i�Mdclhi�ve fa. táveis médicos debater os sileíra de Gastrenterologia ��().-.<)""()"-'<)4

"Meus Senhores, Temos muito que fazer. %I>r volto,' os ri�i"GI�·':.�i'esladc; ternas em "mesa redonda" Rua Groenlândia, 1564, São

Sob favoráveis auspícios, Com a nova sede novos tra- norma!, ofi.ej4{:)�',d'�r s e r perante, o Auditório e .res- Paulo. Para reserva de aco-

-empoasa-se a Diretoria in- 1 balhos se nos impõem, pois filtrado �(.i#í4 �ri(:�;:E por pender as. perguntas formu- modações nos hotéis: Tou-

-eumbida de, no biênio

que!
devemos corresponder aos i.,o que, Ci'� i'il�fdéOe Witt, ladas na hora pelos médicos service, Rua Xavier de To-

'hoje começa, manter e mo- auxílios que vimos recebeu- con.águem dar alivio, presentes, ledo, 114, Fone 36-1111.

vímentar o Instituto Histó-. do dos poderes públicos. En- 'nos mais rebeldes (asas, b) - SESSõES .PLENÁ- Telegr. "Turismo", São Pau-

.'dco e Geográfico de Santa tre êsses auxílios, além des- RIAS, à noite, para apresen- lo.�
"Catarina. ta sede e da subvenção esta- Plelulas

tacão e discussão de tra- ,------------

Digo "favoráveis auspí- dual, que foi restabeIecida� balhos e comunicações refe-
'.. ..

I t
.L

.

I ,SABE DA ULTIMA?
'<CIOS, prmcrpa meu e por- está um que me cumpre as- D WITT

rentes a qua quer assunto

-que a presente sessão se efe- sinalar : a preciosa doação E. de gastrenterología. O au-
' CHEGOU

-tua no ll'édio que vai ser a' de livros e armários que
tor terá 15 minutos, ímpror- 1\1 A R T I N I

"e S t C ,,,' para '05 Rins e a Bexiga -'

1 .#
".

asa e an 11. atarma, pertenceram à biblioteca do Em vidros de 40elOO pilulotS
regáveis, para er o resume

A AGOI' IA DA"sonho que. encantou v José velho e amável Clube Doze O srande é mais e(onõmi(o
de su.a comllllicação e,fazer .

.'

-13oiteux € que êle pretendeu de Agõsto e que, ora enrí- projeções. ,

'positivar, quando, com a- quecem esta sala, doa'ção ____,J
c) DEMONSTRAÇÕES A5M�A

.

-plausos gerais, a ,25 de no- feita pelo govêrno do sr, PRÁTICAS 'nos hospitais e �
'yembro de 1929, lhe assen- Aderbal Ramos da Silva. ,

R. á d'
estabelecime,ntos de ensino, Aliviada e. 'oucos Minuto.

-tou a. pedra fundamental no Precisamo-s multiplicar as ISO po_r tr Z '8 de 7 a 10 de' Novembro.' Em poucos irunutos a nova recei-

'terreno em que presente- nossas comemorações, con-

f
Haverá ainda, nos perío- ta M.ndaco - começa a eir-

- cortl-oi da erro
cular no sangue, aliViando os aces-

:�mente se levanta_ o Albergue- ferências, palestras e me-
'. C

,dos da tarde, um programa sos e os ataques da asma ou bron-

N t d t"d d
. . quite. Em poüco tempo é possivel

. O urnú.
,

.

sas-redondas.
e a IVI a es SOCiaiS para dormir bem r:esplrando livre e fa-·

CirCU11stâncias vádas to- Precisamos continuar a INVENÇo-ES
os médicos e suas famílias. cilmente. Mendaca alivia-o, mes-

. mo que o mal seja antigo, porque

"Iheram a prossecução da elaboração do Dicionário Na III Jornada poderão dissolve e í'emove O mucus que

._, - .

t' N 1 D
,,' obstrúe as vias respiratórias, minan-

'InICIa lVa. ão va e a pena Bio-bibliográfico, proposto e OIS cientIstas russOS es- ll1screver-se e apresentar do a sua enel'gia, arruinando sua

"Perscrutar e estabelecer l'III'Cl'ado pelo nosso saudoso, tão trabalhando num labo- trabaI.hos todos� os médicos saúde, fazendo·o .. sentir,se prematu-

I
'- ramente velho', Mendaco tem tido

"''luais tenb..am sido, .Fato é companheir; Eliézer dos ratório de pesquisas em do país. Somente s�rão acei- tanto êxito que se oferece com a

I t t t
,,"'

garantia de dar ao paciente re�pira-

:que O ns I U 0, n.u�ca ,s� es- Santos .s,ar�iva e continuado

I
�nOSCOU.

.
ção livre e fácil rapidamente e com-

:�ueceu .da asp.uaçao do seu. -por Luperclo Lopes. Desconsolado, 'h'h( �ciêles
''O -�' r pleto alivio do sofrimento da asma

_
..

_

em poucos dias. Peça Menda.o, hoju

'(undador; e, há mais de dez Preeisamos pôr em dia a ,diZ para o o�tro: mesmo, em qualquer'farmacia, I

I
'

b
nOssa garantia é à sua proteção.

:anos, por e a comecou a ba- nossa Revista, a que Carlos - Ao (lIa o com os cien-

"talhar. Conseguiu � primei- da Costa Pereira dá tão be- tistas ocidentais! Eles anun-
4-0 resultado clecisivo com a la apresentação. ., ciam que inventaram nos

�desapropriação, decretada Precisamos reformal' o, s�s i;nvenc:.ões mesmo antes

no govêrno do sr"Nérêu Ra- nosso Regimento Interno,

I
de nós pensarmos nelas!, ,

-mos, da casa em que ora nos -desembaraçando-o de for-
'/reunimos; novo. e também 'malidades excessivas e des- ----4-

'-d_ecisivo passo foi a da cria- necessárias, Precisamos au- i
'-ção da Casa de "Salita''Cata- �entar o nosso qtÍadl'o sOo,'Saiba malas
"rina, consignada na '<Gonsti- clal.
tuição Estadual ,de 2"3 de ju- Precis.amos. de imediato, eSja
''lho de 1947; e reálizaç'ão indo ao encontro da confian-

, "palpável apresenta-se -agora ça do Govêrno do Estado,
"TIa entrega provisól�ia do estudap plano para lhe a

"préd,io desapropriatlo, que o presentar sôbre a -"Casa de
-govêrno do sr. IrÍlTeu "Bor- Santa Catarina", plano que
'nhausen fêz ao lnstituto, não a burocratize, mas a

--para êste se instâlar e ins� torne singelamente acolhe
talar outras sociedaaes, até dora, como já está sendo,
'-serem estabelecidas medi- por iniciativa provisória
idas legais definitivas, que, nosRã.
esperamos, hão de ser coroa-- Nela, como num grande
<das com a construcão de lar comum, podém e dev�m
�prédio monumental, -que há conv.iver, alegral"-:se, pros
··de ser obra para vários pe- peral' e propICIar ensina-
ríodos administrafivos,

