
Enquanto isso, em Santa Catarina, o Governador do
• Estado oficia pela segunda vez ao Tribunal de Justiça,
avfsando 'que vai reduzir os vencimentos dos próprios
de..sembargadores de Cr$ 12.000,00 para o-s 7.700,00. E

vale-se de argumentos e sofismas que fazem corar os

chícanistas. Num oficio o Poder Executivo diz enfatica
mente que não paga por. absoluta falta de recursos no

'T-esouro do Estado. Pegado pela gola, com a prova por
:nós divulgada de que o Tesouro acusava um saldo de
TIUNTA MILHõES DE CRUZEmos, já agora elevado

'pau 'l'RINTA E SEIS MILHõES, conforme o balancete

publicado no "Diário Oficial" de 24 do corzente, o Gover
.no muda de tática e com uma coragem inaudita manda
díser ao Tribunal de Justiça qpe não paga os vencimen-

.

tos de acôrdo com as tabelas em vigor, porque a lei n.

22 é, inconstitucional.
Essa .última desculpa veín depois que o Presíden-

\Mal assumiu a direcâó dos negócios, S. Excia. deu

te do Tr lbuual de Justiça ao .receber um telegrama' do em brigar com o' Poder LegisJa1iYo. Santa Catarina é o

Juiz de Direito da comarca de Biguaçú, informou ao único Estado do Brasil onde E��t7vo e Legislativo se

Chefe do Poder Executivo que não' concordava ou aquies- desentendem. O bravo Eugênio de Barros, recebido no

cia expressa ou tacitamente C:OJíl respeito à orientação Maranhão debaixo' de bala, rapidamente harmol1isa a sua

do Govêrno, no efetuar pagamento sem o aumento previs- .erra e a sua gente, desarmando ° espirito dos seus ini

to na Lei numero 22. .migos mais ferrenhos, com atos de tolerancia, de respei-
O Govêrno fazendo-se mouco, não quis ouvir a ad- to à lei, de sabedoria polttica e sobretudo de .aeatamen

vertencia. E com ares de ditados-declara a lei inconstítu- to às deliberações dos dois outros Poderes.

cíonal, suspende a execução da lei e reduz 'os véncimen- Não contente em brigar numa frente só e já 'se con

tos dos magistrados, cujo aumento iêle mesmo propôs ao siderando triunfador sobre o Legislativo, volta-se o CO'·

Legíslgtívo, a quem informou que o Tesouro do Estado vêrno contra o Poder _Judiciário, como se os juizes estí

estava 'em condicões de suportar' a despesa, indicandopor vessem dispostos a entregar o pescoço à canga.

onde a mesma devel"�a correr. /
- .Já o eminente Presidente Urbano lVluner Salles,

O que os conselheiros doc..Govêrno querem é que o guardião das tradições' de bravura, independencia e dig
eminente sr. Iríneu Bornhausen -ponha o Estado de San- nidade da Magistratura catarmense deu a voz de coman

ta Catarina fora da lei, na -suposíçâo de que com isso do: NilO CONCORDO OU AQUIESÇO, EXPRESSO OU

tirarão melhor proveito. Estão.. no entanto, enganados -'l'ACITAMENTE COM A ORIENTAÇÃO no GOVERNO,

porque quando há violação da let há opressão. li; a opres- NO EFE'fU.i,\.R PAGAMEN1'0 SEM O AUMENTO PRE-

são eria o direito de resistência .em favor dos oprimidos. VISTO. NA LEI NUMERO 22. ,
-

O sr. Jirineu Bornhausen .njo sendo técnico em as-r Com êJe e em tõrno Idê1e, com o grande Presidente
suntos jurídicos, não tendo ao seu lado um amigo leal, Urbano Salles, todos os magistrados, todos os funcioná
capaz e desapaixonado, está jogando uma .cartada peri- rios públicos, todo o povo catar lnense em defesa da or-

gosa, que poderá liquidar com () resquício da simpatia e dem legal. I
da esperança com que foi recebida a' sua ascenção ao Ao ilustre sr. lríneu Bornhausen, sobra experiência,
Govêrno do Estado.

�.1 _ para sa'ber por sí só qual o melhor cam inh�. "
.--------�----------------------------------------

--------------

Til"'_- .,. ",- -_,. .

res,

O Presidente Getúli� Vargas visitou ontem o Su

premo 'I'rfbunal Federal e o Tribunal Federal de Recur

sos. Os círculos jurldicos da capital do país, jubilosos,
receberam essa demons�ração pública da prática demo

crática do regimen republicano, como-a melhor garantia
de que. o Presidente da República está seriamente em

penhado em seguir à risca.o mandamento constitucional

que define a iÍldependencia e a harmonia entre os Pode-

Dr. Rubens de
Arruda Ramos
Regressou, via aérea, de

. sua viagem à Joaçaba, Ca-

Ano,\XXXVIII cador e Pôrt.o União, onde

1
. ) � levaram afazeres do seu

� .

N. �11.267 � cargo no Banco do Bras il, o

5 i

I sr. dr. Rubens de Arruda
�_.",,�,x."__� � Ramos, "'�.rdvogado daquêle

estabelecimento de crédito e

diretor dêste diário.
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Tornem aos· céus I coreanos aviões russos
-I d h'

mo, 25 (V.A.), - o Pre-

----....
1
--- pI olos

.

escon ecidos � sidente da Republica, em

...... f'ace da exposição que lhe
TOQUIO, 25 (D.P.}. distancia de 95 quilômetros hre os danos que.possam ter a uns 96 quilómetros ao

nor-Ifortalezas
B--29 e i caçá fez o presidente do Institu-

Uma força aérea comunis- da fren�e de b�talha,'. .

sofrido oito super-fortalezas jte cl,a �fl:.�nte �é batalha do F-84. �té hoje � força aérea to Nacional do. Sal, autori
ia, formada por' mais de A Q urnta FOI ça Aerea 111- voadoras B-29, que toma-; 80 Exército aliado. .

, comun ísta havia estado so .zou que os navios de baudei-
150 caças, a jato Mig'-15, le- fon;l':ou que um Mig-15 f.oi ram

'

parte na ação aérea.'l FO.
i esta a maior penetra-/-I abrigo ao lOI.lg0 da frontei-" ra estrangeira. fretados para

vantou vôo de· suas bases abatido e out.ro provável- Oitenta e cinco aviões cornu- ção feita na Ç.ol·éia pelos ra da Mandchui-ia ou 'sobre ° transporte de sal do nor

'na .Mandchúria e pretendeu mente dest'ruido, enquanto nístas, tripulados por agres- . caças vermelhos até agora. I o ângulo· noroeste da Co- deste para o sul do país
disputar às Nações Unidas um caça a jato. aliado F-86 eivos pilotos de nacionalida- IS_eu ataque aos aviões alia- [réia, denominado "Beco dos continuem até. 30 de iulho
,a supremacia aérea, atê a 'foI derrubado po eurso 80- de de�conhe�ida, atacaram }dos «fastolj.-os·mais de 30Q IJ1.H-g-16", e"somente. havia de Hl52 co:�rluzindo allrnen
............................................ bOll1f>ardelrCls. e seus 0ll�a.S· Quif�metros de k'uas bases' feito, cu-rtas in.clll"Sõ.es. prim f ticíos nas viagens }ie retór-

.p
.