'

mentos às sociedades de ve-
. Outro fato que ào Presi- lhos e de moços, de profes

"-dente do Instituto sé afigura sores e de alunos, de pensa
'·.auspicioso é o de continuar dores e pesquisadores e de
'<êle a te�) na ,Diretoria, a co- estetas, - de tod'os, enfim,
"operação de cOl1Sócios de que, através da ciência, da
comprovado devotamento. I arte e do .c,ivismo, associa- �--�----------

- Em 1772 o marquês de

Pombal criou um dos exe

cráveis impostos do mundo:

"imposto do; subsídio, lite
i'ário", gravàndo os peque
nos ganhos dos autores e a

tores.
- As Edições Melhora

mentos lançarão en1 meados
de 1952 uma revista intitu
lada "O BOM COMPA
NHEIRO" com materia de

divulgação 'e ilustração para
a juventude .

- Na mitologia grega, os

mortos eram julgados por
uma trindade ,de JUlzes
Eaco, Minos e Radaménto.

\

" �' fraqueZa! em geral;,
VIVER! MORRER! Vlobo Creosotado
'\'0 'oli'nde do an3ue. O ;angue i a vide

'

.

(Silvéíra)
. Tonifique-se com SANGUE-
NOL que contém excelentes
elementos tônico�. tais como:

Fósforo, Cálcio, Va,aadato e

Arseniato de Sódio, etc.

dos !egularmente. procurem
o progresso coletivo.
Meus caros Consórcios,' ,
Tenhamos coragem' e en

tusiasmos em projetar e em

preender: Deus ajuda a

quem trabalha. Comecemos.
pois, corajosa e entusiàsti
camente êste noVo período
de trabalho, que, com a ajrr
da divina, trará nova safra
de vitórias".

I, -

INOFENSIVO-- AGRA·
DAVEL - SABOROSO
NOS' BONS .ARMAZENS
DISTRIBUIDORES: - IN·
TERMEDIARIA CATARI.
NENSE LTDA. - }''tORIA-

NóPOLIS'
TEL. 1251.

I

Lotes á venda
Na praia da Saudade, em

Coqueiros, ao lado do gru

po escolar "Presidente Roo

sevelt", com 15 metros de
frente e area de 400 m2 ..

Todos os lotes servidos
de água encanada e luz.

Informações com o sr, Gil
berto Gheur, á Rua Salda
nha Marinho, nO 127, ou no
local.

VINAGRE DE PURU
NHO

VI·

SALADA

I Crediln Mutue Predial I
(

o mais antigo Clube de Sorteios do Estado de
SANTA CATARINA.

Fez entrega de mais um-prêmio em Ponta Gros
sa (Canasvieiras) à Exma; Sma. MARIA INÁCIA
DA LUZ.

INSCREVAM-SE!
Façam sua inserição hoje mesmo, procurem os

agentes mais ptóximos, ou seu escritório na PRAÇA
15 DE 'NOVEMBRO, 20 - 2Q andar (Altos Restau
rante Rosa)..

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habili
tados a concorrer ao sorteio à realizar-se dia 31 de
OUTUBRO, que está aproximando-se.

,Cr$ 13.500,00 distribuidos em prêmios todos os Imeses.

:Parf�(Ji<pação
Manoel Soares Maia

e

Senhora
participam aos parentes
e pessoas amigas, o nas
cimento de 'seu filho
JORGE,

SÃO 'BANCIS�O DO SUL oara NOVA IOBI
, Informc§;&es oomo.' Auent••

flü enópoli.- Carlol HoepckeS/A - CI-"TelttcJ.e 1;212 (. Rnd. telq.• 80 -?rancilco do !lal-Carlos Ho-epcke SA -CI ......T,eldone 6 MCOREMACB

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a.óSIDa bandida Pessedista naIA8�,CiaÇã� t!me!cial_.de
.

.

'

",',", ,�_, . 'flof,auopollS '

Assemblêia
'

,

."

Há seis ���s entrava :m periódicos: que são,anal,isa-tt;
.' I vigor li Carta das' Nações dos e estudados e discutidos

o sr, dep. Walter T, Ca- . à vida Jlloderna,' I Unidas, com os propósitos pelá Assembléia Geral.

valcanti apresentou e justi, E 011 preços elevados dos de manter a paz" seguran- ,A Côrte Internacional �
ficou' o seguinte: livros somente a Biblioteca' ça, pacificamente se POSSI- Justiça julga as disputas ju-
PROJETO DE LEI N° poderá satisfazer a sede de' vel, resolvendo as divergen- rídicae entre as Nações: o

Considêra de utilidade pú- conh�cimentos, a paixão ,�H?" ! das intern�io�lais; !oI?en. Caso do �a�al de C�rfu,�é�-
hlica, la leitura, comum aos Ula�! tal" as relações econorrucas. tre a Albânia e o Remo Um-

.�
Art. 10 - É considerada de hoje. �soeiais, culturais e huma- do; a disputa entre a Co-

de utilidade pública a União Daí a eonverriencia, a ne- nitárias entre as nações, lôrnbia e'O Peru sôbre o di

Pró-Ginásio de Curitlbanos cessídade premente de se-':'s.ervind�lhes 'como . centro reito 'de asilo, etc: Essa ati

com sede na cidade de Cur í- rem criadas mais e ml;!lho-' harmonízador mundial
.

de 'vidade das Nações Unidas

tib A' res Bibliotécas, amPlianJO-j suas ações-neste sentido, em prol do Direito Interna-l an ..s.

Art. 2° - Esta íei entra se as que já existem, Realizaram as Nações cional fá-la elaborar, des-

em vigor na data da sua pu- Porisso somos de pan)cel'!Unidas a primeira ação. ar- de há 3 anos,: um código do

blica;ão revogadas as dis_l decididamente favorável ao mada coletiva levada a ca- Direito Intcmacionad, for:'

po!!iç5es'. em contrário, I feliz projet� do ilustre depu- bo po.r, uma organ!zação in- mUlal;d? a definiç,ão dos

Sala das Sessões, em 16 de .tado FranCiSCO Neve,:;' e a-
t terna�lOnal,. repelindo a a- pr incípíos r?COnheCl?OS no

outubro de 1951. fpres�lltam;o� a seguinte €-' gressao arma�� no parale- julgamento lI1tel'�1aclO:1al de
r As.) Walter Te�óírio Ca-I melld� �dlhva, destu��d,a ,a i lo, 38, n� COl'�la, _ tentar:d?'l :t-{uerem�erg. evidenciando

valcant i _:_ Elpidio Barbo-! beneficiar outras BIO!lf)te-; errar ali um Governo un ifi- i se os crrmes contra a paz

sa. cas já e::istentes: �:I' cado e inder:e�dente, de e a segurança da l::t�l11ani-
EMENDA NR. cunho democrático. Na Pa- da de. cabendo a revisao por'JUSTIFICAÇÃO: O'