I d··
de eseolt� norte,;amerlca!1:Os ll� M�ndc�:.ia. Err: qu�tro o sul. A despeito das reit:- I no.

a aVraS
.

e paz'
e austr��lanos no l�oroeste dIas, .inclumdo a açao aerea r�d��il promessas de apolO -----------

.' da CoreIa, perse.gumdo os menclOnada, os verllJ.�lhos aereo as forças deterrà.ve.r�

O TEMPO.

d'
aparelhos aliados através perdel'am sôbl'e o. -norte da, melhas, a força aérea chine-

.

. .

. t
.

-

.

de tôda a Coréia, até às cer- Coréia 9 caças destruidos, sa nunca a�acou em gtande I Previsão do tempo até 14:

e a· os e auerra canias d« WOl1sàn. Esta é.5 prov�velmente destruidos número "'Uma fOl'ça da ONU. horas do dia,26.
. & .

uma ci(��de po_!'tuária: �a e 14 avariados: Terça-feira .A. a�ão aérea: ade ontem I 'i'e�po.� Instável, slljei-
costa 01 lentaI, achando-se os aliados perderam 3 super- Contmua na 3 pago to a chuvas e trovoadaB.

Delllssões .

8 relDoçü�s .feitas'pejo
\

---- -----;-- Temperatura EQtáve1

atual govêrao
. A -elevaq:ão ,dó P9_drão de- su�e��sscos. Do-qu;dra;te.

·

d no' B -1 Temperaturas - Extre-

XX'� VI a rasl.· _ Jmas de ontem: Máxima 29.0.

MUNICíPIO DE SÃO JOSÉ - 44 RIO,_ 25 (V.A.)· _ 0 l}re- �� p.esado no Brasil, de sor- trabalho d� antiga .Com!s-I :Mínima 19;�(
.

Séde sicHmte di). República em. te a se possibilitar como ca- são Industnal de Matenal1 .()._.()� .....
)�

832 - Osny Evangelista Marques -- Suplente de
sua mensagem anual ao rece ao país maior expansão Elétrico e 'examinando o va-: Saauro- Aurir-Io:bele�ado de Pol�cia - ,Dispen.s�do. em 1�-2-51. 833 Congresso Nacionl\l desta-: aós sistemas de eletricida: lioso relatório do coronel '/ {j

.

Pl'ofessor Amant111o' Jose FerreIra - Escola de Alto FOI:- ICOU em um. dos seus capitu-
.

de. Estude e prqponha a Berenhauser Junior, diretor RIO, 25 (V.A.) - Já es

quilha � ;?ispensado em 26-4-51. 834 -,Pr fes.sora EdI- i los a necessidade de nma Comissão de Desenvolvimen- da Companhia Hidro-Elétri- tão sendo feitos os estudos'
te SchmIdt de Souza - Escola de MarUl - DIspensada !política industrial de forma :to Industrial retomando o ca de São Francisco". determinados pelo preside.n-·
em 2��4-51. 835 � �rofesso�'a Terezinha Hipolito Farias í condizente c�m o Objetivo,' t!....................... �e �a.R_epública, para, a.

� E.,éola d,e �eIrana -.DIspensada em 26-4:51. 836 ;:-1 geral do governo de elevar I
.

< mshtUlçao do seguro agra-

J>rof;ss\lxa Zehta �rognoh - ,Escola de Bal�relros - DIS-I o 'padrão de vida do povo! A P I't
-

d P t '1" rio e:r:n todo o país. Trata-se.

p�ns�da:em 26-4··;)L 837 - Cl'llso de AlmeIda �oelho. --Ibrasileil'o. Um dos primei- O I Ica O e ro eo de mais u.ma medida de ex-

!lsca� de Faz�nda - 30-4-51. 838 - �rofessora Juheta I1'OS passos nesse sentido foi traordinario alcance social
MedeIros �antl�gO - Es�ola de Barrell:os � Dispensa-! a criação da Comissão de B -I· �

e economico, em beneficio

:'la em 4-5-o�: 809 - Pr?fessora Ivone SIlveIra - Escola; Des.envolvimento Industrial' ra�1 elro' dos trabalhadores do cam*·

_Ranc�o Q,uelmad� :: DI��ensada em :-5-51. 840, - P:·�-! Muito antes, p'orem, o sr." v" . po.
fessOIa 'Ya.nda M<tl.� GeIlach "\ Escola de, P_onta de.B,aI-IGetulio VaI'gas solicitou 'l'VatOU A -"r 68toll0 Vargas o pro.. \
xo -- DIspensada em 4-5-51. 841 - Antolllo Raus :- dos técnicos do gove' '1

11 V o. - ..J ·d _.
Escola Alto California - Dispensado em 4-5-51. 842 -

a �utros pl'ofiss' .. ln� e
, J.ato que m'�J·ora os Ire.botos

o ,iso ""a t I a�e••• oi

'Professor Celso Riba - Inspetor Escolar - Removi.do! lização de est�l�oo:al:ô�l�e� ti .,
.

.

_ .

�e dPaldhoça emp 3-f7-51. 843 �'l�rofessora .Iracema Bnto \ determinação dos ramos bá-l RIO, 25 Cy ..A.) - O pr�- te por co�siderar _

contrano _-_·_,_.__ l.11 '--0-' , .

.•""n ra e·- 1'0 essora aUXI mr 1- DIspensada em sicos da prodl (,r '.: sid:ente Getullo Varg-as de- aos superlOres mteresses _ I r
I �4 5 51 844 P f L'b' l\.�.' 'd 01"

.
,. l"ao na�lo- . -----=-....

.._.._/ • ,.

,.I
- -.

-

••

ro esso�a , íl la lV.l.ana
_

e lvelra -:-1 nal. O atual diretor da Com� I volveu ontem cQm o seu ve- nacion�is o. decreto do �ori- ('J-t�i:rl.ffi.]�;\
,'�

1'-
'.

J"'rofe.ssora auxIhar - DIspensada em 4-0-51. - Forqm- panhia Hidro-EI't,' d S ;t.o ào <::enado Federa.l os·au-. gresso NaClOnal que reaJu.s- -�.\�l(�'" �( _h "';� . ",:.')1.
� M' 01'

-

Sh'l- S
. elIca e

I
" , �'···!-�··'Y·',..""-"tí' i'·.na. 845 ----; arIa .IveIra o 1

aI2ne
- ervente do Gl'U-,' Fmnci"o aoàba de ap"esen: 'agrafo, do P,?jet� oriundo 'a o imp?,,? u�i,� ,abre o.