' ;
N U id

"

1\"

F d ,l, 5 d ,., o § Unico passará ii ser, Ieatin a, as ações nl.as parte dos Govêrnos mem-
un .aHa em .e março ,. . j' I f"

d 19r.:O
. S' ,

1 d o prrmerro e se acresceu tara : puseram . rm a guerra, bros,
e ' o vem a OClec a ,� ,- I,'

','
- -

I
'

êcod l' d ,o seguinte: ,cnando-se a nova naçao 8- A Nacão Unidas pelo seu
em apreço esenvo ven o 0,�

I § d
' ,

J Pron 'd'
',..

d h
'

..

f' \
t'd.J ,segun o: - nas cwa-; raer, removeu am a a in- alto papel pacíf ica OI' e u-

seus es OI'COS. no seu 1 o I .•e "" , I ' " , , ' ,

.J

'

'd' d d C -itih des onde ja existem BlbJIO-
. dependencia da República manitário, social e cultural,

notar a CI a e e UII 1. a- " , ;.
d

"

luci d ô io doa h..

d G'
"

J' di I
tecas mumcipais ou per- da In onesra, so ucionan 0- merecem o apoIO dos omens·

nos e um' maslO, a, 18- . C!' ,

d d ,'!, P
, '"

-
, 'f' d t- ""

tencentes a ,--oele a e elVls i se as dIsputas com os al- livres, -

poe 1)ala esse. 1m, o êl_t:-
d f' lt' I, _;

d
'

-

"d d I I
e .. 1l1S cu uraIS. em fJue a ses BaJxos, a execucao o GDivulgaçào da ASSOCla-

nonecessano, a opeomu-
f

. . "hl' 'I d d- N
- , ,

, " d C' 't'b " requencla ao pu ICO -sela programa e paz aR a- cão Comercial de Flonano-
UlClplO e -,Ur! 1 anos que,

.

't'd h"
"

-

TJ 'd \' d
_

' '-.,

. .,
t· b 1 '. ,perml 1 a em orano" eer-' çoes 111 as. l\.m a esse p61i8).outrosRIm, es a e eceu uma I �

-'

f
' ';. t 'I' C. "

I d t' d ,cos, nao 111 eno1'es a vm oe e programa conel lOU. na a- _

taxa espeCla es ma a ao;
t h
,,',

d' P
.

C· O.
1\ •

'·1' d' IS' 1 1 i qua 1'0 oras semanaIS, o chemn'a, a In Ia e o aquIs- ,

O3UXI1O aque a • OCJecuc,e. I
.

",'
-

'IDe
'

lar',LEGISLATIVA b�nefld'c,iandtO ainda 0, em- !;�t:.� 3"�0���d�:a�UiJ�7.:���i� ��' p�:�;:c��o ��hl�:al�z��;:� .,
.

p1'een Imen'O com uma ver-. i, , ,
.

,
cruzeIros.

.

I tus" do terrItono em pen-
, Iba constante do orcarnento

!
_ ' _ HITZ

.

para 1952,
•

JUSTIFICAÇÃO 'den�l�, Out�'as questoe�_ re- Ás 5 e 7,45 horas
O 1 t" 1 'de focalI'zal' t e to R t t f' ," B'bl"

solVIdas fOlam a do Ira, a
K O t Rre a ono, (epOIS ou ros asp c s ecen emen e, ICOU as- EXIstem vanas I. !o1�e-

d S" d L'b d A R, :, ,apresen a 0-
.

V
.

l' '-'"
' a IrIa e o I ano e a e 1

. "
economlCOS do ale, apresenta sugestões l'ea mente 1l1- sentado que a du"cçao do CI- caso pelo mtenol' do E3tallo, 'B 'I' bel't STERLING, -,- G Orla

t t 't f
-

d ",� d 't
-

,

Ih'
' el 1m,

G HANE Cl d J A 'Reressan es, como seJam: rans: ormaGao, a lÚesa e nasIO sera en regue aos ao- que merecem o me 01'

apOloJ N d xRA 1. _ ,au e, ii _

. 1 o programa e progref\-Rendas de Itajaí em Alfandega; aumento de funcioná- negados educadores que são dos pod�res público Esta- � ,

N' _', MAN JR
'

t'
-

t'
-

d 1 d' I
-

M
.

t d
'-

I 1 t' 1
so economlCO, as 1 ·açoes

.• ,-

nos na mesma repar Iça0; con 'muaçao as o )l'as a es- os l)naOS ans as eCISHO

I
dua, A guma,s man 1( as, .

U 'd-
.

t
'

" em:

t d 1 f BI It
' ,

d' 'f"
, I 111 <ts aSSlS em aos palse G ENTA1'a .H e e erro ume'nau- ·aJaJ. essa toma a em, conjunto com enormes sacn 1::1('oS, b 1 'd "VIAGEM SAN R J.

�-E d 10 'I t S'
,

d d "d f"
su -Ij.esenvo VI os, propOl- Pmen a n. com os 1 US res UP

..
p'1'lOl·es

I,por
SOCle a es CIVIS e 'U1S,

d Ih' t"
. No rogTama:

.

O Id C b I I
'

t • -

.

- A ' ClOuan 0- es as eCl1lC8..!'! e .

O deputado sva o Ia l'a conc Ul11, (>11 em, suas danuela Congregacao, nao economlCOS, Outras, h' t d Esporte na Téla, Nac.
' .

d'
•

" >

, ,. os con eClmen os .e que ca- ,

Sh tcriticas à emenda n. 10, apresenta a a proposta or.çamen- Esse empreend1mento (:o11-1mantldas pelas Prefertul'as
h d t b I'''' Desfiles Olimplcos, 01' ,

-,

t· � IM"
, recem, aven o es a e eCluO

tál"ia para 1952,
.

ta com o apolO l1'1'e8 rI d) (a UlllClpU1S, .

' -

.' '� I' 't d d Preços:.
C t 1 I t 1

-

d C 't'b I N L' d d' C "
, comlssoes (e es u os os

0'3 ?O�omo soe aco!! 'ecer sempre que aque e par amen ar \)OPU açao e .IUl'! 1, fWO;:;. • a ,clltia e e açauor, e11-
.

.

Cl'.'j; 5, O e ' ,�

I problemas na Europa, Amé-
vai ao microfone, (ou qtHlsi sempre) não faltou, ontem, "e,m distinção d.e cores POlí-1 contramos a Bibliotéca �u,i ODEON

_' rica Latina, Asia e Extrema-
uma antiparlamental'issirQ,a alusão ao nO$SO jornal. bcas, Barbosa, Em Joaçaba, a 1:;1-

Oriente,
- Ás 7,45 horas

O local a qne desceu, em seus comentáriós, o orador Sala das Sessões, em lfl blletéC'a N�l'êu Ramo.s, Em .... Ultima Exibição,
! No programa de progres-

poderá ser tomado como ponto de partida de certas pre- de outubro 'de 1951. .ICuritibanos, a Bibliotéca 11 _ O ANO SANTO DE
, so social, as Nações Unidas

Jerencias ,,' Nem este jornal :nem nenhum olltro, depois (As,) Walter Tenório Ca- I Desembargador Edgar Pe- 1950,. I·, . proclamai'am a primeira de·,
de posto em circulação, tem culpa do destino que lhe dão valcanti. Idreira, que conta atualr,:cJ1-

f'
,- '� "1 1 Documentário completo

algumas dessas preferencias ,:-, PARECER N0 136/51 ! te com cerca de 4,000 vo]u- d:�I�taO Idnlehl'naClOna; 10e dOS sobre todos os acontecimen-
P 'd�

,

O' 't I I'
I

d'
-
/

d h"
uel ·0,8 o omem, a . e ,.

-

R d. reSl enCla .

/_ prdoJe'o t c � deI '1111', ;md',e\ lspoe
t

e orarlO6
I dezembro de 1948, Zela per-,

tos realIzados em . o_ma dU-O deplltado Volney Co1laço de Olivéira, a. esta al.tú- 136 :.>1, e au Ol'la o 1 US-., !Urnos e no urnos e ,) mu- ! t t' �
" l'ante as comemoraçoes o

..,

d F
' ,," ' , ,

t
.

b'bl' Imanen emen·e esse plogra-
ra, assumiu a pl'esidencia da Casa, tre deputa o ranClSCO .�(�- lllClplO man em um 1 10-

, 1 d'. 't d Ih' Ano Santo.
O d d D'

.

- �b
'-'."

f
' " ma pe o IreI o a mu er a .,

S NTUARIO'r em o la , ves ?bIl'�V'e,
so re aI cl'laçno; telca:lo, untclOdnaIt':o edsse ?Y.'

igualdade politica, jurídica, 2) - A
,

•

t 1Em .discussão o projeto de Resolu'ção que reorganiza 'le b1 lOteca. popa ares pfe-
.

c USlvamen e es ·ma o a a- ,

I '''',' I
' Baseado na Imo!' a olnR

d C " � 1 d 'bl'
,SOCla e economIca, pe a V1- '"

h bos servicos da Secretaria a ·asa, o deputado Bulcão VIstas no artIgo 17a ca teu e1' o pu lcoAue êl ire- .

'l� '�b t 'f' 'l' do ale1Jadm o, uma o 1'a.
>

-

, '- I R gI anCla so re o 1'a ICO 1 l- ,

'

•

Viana salientou .a importância da'matéria e declarou que ConshtuIçao do Estado, quenta, Juntamos um ela- 't d' d
.

't' .' prima que deve ser apreCIR-
d � d b' d

"

'h B' 1" -b1' t" d 't...J I
CI o e rogas' narco lca�;,da sua parte como a parue a sua anca a .JamaIS ouve As Ib lOtecas pu .]('..lS 01'10 o mOVlmen o uaqlJe a "b'

.

" 'd "da por todos,
qualquer restrição' à conduta dos funcionários da Casa, 'Ião de tal modo necessárias Bibliotéca, para se vê}' oSdS?

1 e os tCllme::; t
e .$eno\.:l· No Programa:

b
,,'

..

b
".

t
10 ou a os con ra grupOll , ,

1que sempre fizeram jús....à considel'�çãp dos s1's, deputa� '>s eneflCIOS que prestam eneflCIOS que vem pl'E!s an-, , ,

"

.

, I'
, Cmelandla JOl'l1:l,

d
' '

t
.

-
-

d' 1 d
'

'd d d C 't'b naCIOnaIS, IaclaIS, le 19lO- G Mos. a ms ruçao crescem é ta o a CI a e e un I I1nos, t" A' d O ato ultecapto,
,

I d f
' ,

'f S
- o 'J I sos e eCllleos, •..,.111 a nesse

Nestas condições,c era favorave ao novo qua r:o un- 'l1aneIra que OCIOSO sena a- omente no 1 ano (e sua f . " ,
'

.

t 'I t' Preços:
. .

I
�

b f'
'

t
- ,

I t I pl ogl ama e no a'li e o I a-
clonaI, menos na criação de tres cargos pal'â acessores õer ressa tal' . esses

.

ene' 1, eXls encla e a eve um rrto-
'I' b Ih d O"CY ,',� I t'

-- Cr$ 5,00 e 3,20
, IN' t' 1 ", t'l'd d 't' d 3 364

.

't t
a o a I ",anlzaçao n e1- . ,

técnicos, de padrão espeCIa, este par ICU ar apOiara a CIOS e essa u lIa e, Vlmen o e , . VIS1 an es, .

I d R f 'd
. Im, ate 14 anos,

1
'

'I
'

, .

N d "t
naClOna e e ugIa os,

sub-emenda do deputado Celso Ramos Branco, pelíl qual Pi.: eItura e a go essellClal, a a maIS JUs o que me'l'e-
t

' ,

t I' ROXY
'�

"

_ ....;. I
que repa 1'l0l) ou' rems ,a ou

as funções técnicas serão exel'cidas por funcionários da Ás 7,45 horas
Casa de livre escolha do Presidente�

C O N V I 'T E
I mais de um milhão de des-

A PedidO
O nobre lider J'ustifica sua atitude dfzendo que seu 110cadps de· guerra, CamI�a- Gene TIERNEY _ COl'llefnhas contra o analfabehs-

único fito é evitar o despre�gio do Jegislativo', poi�a, . : mo, pela elevação da higie- WILDE e Jeane CRAIN
febre de reorganização de serviços em alguns legislatj- , 'ne infantil et<�, estabelece- .km:
vos do país tem atraido para os mesmos, pesadas critIcas M ISS A, i ram a criação do Fundo In.. AMAR FOI MINHA RUrNA
,do povo, pOi' terem sacrificado inutilmente o erarlO pú- Technicolor\ Mário Ro.berto Bott, filhas, sobrinhos, genro, netos ternacional de Socôrro à 1n-
blico, com cargos superfluos e perdulariamente remtl- No Programa:

e eunhados, convidam os seus par;entes e pessoas amigas, fância, com a participação .