I!i:lit� '.'�''-�' : I�(:if'.po ,de R.oçado _ ... DlSpensada em 5-6-51.
. tal' a s.,ua excia. um ., ...

i do Poder LegIslatIvo que combus-tIveIs hqUIdos....- e lu- � t'
I

J I I '<VI
.

DISTRITO- DE SÃO PEDRO DE AI,CÂNTARA lcioso relatório em
mlLU

iaumenta . pesadamente os brificantes;'. Além de vetar
..':�.5.1,_.... "I. I,;:

846 - Dr. Alfredo Chere� � Diretor da Colonia mina o crescimento�e ex�: f

tributos sobre os derivados. totalmente' esse �ecreto eVi-11 (�I��'E: : ��<é:_\ \ \�(-t' :

'Sant'.Ana - �xonerado em �-2-51. 847\-- ManQel FeUcio I
viços de el�tricidade nO;�:�_ 1 do petroleo ,i�pol'tado, pre- �entemente c�ntr�rio., aos 1

:" "),.w� .i I i�'i II \ h�
PereIra -- JUIZ de Paz - Dispensado E:lm 19-3-51. 848 -,sil.e_ o estado atual indus- :judicando serIamente os se- I�teresses naClOnalS, Ja pro- I·· -

..... --==.,
•.,/.

�·tt JI:.·Pr�fess(),r Mario Maçhado Pôrto -

Esc91ap defCongonhas ',' triál e material e dos apa- I tores dos transportes da pôs o chefe do governo ao I) ,'(,f�/�·,>;,'.•.:_.._.·.�.·.:..:.'.. : ,.. :.._ ·./1.",_1 ._••••.�.-._�.:oC,_'.'-.\ .

- Removi�o de Rio Forquilhas. 849 - .1'o.essor Alci-j 1'elhos elétricos. t produção industrial e ag�'i- C?r:gresso
.

�acional uma
�

.

:
'

..
"_.

_ _ ,,,-::��._
des Stahelm -' Escola da Fazenda '- DIspensado em,

I

• ,
cola, que em consequenc19., I�s'erle de medIdas d� profun-

2.6-4-51. 850 - Professora América Dutra Machado -1 O �r. GetulIo Vargas apôs viriam encarecer os preços, ; do alcance economico, yi-
Escola Santa Filomena -- Dispensada em 4�5-51. 851 -I neste relatório o segniDte enh'av�nd.o o desenvolvi-: sando exatamente armar o

rProfessora Leonicl"a Vieira - Escola de Cubatão - Dis- ! despacho: . mento economico do Brasil. :_governo para a grande ba-

pensada em 4-5-51. 852 - LonginoAnkes - Ju� de! '- "O governo considera d veto do presidente"'" da ,talh:t sem treguas contra a

Paz - Dispensado em 21-5-51. ,..' I de gra_:Ide im�o:!�ncia, � tRepública !oi
.

categorico: I alarmante'��cenção dos pre."
(Cont. na 6a pág•. i produçao -{te materIal eletrr- -- "ResolVI vetar totalmen- I ços das utIlIdades.

.

COIIl Sal para- o Sul'

- Não é possiveI, cava

lheiro. O pagamento
depende da assillàtura
"dêle" . .. .Mas o '.'ou·
tro" v-iajou e ordenou

qu-e não assine nada ......
./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



", :.;;:r 2 -- Florianónolís, Sexta-feira, 2G de Outubro dê í9�i "o ESTADO��.'--�--�--------�---------��------------------------�----.----�----

'-ESC� I�ORIO DE
ADVOCACIA

DO SOLICITADOR WAL-Cu'rao NecionaJ d. 1I0.!loa, DIR CAMPOS
nentai..

DR. M A R I O Adl'ocacia em geral I AUTo�ÓVEtS.
•h-diretor do Hospital Coloni� 'I'ITE.NDHAUSEIN' Funciona junto a08 Instí- I,

• c'��:'.�:��:��:�::':'�i!ant'Ána. '" tutos e Caixas de Aposenta-
Doencas nervosa•• mental.. CUnica médica de .dulto,·e dorla, Acidentes do 'I'rabs-
Impotencia Sexual. criança..

. lho. Inventários. Sociedades.
Rua Tjradente. nO ... Consultório _. Rua JOl.l. ::>lnto, Naturalizações.' �Ocneultas das 16 ai 111 horal. UI - Tel. )1[. 769.

t
Escritório: . Rua

.

Vitol
FONE: •. 798. Consultai: daI 4 li 6 hol'aa. Meireles, nO 18 ._ 20 andar.

R&s. �ua SantoI Sarah'., ., Residência: Rua .stevea..,J6. =.,:':, ...:_, ".-
_

-

õ;�
..

ántônio Mo;íi"�; 'Aragão 'Ex,resso Joinvilense LIda.
Comunícaa seua clientes e amigos que rei- Tr�DSpRrtp.� de Carg.as e Bag�geD.

atcíou • clínica nesta
-

Capital. _

�'

R10 DE .JANEIRO
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,

-c-,

SÃO PAULO
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às _", CURITIBA
17,80 horas.

.

<, A
RESID&NCJA: Rua Bocaíuva, 185 - Tele- FLORIANóPOLIS (Vice-nJ'Ui)'ll

fone M-714.' SERVIÇOS DIRETOS EM CAMINHõES PRóPRI08�
Agência em Florianópolis

Rua Alvaro de Carvalho, 2 - Fone, 1.677.

I �d
'II,

I,

RADIOTERAPIA
R,AIOS X.

DL m6NIO .ODUTO
lhall 1 II•••• ti. c.rw•••

)
. OU. WLADYSL:AVA WOLOVSKA MUSSI

< E
. DR. ANTONIO DIB 'MUSSI

MédleOll

Ciruraiia-CUnica Geral-Parto.
hn1to eompleto e e.peciaJissdo àa. DOJIINÇAS D. SORO

.... com Imodernol m'todo. de diagn6.tieol • tratameuto.

OOLtPOS'COPlA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ••TABO-

LISMO BASAL
I'

&a4ioierapla por onda. curta.-lIletrocoaculaçlo 1l.io. Ulna

in� I Infra Vermelhê.
!

,-

/ OoDlUltório: Rua Trajano, nO i, 1· andar - IIdifleio elo .onte-
'*'"
•or'rio: Du II a. 12 horae - Dr. Munl.

I!a. l_li áa 18 hura. - Dra. Musai.

Iluideneia _; !tua Santo. Dumont, 8,' Apto. I.
-----------------------------,-----------------

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"."'daUatá' efetivo do Hospital de Caridade, de diverllo.

Institutos e Caixa.

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

:rratàmento e Op.erações
. BRO�COSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

"tirada de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.
-0-

RAIOS X \

."eruo aparelho para radiografias da Cabeça.
, Tl'aa.llumlnaçiC;:-'para, conllróle d. cura du SInllsltel. Infra

�_eIltOll••
--0-

HORARIO DAS CONSULTAS

(Pela manhi - :ijospital de CaridlLde).
(l tarde - Oensultõrto Viaeonde de, Ouro Preto,

.. Cala Be110 HC)rizonte).
".id!ncia FelipI Schmídt 101. Telefone - 1.1i60.

i n. 2. (Alto•.

--r __

DR•.A. S�TAELA
(I'enaado pel. Faculdade Na

..........dichla da Uni...'ni

ta;..o Bra.iI).
••Uco per coneuno d. )1.1.1,

"ela a P.iC41pa�. do Diltritlo
......1.
.-fiÍtemo 40 1I0.pital Pai-

DR. I. LOBATO
<, FILHO

.

D';'.� lo aparêlko rea.lratjrlo
, .

TUBEliéúLOS.
Cirucfa dó Tol'.�

F4?rmado pela Faculdadl Nario
Dal de ••dicina. Tiliolor1lta e

/

\

DR. LINS NEVES
Drretor da Maternidade e mê

ti.:o do Hospital ,de Caridade.

CLINICAS DH SENHORAS'-

,CIRURQIA - PARTOS
lSSISTENCIA AO· PARTg' •
OP�RAÇOES OBST�TRICAS

.

Doenças glandulares, tiroide,
)",ario.: htpopíse, ne.

.

Disturbios nervosol - .atari·

lidade - Regime�,
Consultório: Rua'Fernando lIIa

tllado, - Tel. 1.481.

Relid. R. 7 de Setembro -' .dit,
Jru. e Souza - Tel. 8.11.,

o 'l:STADO
Admini8traçlo

Redação e OficinaA / l
rua Conselheiro Mafra.
nO 160,
Tel. 1022 - Cx. Pos
tal, f39. I

Diretor: RUBENS A.'
RAMOS •

DR. M�s.-CAVÃL:.
CANTI

CUniea excluaivKmenta de erí

anç.,.

Rua Saldanha Marinho, 1•.

Telefone (M.) 736.

Dr. Alvaro de
Carvalho

\

Doenças de Criançall
Consultório: Rua Traja�

no a/n. EdU. São Jorge �

1° andar. Salas 11 e 15.
Residêncfa: Rua Briga

deiro Silva Paes, s/n - 30
andar, (chácara do Espa
nha) .

-_ Atende díãrtamente das /
14 hs... em diante.

DR.ALFREDO
CIÍEREM

Representzate :
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 _: 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio d.

Janeiro
RAUL CASAMAYÜR
Rua Felipe de Olíveírs

.

nO 21 - 80 andâ.l'
Tel. : 2-9878 - Sio

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano .... Cr' 100,00
Semestre .:Cr' 60,00
Trimestre . Cr' 85,00

No Interior
J\po ..... Gr' _ 120,00
Semestre ,'_, Cr' 70,00
Trimestre . Cr$ 40,00,
Anúncios meaiante coa

trâto,
Os originais. mesmo

não publicados. não ·se

rão devolvidos.
A direção não se r�8-
ponsabiliza pelos eon-

\ certos emitidos n08 ar

tigos assinados.
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Renato RaiOS da Silva I
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Dr.
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'Via
..

Social Pela da Alfândega
It:ajaí

Exmo. Snr.. vossas providencias sentido.
Doutor Nerêu Ramos transformar a Mesa de Ren-
DD.

-

Presidente Câmara 'das Alfandegada - de Itaiaí
Federal em Alfandega pt Pelo cons-

Palácio Tiradentes tante aumento da importa-
Rio de Janeiro. ção e da exportação verifi-
Assembléia Legislativa de cado anualmente- e que vg

Santa Catarina vg atenden- só no primeiro semestre do
do reiterados apêlos classes corrente arto atingiu vg no

produtoras" de todo o Vale que respeita a exportação vg
do. ltajai vg solicita a Vossa a soma de mais de cento e

Excelência e aos demais dois milhões de cruzeiros e

membros da bancada cata- a renda (em ieteinbro mais
rinense dessa Egrégia As- de um milhão e setecentos
sembléia vg necessárias pro- mil cruzeiros vg e existindo
vidências junto presidência terreno bem localizado à
da República vg sentido disposição vossoGovêrno vg
transformar Mesa de Ren- Vossa Excelência poderá
das Alfandegada de Itajaí constatar à verdadeira ne

em Alfandega pt Pelo gran- cessidade desta medida que
de movimento da importa- se impõe para atender uma

ção e exportação que vg no das mais ricas zonas-do nos

primeiro seI9-estre do correu- so Estado pt
te ano atingiu vs só no que,' Cordiais saudações.
diz respeito à exportação vg I São os' seguintes os tele
a soma de mais de cento e gramas aprovados .pela As-

dois milhões de cruzeiros e sembléia Legislativa de a- R. CONSELHEIRO MAFRA, 6 - Foné I'�58
a renda vg em setembro côrdo com sugestões da Co-

-v

mais de- um milhão e sete- missão Especial dos Proble- T�rDam aO-5--CÃOS--- cor"e' !IDO's'
.

aVI'o-es-"'P-aga--m-.out--os oa-centos 'mil cruzeiros vg e e-
!

mas do Vale do Itajaí:" ti U II
O lar do provecto advoga- xistindo terreno bem locali-I Exmo. Snr. -......

-do dr. Maximiliano Theodo- zado o à disposição do Govêr- Diretor das Rendas Adua- "russos com pllo"os doscoobec·,dos Delegac,'a fl'scal
--,1'0 Morge'nstern e de sua se- no Federal, vg Vossa Exce- neiras

'
,

U

-nhora d. Siomara' Gama, lência e demais senhores Rio de Janeiro. teve inicio as ultimas horas A infantarra da ONU tra- OUTUBRO:

-d'Eça Morgenstern, residen- deputados catarinenses

f
Assembléia Legislativa de da tarde, quando mais de vou renhido' combate con- Dia 27 - Pagamento dos

te em São Bento do Sul, nes- constatarão verdadeira ne- Santa Catarinà vg atenden- 70 M!g_-15 se dirigiram pa- tra 20 chineses que conti- funcionários do Ministério

te Estado, foi enriquecido cessidade dessa medida pt do justa reclamação dos im- ra o sul, a fim-de atacar 35 nuavam resistindo na serra- da Fazenda, Poder Judiciá-

-eom o n�scimento da meni- Atenciosas saudações. (portadores e exportadores caças a jato aliados que es- nía ao sudeste de Kumsong, rio e Tribunal de Contas.

xaa Beatriz, do Vale- do Itajai vg apela G..,0ltavam as super-fortalezas Eram as únicas tropas. ver- Dia 29 - Pagamento dos,

TELEGRAMA
.

Vossencia sentido ser loca- voadoras. Estas tinham' a melhos que ofereciam resis- funcionários dos demais Mi-

Exmo. Senhor lizado em Itajaí vg junto � missão de bombardear a li- tencia na frente central. nistérios.