,

nerados P' d 7- , Noticias da Semana, Nac.,. ,

--...
para assistirem à missa que mandam celebrar pelo 1'1-" e I) palses,

O deputado Wilmar Dias, indo à tribuna, cõncordou N Cr$ 500 e 39.0
meiro Aniversário· do falecimento. de. sua sempl'e lembra- ! • o programa em pl'ol dos "" ' ,�

com o deputado Bulcão Viana, de que estamos assistindo
dá espôs�, mãe, tia, .sográ, avó e cunhada _ OTILIA DE 'povos não autônomos, as

Im. até 14 anos',
uma verdadeira febre de reorganização de serviços pú� N IMPERIAL
blieo� e cita às iniciativas, a esse respeito, do sr, Gover-

CARVALHO BOTT, na Igreja Matriz em São José, no ações Unidas 'encontraram
Ás 7,45 horas

dia 26 do corrente. às 7 horas, solução para o futuro" de
nador. do EstaDo.' Defende, a seguir, a necessidade das

Desde já confessàm-sê' gratos aos' que partilharem antigos colônos, cdmo a Lí-
E o fmcesso continua,. �

acessórias técnicas, gpr considerá-las. imprescindiveis à TERRA É SEMPRE TERRA
boa marcha dos serviços burocráticos da Casa, desse ato de �;t

.

I
bia, que será independente

com:

Passfl,ndo-se à votação é rejeitada a sub-emenda do AGRADECIMENTO'
li 10 de janei1'o próximo, ,]

Marisa PRADO -'Mario
deputado Celso Ramos�Bl'anco e aprovada a emenda Wil-

t '::d!;,�a�ã�l���ea l��i���: :�� SERGIO - Abilio p, de AL-
mar Dias,. Por fim é aprovado o projeto, com inclusão da ,

. setembro de 1952, a Somália,
MEIDA.

referida emenda, No Pl'ográma:

MISSA : que continuará sob tutela
A segúir foi aprovadõ o. projeto que aumelita o sub-

e
'

t' 1°"0 D 61 t
',. NntieiHR da Semana, Nac.,

'd' d D t d
a e .-(), e ' erl'ltor.o,;

Fox AÜ'plull Ne\;vs,Sl 10 os srs, epu 'a o.S,
, ' .,

_ niio autônomqs, as Nações
• _

·0 assunto foi declarad� questão aberta nas diversas A famllIa de Hehete Mafra de Souza vem externar Unidas recebem 1'elat )rios Cr$ 6,20 e 3,20
batreadas, o seu profundo agradecimento ao grande médico Dr, Rol- !

( ,.

1m, até 14 al1OS, J
Justificando seu voto, o deputado Wilmar Dias disse d:ão Consoni, às Irmãs e aos dBmais serviçais do Hospi- )�O""O...-<�Jof I IMPERIO (Estreito)

{lue se pronunciava a favor baseado nas considerações tal de (�aridade, pelo carinho e desvêlo que dispensaram j • .'
.

Ás 7.45 horas
do Rl',�GovernHdol' do Estado, contidas na mensagem do à extinéa, . ; ça, tal empreendimento, e' Van Johson Ricafdti.
aumento à Magistratura, HELIETE MAFRA DE SOUZA i auxílio do Estado, 1 Mmlt:tlban

Ljderança�do p, T. B. A família da extinta convida aos parentes e 'pessoas i Sala ,das Sessões, em 19 I em: ,

,

O deputado Braz Alves comunicou que havia depos- de suas relações para assistirem à missa que será rea- de outubro ae 1851, ! O -PREGO DA GLORIA :

to nas mãos da Direção do seu partido, a liderança da lizada.em sufrágio de su.a, alma lno dia 27, na Catedral; .

'Valtt'wl Tenório CavalCRl1-l' Cr:!5 5,00 e 3,20
�ancada' trabalhista na Casa. '

Meh'opolitana. tI../
; Im, até 14 anos. : .... -.

"I

Palavras de paz
de guerra
DISTRI1'O DE LON1'RAS

779 __:_ Professora Paula Francisca Franzoni - Es

cola Dona Lucia :_ Removida de Tubarão, 78.0 - Augus
to LUIz Batschauer - Coletor - Removido de Ituporan
ga em 22-6-51. 781 - Professora Luci Luz - Escola Mix

ta Dona Lucia - Removida de Tubarão em 23-4.51,
.

DISTRITO DE POUSO REDONDO
782 -: Gregorio Leal Cunha - 10 Suplente d-e De

legado .de Polícia __:! Dispensado em 27-4-51. 783 - Pro

fessora' Norma Henriqueta de Souza - Escolas Reuni

das Pereira e Oliveira '.:_ Transferida de Lontras em

] 7-4-51. 784 -- Manoel Sampaio - Sub-Delegado de Po
lícia _ Dispensado em 10-4-51:

.

DISTRITO DE 1'ROMBUDO CENTRAr.

785 - Professora: Edith Larsk - Escola de Trombu

do Alto-H --' Dispensada ém 4-5-51, 786 _ Osní Pedro

Wfdthorn � Coletor _. Removido de palhoça em 30-4-51.

781 - Hilarío Waltrick - Sub-Delegado de Polícia

Dispensado em 27-3-51,
DlSTHl1'O RIO .DO OESTE

788 - Eugenio F'ranzoni - Juiz de Paz - Dispen-
sado em 12-6-51.

,

MUNICíPIO DE RODEIO - 40
Séde

789 - Carlos Costa'- Sub-Fiscal de Fazenda - Re

movido de Araranguá em 30-4-51. 790 - Professora Edi

te de Almeida_Benial'des - Grupo Escolar - Dispensa
da em 18-6-51. /

DISTRITO I)E BENEDITO NOVO
791 - Professora Regina Befinca - Dispensada em

2-3-51. 792 _ Rosniltha Paganelli - Serviçal do Grupo
- Dispens�da em 2-3-51.

N:a aSSEMBLEIA

;'

I
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',:7 l'OS l,\fELHO�ES ARTIGOSl OS�· MENORES PREÇOS! AS MAIO,RES FACILIDADES! -,
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�RADIOS '-,,'-ELECTRQLAS',- AMPLIFICADORES _' TRANSMISSORES - DISCOS - TOCA-DISCOS AGU .....HAS

ENCERA'DEIRAS,," 7"GELADEIRAS' _:_, LIQUIDIFICADORES - BATEDEIRAS, - VA.LVULAS ALTOFALANTES RE-
,
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"

SISTENCIAS - CONDENSA�ORES
O mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A Florianó�JOlis

.>:

,J

o ESTAl!0'
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Florianópolis, Quart,a-fe:'ra, 24 de Outubro de 1951

,
,

A prôpósito do' tema

esco'l
rações agradáveis 'e não

Ihido pela Remana da ,Cri· �a:;tidios�s .. Par,a .conseg\lir
anca êste ano esse objetivo, e imprescm-

O Depa;'tamento Nacional dívél que os pais dêles pró
da Criança escolheu pa�'a te-Iprio� observem tais ?abih�s
ma da, Semana da Cr.ianca e sejam capazes de induzir

dêste ano "a formação de os filhos a observarem-nos

hábitos sadios na infância", sem recorrer à impaciência,
Sem dúvida, um dos hábitos a ameaças e a rabujices. A
mais ímportan tes para ameaçar continuadamente ,a

saúde e o bem-estar futuro criança é desenvolver nela
do indivíduo é o .do asseio. [uma resistência que jámaís
'A ,criança que, desde' cedo, a abandonará. E, infeliz
aprendeu a apreciar o ba- mente, essa resistência não

nho diário e que, "espontã- se limita a uma determinada

neamente, lava as mãos an- ação. O Rabito' da desobedi
tes das refeições e após ser-

.
ência, uma vez adquirido,

vir-se das dependências sa- permanece para sempre e se

nitÚias, está muito menos I manifesta em quase tôdas

sujeita ao ataque de nurne- as ocasiões em que se de-

1'OS08 germes que vegetam' se ia alzuma coisa da c rían
na sujidade -' germes cau- ça, seja na sua vida -domés
sadores de moléstias geral- tica ou'escolar.
mente graves e muitas vê- Durante esta semana, de-
zes fatais. clicada às crianças do Bra-

Quantas crianças, entre- sil, o Departamento Nacio

tanto, se' 'rebelam contra nal da Criança conclama to-
êsses simples hábitos! Os dos os pais a um esfôrço
meninos acham pouco mas- consciente no sentido de tu- �ASA MISCELANlA dtsu',
culino sentarem-se à mesa do fazerem para criar filhos auídora dos Rádioll R.C.A
com os cabelos bem pentea- que sejam o seu orgulho as- I Victor, Válvulas fi Diaeo.,
dos, as mãos e o rosto Iim- sim como o da pàtria. I Rua CollseJheiro Mafr&
pinhos. E as meninas, que
mais tarde se espera sejam
criaturas elegantes e bem
apessoadas, parecem der-i-

OS HÁBITOS DE ASSEIO SAO APRENDI
DOS NA PRIMEIRA I�FÂNCIA

FAÇA UMA VISITA A

FABRICA DE MóVEIS
DE

Rodrigues
& Santos

No mundo dOI
rádío e da TV

TULCItAWA· PROSE8RAS 1928- 1.021
1940- 21.229
1945- 96.651
1950-287.5tO

,

/'-"'1
"

casos,
essa resistência ao asseio é
culpa dos pais, Como espe
rar que uma criança aprecie,
o banho se. na primeira in-

, fâncía, aprendeu a ver nês
se ato algo de desagradá
vel, com a mão a atirar-lhe
água e sabão no rosto, a la
vá-lo à fôrç'ã e, depois, en

xugá-Io com violência? O
bebê acostumado a um ba
rrho calmo, depois enxugado
delicadamente e polvilhado

I.com, um talco especial para
sua epiderme sensível -

um banho que -const.itua um

motivo de, prazer antes que
11ma obrigação - contínua
Tá, por tôda a vida, a apre
ciar' essa ;forma de asseio e

confôrto.
Enquanto a rotina, do ba

nho é um hábito que pode
ser adquirido através do
sUb-consciente � e é assim

Iabsorvido desde o dia em.

que o recém-nascido toma o

seu primeiro banho - o

costume de lavar as (mãos e

pnetear os cabelos são edu
cacionais e precisam ser en

sinados. Mas é necessário
ensíná-los de modo" a se tor
narem para a criança obr'i-

SEUS INT�RESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

A.RLINDO AUGUSTO ALVU
advogado

Av. Rio, Branco, 128 - Salas 1I03i�
Tel!. 82-$942 - 22-8001\.

.._------- �ERV�OS�A�EOS
'CRUZ�IRO, DO ,SUL LTOA

AGENTES:
fl01 íanópolis e Blumenau
MACHADO & erA. S.A.

OUTRAS AG'ENCAs:C}J:EGOU
MARTINI

Vermouth de Fama Mundial
Tubarão, Lajes, Laguna, Itajaí, Criciuma, Joinville, �

Francisco, Mafra, Canoinhas e Joaçaba.

";-._�-

Caixa postal, 139
Telefone, 1607

rOllllCO CAPILAR

POli EXCELtNC1A

conRA ClSrA� ,
QUEDA 'lOS CA· f
BELOS ( DEMAIS J

t

AfECÇOU DO

COURO CABElUDO. : 1

Osor 8ama & Cia�

Rua Jeronimo
Coelho, 14
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WASHINGTON, 23 (U. novamente, em breves. Os Unidos jámais tiveram rela- Branca, justificando o ato

--'{---P.) - Uma onde de protes- protestos são procedentes' ções diplomáticas
_

com \a presiídencial, disse que "01:\
to, contra o ato do presiden- dos protestantes, os quais Santa Sé, se bem que o pre- seus objetivos eram diplo
te 'I'ruman, que nomeou o procuraram manifestar o sidente Roosevelt, primeira- máticos e humanitártos" 'e
general Clark para o posto seu pensamento a respeito, mente, e depois o presiden- que relações diretas com o

de .embaixador .dos E�dos muitos do próprio pulpito, te Truman mantiveram no Vaticano contribuirão para
Unidos no Vaticano." amea- afirmando que o estabeleci- Vaticano um enviado espe- coordenar a luta comum

ça converter o assunto nu- menta de relações diplomá- cíal. Foi o posto exercido pe- contra o comunismo,
ma grande batalha no Con- tícas com o Vaticano fere a lo sr. Myron Taylor, que re- Comentários vindos .do
gresso, quando ele se reunir Constituiçâo. Os Estados signou no, dia 18 de janeiro Vaticano anunciam a satis-
.....� _............. do corrente ano. Sábado pas- fação do mundo católico

sado, 'I'ruman anunciou ter com o gesto do presidente
escolhido o general Mark dos Estados Unidos. Em No

Clark, atual comandante do va York, o cardeal' Spel
exército em Fort Monroe, Ilman disse que o Vaticano
pára embaixador junto a Pio

I
e os Estados Unidos "pos

XII, com certa surpresa dos suem identicos propósitos 'de
círculos religiosos os do paz. O Senado suspendeu
país. sua reunião sábado, sem to
Um comunicado da Casa mar conhecimento da no

meação. Certos senadores

expressaram o seu descon
tentamento por ter o Senado
levantado os seus trabalhos Na sessão de ontem presidida pelo de-putado F'ran- .

sem decidir do caso, o que cisco Neves o deputado Vicente João Schneider ocupou

permitirá ao presidente 'I'ru- a tribuna para apresentar duas indicações' sôbre ínteres.. -·

man dar a nomeação o cará-
.

ses do povo de Chapecó. ,I
ter de interinidade. Auxilio aos municípios de Joaçaba e Concórdia

Satisfacão do mundo- caté- O deputado Cássio Medeiros, 'na tribuna, requereu,

RIO, 23 (V.A.) - Vai ser .prática a execução do PJ.:O- participação nos lucros, ' e "lico a retirada da emenda apresentada ao projeto que conce-

nomeadà no Ministério do Ijeto ora em curso no Sena-I aplicá-los aos balanços das CIDADE DO VATICA- de auxilio- aos municípios flagelados pelos incendios nas'