Doutor Getúlio Vargas Mesa de Rendas Alfandega- nha férrea em Sunchon. Du- Um oficial aliado decla- Dia 30- - Pagamento dos

Palácio do Catete da vg oficial administrativo rante dez minutos o comba- rou que o ataque das forças Aposentados e Salério-fami-

Rio de Janeiro. designado expressamente te aéreo que se travou a al- da ONU na frente central lia .

..Assembléia Legislativa de para a função de conferen- turas de 6 a 8 mil metros, constitui apenas, neste mo- Dia 31 - dos que não re-

Santa Catarina vg' atenden- te vg üidependentemente ou- sôbre a zona situada a 65 mento, "uma operação de ceberam nos dias acima.

RITZ do constantes apêlos classes tros serviços o.

possa desem- quilometros ao norte de Hmpeza". O comandante- NOVEMBRO:

Ás 5 e 7,45 horas produtoras de todo o Vale penhar naquela . reparti- Pyongyang, foi desfavorá- chefe do 80 Exercito, tenen- Dia 1 a 3 - Pagamento

Dorothy Lamour - Dan do Itajaí vg dirige-se a Vos- ção pt vel para os vermelhos, que te-general James Van Fleet, das Pensionistas- Militares

';-Duryea _ Sterling Hayden sa . Excelência solicitando Atenciosas saudações. perderam um Mig-15. fez saber que suas forças e Provisórias.

NUMA NOITE SOMBRIA
.

-,\0 mesmo tempo, 85 Mig- estão prontas para exercer Dia 5 a 6 - Pagamento

Arrebatador drama de

E O I T'A (L
15 atacaram uma. esquado ri- toda: a Poressão necessária das Pensionistas Civis.

emístêrlos, crime e suspense. �Iha de !) caças a jato Norte- para obrigar os - 'exércitos Dia 7 a 10 - Pagamen-

No programa: I americanos e 18 a u stralia-
I
vermelhos na COl'éiá a con- to de todos. os que não r�-

Cine1andia Jornal.
. - l110S que escoltavam os gran-

.
certarem- a paz. ' ceberam nos dias próprios.

Fax Movietone. des bombardeiros sobre a'

Preços: SENA I zona do objetivo. OR bom-

Ci'$ 5,00 e 3,20 bardeiros e caças de escol-

ODEON DEPARTAMENTO NÀCIONAL ta f'izeram uma brusca vi-

Ás 7,45 h'o'ras CURSO 1'ItCNICO DE INDÚSTRIA TÊXTIL rada e tornaram o rumo de

Robert Rockewell -- Bar- 1. - Acham-se abertas, até 15. de Novembro do COI'- leste. Os Mig-15 aceleraram

'�ara Fuller. rente ano, na Escolá SENAI de F'lorianópol is à rua Ge- o ataque, Os caças aliados

DESM;ASCARADOS neral Bittencourt nO ;102, as inscrições de candidatos a fizeram-lhes frente -e atra-

Um drama repleto de emo- exames vestibulares para a primeira série do Curso Téc- vés de todo o "cinturão" da

"�ões fortes. nico Têxtil da Escola Técnica Federal de Indústria Quí- Coréia, travou-se uma gi- mos:

Censura até 18 anos. mica e Têxtil. mantida pelo Departamento Nacional do �antesca ação aérea, antes "Exmo, Sr.
-

No programa: SENAI, no Distrito Federal. que os 'Mig' abandonassem a

Marcha «a Vida. 2. - Serão exigidos os seguintes documentos: perseguição, nas proximída- Tenho a subida honra de

'Gaumont Bristihs, a) - Atestado de vacina; des de Wonsan, comunicar' a V. Excia que
. Preços: b) - Certificado ou diploma de conclusão de CUl'- "Em terra, os "tanks" alia- em reunião do Capitulo 1'ea-

Cr$ 5,00 e 3,20 • so ginasial, comercial basico ou industrial básico; dos penetraram pela quarta lizada no ,dia 4 do corrente,

ROXY c) - Certidão de idade, provando ter o candidato vez em cinco dias na des- teve lugar a posse da Mesa

Ás 7,45;1lO1'as no máximo 25 anos dei idade; tru ida cidade de Kumsong Administrativa desta Vene-

1) - Esporte na Téla. cU - 4. fotografias de 3x4 CfnoS. na frente central, e volta- ravel Ordem, eleita no dia

2) ___;Louis Hayward 3. -- Os candidatos inscritos serão submetidos á ram a causar grandes in- 23 de setembro para o t;-rie-
'LouÍze Albriton. provas de seleção, sendo concedido, pelo SENAI, aos me- cendios com suas granadas, nio de 1951 a 1954, que ficou

ESPIõES lhores classificados, transporte ao Rio de Janeiro, a fim dirigindo o fogo de seus ca-: assim constituida:

A furia vingadora dos de serem submetidos ao exame vestibular oficial deter- nhões sobre as tropas chine- Ministro - Major Alva-

"G-MEN contra o Imperio minado pelo Ministério da Educação. sas entrincheiradas em tOl'- ró Tolentino de Souza.
, do Crime.

I

I 4. - Os candidatos aprovados no exame vestibular 1 no das: ruinas da cidade. Os Vic.e�Ministro - Dr. Abel

_ 3)0 ....Róbert Sterli:rwo, serão matI'iculad�s, na �r�em de sua cl.assificaç-ã-o nês- "tanks" aliados, em núme- Alvares Cabral JÚniol'. . pal',ticipam aos pare:q.tes
num drama de ação e vio-: se exame, obedeCIdo o imute çle vagas fIxado para çada Iro de 15, depois de ultr�pas- Secretário - Lindolfo Jo- e pessôas amigas o nas�

'lenda. - Estado.'
.

sarem, as 'ruínas de

Kum-Iséde
Sousa:. (ciIír�Í1tode seu filho

VIAGEM SANGRENTA
.

5. - Os alunos, provenientes dos Estados, e'que se-, song, dil'igilam-se para o Sindico:-- Antônio Orige. AL�O-AFONSO, ocor

Censura até 14 anos. Jam menores de 21 anos serão internados pelo SENAI, oeste, até 11m vale onde eli- Mordomo do Culto Divino rido no dia 24 dq, cor-

Preços: recebendo os maiores, que se alojarão sob sua inteira· minaram uns 85 chineses e - Leopoldo Cândido Pires. rente na Maternidade

Cr$ 5,00 e 3,20 re.spo�sabilidade, um auxílio pata sua manutenção no I destruiram vinte e quatro Mestre de Noviço - João "Dr. Carios Corrêa"�
IMPERIAL DIStritO Federal. ! caSa-matas. . Crisóstomo Paiva. nesta Capital.

I "

. -'

enaçae
de

.. i
• j

ANIVERSARIOS:
FAZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

_ Luiz-Henrique Diniz.

----:- Seve1'ino José Vieira.

SENHORAS:
_ Carmem Navarro Stotz,

'-rligna esposa do sr. Adolfo

\�Etotz.
__:_ Ondina Lehmkuhl, dig-

'ma espôsa do sr.
'

Osvaldo
�lLehmlmhl.

SENHORITAS:
_ Zinda Mária Reis.
_ Maria de Lourdes Oli-

AGORA OFERECENDO NOVAS CONDIÇÕES DE TRANS�

.

\ PORTE

Fl,ORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DE

--·veira. ,

JOVEM:
_ Gil Guedes da Fonse-

'\
JANEIRO

<ea.
_ José Zeferino Junior.
MENINA:

FLORIANÓPOLIS - PORTO ALEGRE

- JuciIa Zan in i.

NASCIMENTO:

� Marisa Helena é o nome

«de linda menina que veio en-.

'"}'íquecer, no dia 22 do cor

'-;;t'ente o lar do sr. Avrton
Nogueira Cesar, Fiscal de

"Fazenda, no Paraná.

CONSULTE A AGENCIA LOCAL:

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.

. tine-Diário

-(

Veneravel Ordem. Terceira' de
S. IFrancisto da Penitência
Recebemos e . agradece- Difinidores: Carlos Sch

midt, Herminio Berto da
Silveira, João Inácio Zomer
e João Egídio da Silveira.

Deus Guarde a'V. Exia.
Lindolfo José de Sousa-

Secretário.

Assine "O ESTADO"
"'

Par'icipação
31.'"

AL:oO VIEIRA
e

SENHORA

Ás 7,45 horas
. A COMEDIA DA VIDA l

Censura até 14 anos. i'!I_'Preços:
.

Cr$ 5,00 e 3,20 ,.,�. I
IMPERIO (Estreito) I'ÁR 7,45 horas
1) - Noticias da Semana. I
2) - Selos da .Morte. I

o

3) - Sargentos te Recru-11,·tas.

'Ri)ensu: :��l:: �n:s�OR� 1' Precos:
.' Cr$ 3,20 unÍCQ:'

\�

!

� ':

, '

: "

•
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BOC'AIUVA X PTL�E9T-IQ()�
8 enceálr. de domiRU8� pelo Calpeolalo'�e profissioRais

.»

Esportivo'"
'\

'

_ _•...,._._ _ ...,••0 "'1""- _.......,... -;:
'.:r '": _

T .,&T_...,. "".,. _ _.& �.,.a."'JI& -.T T"'__

" o
\C�uva '�e gôals no encontro figueirense x Paula Ramos

Ante-ontem às últimas ho- 10·.
.

rentos nnt I" d- .. d após Paulo era expulso do-

ras da tarde tivemos, f inal- '1.0 eo.os DO ,1'empO comp emen.'ar ISpU.ét
.

O aD- gramado pelo árbitro. As-

mente, a disputa do período "e-o'ntem�Ve',nceu'· o aívl-D.el'lro por 7 x'·"% sim o prélio terminou favo-

complementar do prélío en- I � J rável ao campeão da cida-

tre as equipes principais do U -. f d' f .." I de, pelo escore "de 7x3. Os-

F'igueirense x Paula Ramos, 1'....01.0 raca a > e esô .rl(!O or.-- melhores no alvi-negro fo-

suspenso na última semana, ' rarn Garcia, Romeu, Gumer-
devido' às fortes chuvas. tar agarrar um "rasteiro" \ desanimaram os rapazes da 13 minutos, e faz o jOg� um longo sono, passaram. a cindo, Gil e Adão. No venci

Com o marcador / acusando de Adão que foi servido por IPraia de Fóra ,resolvendo prpsseguir. Dois minutos a- \ investir furiosamente,' for- ! do sobressai ram-se Astro,
um empate de lxl, tentos Gil. Tento perfeitamente de-

. vender bem caro a derrota. pós Fornerolll burla a vi- çando o adversário a recuar I Chocolate; Jaime Joel, For
de Luiz e Gil, êste para o fensável. Aos 11 minutos Paulo passou para o cen- gilancia de Dôlly que fa- para a defensiva. Aos 26 'nerolli e Ari. Os quadros a

alvi-negro e aquele para o falha novamente o setor di- tro da intermediária ceden- lhou nêsse lance, mal colo- minutos num bom ataque tuaram assim constituidos::

tricolor foi iniciado o pe- reito, dando oportunidade a do seu posto a Chocolate. cado como estava. Dimim;ia dos praianos, Astro cons�- \ F'igueirenae - Dolly, Gar
riodo restante, prêcisarnen- Adão para "f'uailar", mar- 'partida, Mas logo verifica Tudo muito bem. Os paulai- .gue, o mais belo tento da! cia e Laudares; Romeu,

!���e����r:�r��·n�::��:a�� ����:a�a4: �:�!�aa;l:i-�l�:��� :..��::.��.�:.:!;�;..��:.::::..�:�.;�:�.�:�=.�I"�;��=;��w.�.e ���e��o��:t�[�� ��;ui; !�'� l�l����; u;ubu,Gu��l;���a�'
(lo o desempate e a vitória. do gramado, os alvi-pretos A' I'abela do' return-o'

_.

do cer-
nutos o árbitro trila 'o api-IGil, �morim e Adão (G�-

Nota-se completo descentro- frustam um ataque, adver- to dando por encessada a Imer,cm?-ol, Paula Ramos -

le na retaguarda paulaina, sário e. invadem aérea tr i- .

• a contagem o Paula Ramos: Carion í, Paulo (Chocolate}
onde Paulo falha constan-

I color, tendo.Paulo assinala- tame. 'caneca 5 x 3. Qm\l1do as coisas pa- e Jaime; Cazuza, Chocolate.
tsmente e Cazuza e Carioni 'do contra o seu próprio ar- • reciarn sorrir para o trico- (Paulo) e Joel; Luiz Arí,,.
não apresentam segurança.j co. Carioni, desprevenido RIO, 25 (y.A.) - Reuniu- Flamengo x Bonsucesso. 101', colocando o alvi-negro Astro, Forrierollí e Abelar-
Aos dois minutos, falha o i nada poude fazer senão ir se, ante-ontem, o Conselho i 3&,RODADA' em estado de alarme, eis do. Não gostamos da atua-

setor direito tricolor dando' buscar a pelota n-o fundo Arbitral da Federação:' Me- 'Canto do Rio x Fluminense.
que o setor direito falhou ção do árbitro Dulcídio Sil-

ensejo a Amorim para lu- I das redes. Eram decorridos 'tropolítana de Futebol, pa-I'Bangu
�

x Bon sucesso. mais urna vez, dando oportu- veira, que teve falhas em

dribriar a vig ilancia de Ca- 11:�1z minutos de jogo. Esta- ra tratar da confecção da" OÍariâ :i-Botafôgo .

�--

nidade a Gumercindo para grande numero. Que .não se

r+oni, graças a um excelen- va decretada a derrota do tabela do r-eturno, cujo es- Madureira x Vasco. depositar duas vezes a pe- repita aquela falha do cro-

te centro de Gil.(Aos 5 mi- ,grêmio da "estrela solitá- bôço numerado .)á,.�es�ava' São Cristovão x Flamengo. lota no barbante, aos 39 e nometro, dando trmino ao,

nutos falha Carioní ao ten- ria", mas mesmo assim não l{ronto, pre:��ecen�oj �er.i- 4a RODADA 44 minutos. :Mei!il> minuto jogo aos 32 minutos da 2a.
térío da class ificação 'do Vasco x Fluminense. fase.
turno. De acõrdo com o que América x Bangu.
ficou resolvido, houve tres Canto do Rio x Flamengo.