'I'rabalho uma comissão mis- 'do sôbre a participação dos I firmas, afim �e. �el'!fi�ar o NO, 23 (U,P.) �_ O diário matas, e encaminhou à Mesa projeto de lei que concede'

ta integrada de técnicos e trabalhadores
\
nos lucros

I' re.su.ltado.
A mlcIat.�va UO do Vaticano _ o "Osserva- o auxilio d� Cr$ 100.000,00 a cada um dos municípios de'

'representantes dos empre- das empresas. ,mlllIstl'O Sega.das VIana re-Itore Romano" _ declarou J'oaçaba e Concórdia, enormemente prejudicados com vío .. -

gado� � empregadores, com Essa co�issão deV(�rá pro-I presenta um trabalho de que a nomeação, pelo presi- lentas tempestades.
o objetivo de exarnmar na ceder os cálculqs sobre a

I
gran de folego, devendo, os

de.nte 'I'ruman, de um em-
. Comissâe Especial de Parlamentares

•••••••••� ".............. l',esultados obtidos serem baíxador junto à Santa Sé. Aproveitando Rua presença na tribuna, o deputado,

OUaS' � '1n lo'rmaç'0-es'
encamiuhados ao Senado a "assinala o feliz estabeleci� -Cássío Medeiros leu sucinto relatório sôbre as ativida-.

qUe I tempo de aprecia�'em os se- mento de relações diplomá- des da Comissão Especial incumbida de estudar os pl'O-·

Inadores os r�fe.J:'Idos .J:'e�u�- ticas entre os Estados Uni- blemas do Vale do Itajaí.

I
tados e, se. quizerem, menu- dos e o Papado sob uma for- N esse relatório está 'registrada a péssima super.. es--

se Conlradt·,zem l�s no projeto que ora trem- ma diferente do que a C011S- trutura do molhe sul no porto de Itajaí, o qual estada',
sita por aquela casa do Con- tituida em 1939. desmoronando com inegável prejuízo para a navegação, e
gresso. Em sua primeira página, a respeito o orador tece ín urneras considerações, para 8a--'

disse o jornal que "a notí- Iienta r a· importância daquele porto e a necessidade �e"'
cía foi recebida 'com grande dar-lhe melhor aparelhamento.

.

satisfação nos cir�ulos cató- Foi apreciado.. também, .pela referida Comissão, a.

Ecos americanos. Acentua estrada de Ferro Blurnenau-Itajaí, cuja conclusão se·tOi.'-

que o cardeal Spellrnan, de na imperiosa para atender as exigencias do progresso de '

Nova York, expressou os toda' essa fertilissim31 zona, onde, além de uma agrieu1-,
sentimentos dos católicos tura bem desenvolvida, está 'localizado o maior parque'
em suas declarações à im- industrial do Estado.

prensa.

Protestaram Contra a Namêaçãa!O sr. Silvestre Péticles. será
,',

de' u.m Embaj. lxader
- . RIO,��e��SS!��I;·!.r�'��!!�t'iTOgiC.nistro N.elson Hungria, 1'e-' do, devendo o ínterrozato .. ,

lator do processo-crime, mo- ! rio realizar-se hoje, às., 14

vido pelo, govern�dor. '�!e 11 horas, na sala dos min ístros

Alagoas, sr. Arnon de Me-.do S; T. F., anexa à sala de"

lo contra o ministro do 'fÍ'Í- sessões.
bunal de Contas da União e' ,

ex-governador daquele Es-' O 'oficial de justiça 'in--,

tado, sr. Silvestre Pericles cumbido de fazerza c itação.
de Góis Monteiro, por injú- do sr, Silvestre- Périclea pa

ria e calúnia, recebeu a. ra ser interrogado, c8Ttifi

queixa-crime, deixando de .çou que o querelado se re

atender ao pedido 'de il'qui- ousara a recebei' contra fé�,
varnento feito pelo querela- declarando 'não estar, dis-,
dó. No mésmo despacho, o posto a tornar conhe.cimen-,

ministro Nelson Hungria, to de nenhum mandado de'.

mandou citar o sr -. Silvestre citação.
J\?'J'_._......;_._-.._._._....._••- ...•v...- ............-.·':"·.·.-_-.·.·_-.-..-.....·.--.............l
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Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Outubro de 1951

.� ... 1,""-1
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A . Participação dos Empregados
nos Lucros . das· ElÓprêsas·

\

. \

-o pObre ex-combatente, à falta �
- -.. -,

de esclarecimentos, continól sem Des.Js_,,! o

direitos respeitadOS BUE����:S�2���
João Fernandes do Nas- Ontem, aquêle ex-comba- P.) - O candidato às elei-

cim�nto, marinheiro do tente esteve em nossa reda- ções presidenciais pelo Par

"Br�sílo:ide", torpedeado a ção e nos solicitou tornasse- i tido Socialista, sr. Alfredo
18 de fevereiro de 1943, nas mos pJúblico êsse fato. IA. Palácios, anunciou que
Costas da Bahia, e que já, E nós, eom os documentos. não concorrerá ao pleito de �"

,

mereceu deste jornal uma 'que nos fôram por êle .exi-1novembl'o em virtude de a- NEM TUDO' r--STA ...or=-RDIO·O'
reportagem sôbre o seu dra- :tidos, o atendemos.

, I inda ?ão terem sido liberta- ..
,;.;,

... r"� ..

�

r r::;. "

.

ma, porquanto sem receber, I ... Com quem estara a dos dlversos membros de seu
PARA SALVAR UMA CRIANÇA 'QUE DESCIA, EM Ifatqlmente tolhida pelos,.

'do IAPM os direitos de que razão: com o IAPM ou com Partido detidos após o' fra- CORRERIA. O MORRO DA NOVA TRENTO. O

MOTO-I
rodas do veículo.'

,

se �iz cre�or: face à legis- .\' a Direção do Loi�?.. cassada levante de 28 de se..
RISTA PREFERIU IR DE ENCONTRO DO POSTE DE O veículo sofI'eu

.

p�qu:-,
laça0 em vlgor, recebeu do . tembro, . LUZ,_DANIF1CANDO O VEíCUJ�O I nas avarias e o poste partIu

b I I ' I.

lao
meio, mas foi salva de:

sr. AI er�o Rocha, Di�'etol' E"M B'UENOS AIRE _

Os atI.loP.elamentos. que s.e do. choque com o poste, d.e um possivel e fataI'atrope-do .,Expedlente do Gabmete .,,..
t" f d t C I

Civil da Presidencia da Re- , ,

� em ven l�a .0, !les a "ap)- CImento, o que he poderIa lamento uma criança qtlEt_
tal, na malOl:Ia dos casos de

cansar ferimentos graves, Ijámais procurará andar'

f:b��C:, d��gl;;:p:s:as:. c�;= OpSabOD ft 1elo de uma igreJ·a ;onsequenC18S dolor?sa�, a ab_alroar uma cl'eatul';;t desprevenida pelas ruas da,

t�n: como causa as propnas que, despreocupada, seria cidade '"

túlio Val'ga'!3, missiva data- BUENOS AIRES, 23 CU. dação das possantes máqui- VItimas, gue,
.

despreocupa:;, _

da de 10 de outubro corren- jP') - Pelo menos nove pes- nas que recentemente esti- das, se lançam à fren,te dos ". h ra I. t dte, em que informa, nó item soas, inclusive crianças, fa- f
veram fazendo reparos nas veículos, quando êstes não DISeU OW.,r pa ,ulass na o ,OBr

C, o seguinte: peceram ontem, ficando vin- rua!s próximas à igreja. pódem desenvolver mano- Pr�51·de.DtD," . Prelel-to 18-, ..C .�- o torpedeamento do ·te e cinco outras gravemen-t" ' b"'d fi ,U ....