.Fu l empates e o sorteio decidiu Madureira x Olaria.
-

o problema de forma legal. Bonsucesso x São Cristovão,
Fluminense e Bangu empa- 5& RODADA

, taram- no primeiro lugar e Fluminense ,x Flamengo.
o tricolor obteve/o posto pri- Bangu x Madureira.
vi leg iado no sorteio. 'I'am- América x Olaria.
bém o Botafogo conseguiu' Bonsucesso x Botafogo.
o quarto lugar e o Bonsuces- Canto do Rio x São cristo- Na última terça-feira teve .Narciso e Resende Lima,

so o nono. vão. início o Campeonato de Bas- foram os árbitros da parti-
Como o assunto havia si- 6a RODADA' ket-Ball : da Cidade, com da,

1"10 25 (V A) T
.

J 1 (B) 7 do oficialmente resolvido, a Olaria x Fluminense. duas pelejas que agradaram O jogo 'principal da roda-:
:\', .�"'-. - ermI-. oe angu. . . .. . . . .

1
-,

rbilo t da Yeun
í

d d
d 6 confecção da tabela se tor- Bangu x Botafogo. ao regu ar JU. LO presen ,e a reuniu os qua. ros O-

nou o primeiro turno o cer- Joel (Fluminense) ..... -

S t C tari Ubi t CI b D d
6 nou fáciL Apenas na 'próXi-, América x Bonsucesso. ao 'Estádio ... an a a arma. 11'a an e u. e oze. €,

tame da cidade, com os qua- Edmur (Vasco) id
. , ,

I A t d b 'Ih
dros 'do Fluminense e Ban- Ariosto (Botafogo)..... 5 ma semana, voltará a reu- Canto do Rio x Vasco. A partI a mICla apresen- gos o, vencen o rI an-

d·d 5 l1I'I"-<le o o'rgão de represen-I'sa-o Cr;j'stov50. x Madul·el·ra. tou como contendores ,QS temente o clube dOo sr. Ru-
, gu, com 4 pontos per lOS, II).rli0 (Flamengo) '.,... -... '

·d 1 A
"

N
A (s' C

.

) "
I
tantes, para deliberar sobre P R.ODADA '" "fives" do Lira Tenis Clu- bens Lange pela contagem

seguI, os pe o menca, com ono . l'lstovão ... u " 'd'd d 40 22 N l0 t
6, Vascq e Botafogo estão E outros com menos. os campos, de vez que está I Fluminense x São Cristovão. be e Taubate, ten o venCI o e x . o empo (),

7
. em vigor o mesmo critério" Vasco x Bangu. o primeiro pelo escore. d.e esc.r�era de 2, l,x13.com ,

, I rl O d
A SITUAÇAO DOS CLU- GOLE�ROS MAIS VAZA- de jogar no domingo o líder. América x Flamengo. 26x16, sen o que nadPr�m6,fl51-1 s q�a,tl'OSf Jogara_m

com

BES 'DOS .. Madureira x Botafogo. r.a fas,e o es:ore era e x, as segUll1 ,es ormaçoes:

A situação dos clubes, por, Joel (C. do Rio) 25 OS JOGOS Bonsucesso x Canto do' Rio.' �avo:avel amda ao clube da I UBIR�'I AN - Stra�tz
pontos perdidos, é a seguin- '1; Mariano (S. Cristovão) . 15 P RODADA 'sa RODADA ·'Colma" os quadros atua-I (1), Mell'a (2), SerafnD..

le. Manga (Borisuc�sso) ... 15 Botafogo x Vasco - Mara- Botafogo x Fluminense. ram assim organizados: (8), Edinho (15), Láza!:-or
, ,-

I B LIRA - Dinhoca (2), On-I Polidorio, Cordeiro (5), Bi-
Fluminense 4 Barbosa (Vasco)' 14 na. F ameng'o x ,:'angu.
B 4 G

.

(FI ). 12 Botafogo x Vasco Mara Madureira x Américá. ' dinaldo, Barbato (2), Gu- cudo e Cuca (9).
angu '... arCla amengo.. .. I _

,-. -

.

d (7) H '1· (31 DOZE K 1·1 (4) D d'
A
,.

6 O
.

(A '.') '\ cana Bonsucesso x ).'asco. mercm o
"

erCI lO ,)
- a I ,e e-

menca .. . . . . . ... . . . .

-I
Shl menca '. . . . .. 12 .

D b ('2) L (4) C'·
.

f4) C (3) B
Botafogo . .. .. .. .. . .. 7 E outros (!Õm menos. S. ,Cristovão x Bangu - F. Olaria x CHnto do Rio. os, eno ... ,' hma co \. , amarg()-.., <. or-

Vasco ,....... 7 JUIZES Melo. 9a RODADA (4), .Batista e Hamilton (2). ba (3), Marcelino.( 6

Flamengo 10 12 VEZES _ Mário Via- Fhimengo x Madureira -- Flm'ninense x América. TAUBATÉ - Fausto (2), Fred,
.,

01
'.

11 E 'k \" :'\
-

Ga'vea Bangll x Olal'l·a.. Siqueira, Hel'cílio (6), Ga- O prélio foi dirigido pelos
ana ,... . na e rI 'f esteman. <..

.

São 'Cristovão 14 11 VEZES _ Carlos de Olari� x Bonsucesso - R. Botafogo x São Cristovão. lileu (6), Ciro (1) e Guima- juizes Erasmo Damiani e;

Bensucesso ' 15 Oliveira Monteiro e Alber- Ba.riri. Flamengo x Vasco. r
rães (1); Heitor Steiner.

Canto do Rio 17 to Ma1cher. Canto do Rio X' America - Madureira x Canto do Rio.

OS GOLEADORES 6 VEZES � Ginienez Mo- Caio Martins. 1 Ioa RODADA

Carlayle (Fluminense) . 12 lino. 2a RODADA Fluminense x Bangu.
Simões (Bonsucesso) .. 8 2 VEZES - Leonardo Ny- Fluminense x Madureira América x Vasco.

D· (á"·) 7 I
' Am€rica x São Cristovão. B t f g x FlamengoImas . merIca .. . .. eu. I o a o o .

Nivio (Bangu) 7 I VEZ - Artur Vilarinho. 'Canto do Rio x Botafogo. ISão Cristovão x Olaria.

Vasco x Olaria Madureira x Bonsucesso.