, lJaS rapl a,s.
navio" em que trabalhava, te fetidas, em c(msequência

.

. ,

Muitos, porém,' são os fa-'�/,TOUPLIN, MissoUl'i, '23 btdeu-se em 1943; contudo, já: de um. des.aba:nent� do for ..

' Pe Lombardi" tos em que os motodstas -(U.P.) _ Acaba de ser COllS- ano
em o ano de 1941, era "de-' 1"0 d"â Igreja Sao Joao Evan- " '", .

, tem comprovada cupabilida.- tituido, com sede nõ Estado' SALVADOR,23 (V.A,)-·
seI'tor". '. Igelista, durante uma comu- Hoje, q.uarta�feil'a, às 17 de, resultando, nessas OC01'- de Missom'i, do qual é Ol'Í- Quando saia da I'esidencía .

Ora, � informação foi nhão para crianças. Cerca horas, no Salão Nobr'3 da l'ências, a morte dos que são ginário o presidente Tru- do Juiz de. Direito, €lIJ San-
prestada pelo IAPM, o que, de quatrocentos fieis encon- Faculdade _de Direito, w�n- apanhados. man, o segundo clube hEi_ ta Maria da Vitória, onde.,'
evidentemente, não fundai- 'travam-se no templo, que é "tilmente cedido pelo seu Mas, nem tudo está per- senhower para presidente". fora pedir garantias de vi-
menta. a reclamação ao sr. um dos velhos da cidade e distinto Diretor, Des. Urba- dido ,.. O primeiro clube fora da, o ex-pn�feito municipal'
Presidente da República. ,fica localizado na area

.

do no Salles, será passad:'t ,," O t '1130 h e m'd'c J
'

B b
.

'" n em, as ,i. Ol'as, a-. fundàdo há uma semana em e .. I o ',ose 01' a" pl'eSl-
Mas, o Loyd Brasileiro, porto. As vitimas ficaram conferencia que o P. LolYl,- proximadamente, o cami-/ Abilens, no Kansas, cidade I dente do diretório da UDN

em 'Certidão que lhe passou, soterrados sob a alvenaria bardi fez aOil uúniver:;ita- nh,ão, chapa 5-13 .. 58, de pro-:_ natal do general Eisenho- fe suple�t.e de dep�ltado esta-
datada de 17 de jul·ho de e o ·madeiramento desabado. rios de Pôrto Alegre, no dia �l'ledade _ ao que nos in- wer. � dualr. fo: assas.smaclo com"

1951, atesta, entre outros J Ah;J;bl1e':se'O incidente' ao seis do. «oáente. Todos (JS formaram _ de Ogê'''Fort- . �
um tll'O de fusIl' pelo eabOc'

fatos, o seguinte: '" "este- 'enfraquecimento dos supor- interessados estão COJl\'-jlia- kamp, que transporta ater- _ I
do destacamento policial 10-

ve embarcado nos seguin- i
tes do teto, devido à tl'epi- dos. 1'0, ao passar pela rua Frei ca.L Borba era representan-

tes navios: "PELO.TASLOI-
I .

Caneca. nas prox4nidades Ir& ao B ti dor Itedo sr., Juraci Magalhães.,'
DE", de 10-7-1942 a 4-8-42� II 1* _.. _ ' I'

da rua Nova Trento, que de- (J ./. jRepresentantes da UDN, e'

"BRASILIDADE". de ..
,
.. : n llnQuuS OS u limos semboca naquela via Públi-ISul O sr J Nevlts,PR e PTB vão protestar

19-9-1942 a 19-3-1943"...

Ica,
foi forçado a urna difi- • _. f" j n.a �ssembléia contra êsse'

Ora, confortando ambos l·ngleses no' Ira- cill1'lanobra que l'esultoÍl na fumlamento.

a�. informações, há umadú-, danificação de um poste de RIO, 23 (V.A.) Nos

v�da -

enqllan�O o. Loid a- TEERA, 23 (U.P.) nacionalizada, ou então a a- energia elétrica. . primeiros dias do próximo ----------

fIrma ser marmheIro do Fontes dignas de crédito in- bandonal' o país. A manobra o motorista mês (.e 'novembro, vIa,Jará
Brasiloide, o IAPl\r o tem formaram que o Iran pediu A nota refefida"feria sido execütou porquanto vira que para essa capital o ministro
comá "desertor'�_...

/

aos últimos elementos britâ- entregue por um funcioná- uma criança; em correria, [JoãO Neves da FOlltClurai em
Quem .infórma o certo? nicos envolvidos na questão r�o do Ministério das Finan- f descia aquela rua, e que, fa- ! companhia do seu irmão. o

Finalmente, póde um' cida- petrolífera, ainda no Iran, a ças a Richard Seddon, ge- talmente, a apanharia, cau-I dr. José �eves da Fontoura,
dão permanecer, apóJ pl'es- rente-residente da COIJ'lpa- sando-lhe a morte. I membl'o do Consellio',de,Ta
tal' serviços de gu�hà, jo- iniciar as ne.�ociaçÕe.s sôbre

I
nhia, encal'l'e�àdo. dos _oleo- O fatq

.

m�l'ece
..
registo, ll'ifas. ��bos vão a Ca�h?ei

gad·o· à propria sorte, sem a compeusaçao a ser forne- dutos e da refmaI'la. Nau se mesmo porque malllfesta o Ira aSSIstIr ,ao 'nonage8lmo
direito ,a reclamar os seus cida aos proprietários da conseguiu, contudo, abordar elevado sentimento humano i aniversário de sua progeni
direitos, à falfa de infor- Compan?ia Petrolifera An- Sed�ol1 para obter confir- do �otorista que prefe).·iu I tor,a, que transc�rre' no· dia
mações �xatas? ,glo-Irumana, ' recentemente, maçao, supO'rtul' as consequencias',5 de novemb-r�' vmdoul'o,'

(Cont. na 6:t pág.
--------------------
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Aluga-se uma loja com s:
,portas à Rua COl1selbeirOl
;Máfl'a esquina da Rua Pa
tli�e Roma pl'oprio pam co

lllél'cÍo, escritório ou agen
cias.
Tratar na Rua Couselllei

ro"lIiafra-22.'-.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