Campeonato citadino de Basket
Lira 6 Ubiratan os veDcedores'

Campeonálo Carioca tlé
tebol

fluminense e Bangú, os vence_o
res do r torno

)

'Yaidemar Fornerolli
_ Festejou, ante-ontem, sua Fato interessante e iné-

data natalicia, o nosso es- dito, Fornerolli, além de.

timado conterrâneo sr. Wal- maioral desempenha com

demar Foinerolli, figura não--menos inteligencia as

destacada nos meios futebe- funcões de técnico, capitãn
lís.tiCQS da cidade.' e jogadó�·. dó grêmio paulaí.-
Eleito presidente do Pau- no.

Ia Ramos, Waldemar Forne� O valoroso esportista te

rolli vêm trabalhando com ve ocasião de receber as

�ficiência e zelo para colo- maiores demonstrações de

câr o clube tricolor em si- 'amizade e. apreço ás. quais
tuação previlegiada no fu- nos associamos COm muita

tebol de Santa Catarina. p.azer.

Irá A- Com� :tres lideres o Campeo
nato mineiro

a Belo Horizonte
. tléticn Parànaense

o

Belo Horizonte, 25 (V.A.)

110
- :Vila Nova, America, Belo Horizonte,-25 (V.A.)_ restadual chegara ma bom - Com a realização da ter- e Cruzeiro - o.

-

- O quadro do Atleticó Pa- termo devendo o cohjunto ceira rodada do returno, é'·· 20 - América e Sid�l'ur
ranaense jogará �esta Ca- sulino exibir-se nos dias 11 a seguinte a classificação gica _ 1.
pital no proximo mês, contra e 15 de novembro. Por duas dos concorrentes na etapa I 3°,'- Metalusina - 2.
o América. �s �egocia.ções I' partidas: receberã o Atleti-. fin�l do certame mineiro' 40 -,-. M,eridional e Sete
para,_a reahzaçao do mte- co 40 m:t-l, cruzeiros. por pontos perdidos. . de Setembro _ 4.
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farma�ias
-de PlaD�O

27 Sábado - Farmácia
Moderna - Rua João Pinto.

28 Domingo --Farmácia
Moderna - Rua João Pin-

t!)., '

-O servico noturno sera e-

fetuado pelas - Farmácias
4

Sto. Antônio e Noturna SI-

tuadàs às ruas João Pinto
e Trajano n? 17 ..

_��_-���_j,_,_'�-__-_-__-------------------------'_�_'�_-_'-_-_'-_'_--�'-_'_-� F_l_o_r)_'a_n_ó_p_�_li_i_·_S_e_xtà-f��r� �6 de O�u_t_u�b_r_o�d�e_l�9�5�1 �_'·_.-_-_'-_-_-- -_--__
-

/

__�
5

__

B E L E Z A lDI�rio �a Mefropole'
DE PITIGRIJ,LI

- j I SA
.

,

a· d' J'
.'

. BUENDS AIRES (APLA) - A estatística esta 8 tiCa••� DIlO e a'Belro
, �iênda tip·icmnent.e moderna que reduz nossa vida a dia-

--:-gramas, of-erecendo-nos uma vista de co�junt? .de f'enô- (Alvarus de�O, Iíveira) �
multar, .ésvasiar pneus etc.

menos vastos e completos, que nossa vista limitada do Falta água, além da es- E a Câmara Municipal -

.�;no espaço B nossa observação limitada no tempo' não po- casses da carne 'e da man- além da luta contra o Pre
, nem .abarcar, a estatística, dizia eu, está demonstrando teiga ... - E se falta água o feito por um secretariado
. que os -divórcios, os abandonos têm, no mais das' vezes, leite também escasseia: .co- em que possa .colocár os

-(:orno primeira personagem uma formosa mulher e como mo é lógico .. "

.

seus apadrinhados - discu

fig�ml. .secun-dária uma mulher menos bela. O problema 'do abasteci- ,te outro assunto "importan-
Quan-oo dizemosvbeleza falamos de algo que não se _ mento do precioso líquido' tíssimo": - Um Vereador

,.sabe b�� 1] que é. Que é uma mulher bela? A qu
é

respon- no Distrito Fedel!al é angus- 1- que é feio mesmo - cha-
de MSanones fixados por Leonardo Da Vinci, que a- tioso, é dos que: deveriam' mado de-tal, toma a tríbu- CHEGOU
--chamos esquematizados em circules e triângulos em to- paralisar todos os outros na, pede a palavra e envol- M A R TI N I
_ dos es zratados de estética, ou à que tem as medidas es- para procurar solução. ve o seu contendor com um b. manhêi à noite, Bd' I[Vermouth de Fama Mu 18
tabeleeida8 pelo modista parisiense Paquin, para o qual' Outro dia, apesar de es- discurso chamando-o de bo- flXBRIL mantém seu

,
�: \ . . cab.lo impecàvelmente

I.
� mulher nerf'eita deve ter- 55 centímetros de talhe e 90 tarrnos sofrendo de perto a nitão, de gostosão e quejan-a... .l:' penteado, sedoso e

E I
• •

centimetrcs de busto?' A-quela cujos
_ quilogramas cor- falta dágua que na zona sul das... �rilhante. A quedo Im I n e as·

respondem aos centímetros além do metro, segundo a re- sempre foC/séria, estáva- De vez em quando fala-se :re::�::a ��o c:�i���as I E s P I N H'AS__gra das balanças gratuitas das farmácias? Aquela cuja mos no Cajú e presenciamos -de-' campanha que se move com o uso de FlXBRIL. •

--testa é exatamente a terça parte do rosto como prescre- um desfilar sem' fim de em, detrimento do parlamen-. lembre'se FIXBRll
•

., ;> não é ,gorduroso. Comece

1
_L·d 1 O ftI_

. 'vÍam{)s escultores da grécia antiga? gente com latas à cabeça, to. 'Mas-o que o' vem desmo-
� usá lo ainda hole I A causa COQUtat. a no • .,..

JSS{) de se medir as mulheres com a fita métrica, co- rolando barr-is, em busca ralieando são os próprios Logo á primeira aplIcação, Nix�-
K C"

" rll Da WiH d.rm começa a eliminar as espi-
mo se faz coI:!} os cães nos concursos do ennel lub, e que costumamos ver no nor- paruamentares... Que s ir- nhas como si fosse por mágica.
-com as senhoritas, as diversas "Miss Micaragua" ou deste, ali está, um quadro va de licão, ao povo: _ que (_R_iO_._l_OB_dr_e_s_._"_ov_a_'Y_o_rk_._B_n_II_OS_A_ir_at- Use Nixoderm á norte e V. verá sua

pele tornar-se lisa, macia e Iímpa,
'''Miss Filândil?'/(}ue aspiram ser proclamadas a mais be- triste aos nossos 'glhôs em deve cada vez mais valori- Nixoderm é uma nova descoberta

que combate os paJ;'as.itos.Ia mulher de um país, não serve senão para estabelecer plena zona urbana da capi- zar o seu voto. Porque um

I
da pele causadores das espmhas,

.'0 t.ipo-padrão da'mulher mediocre. Uma perfeita página tal da República! 'voto mal dado; trocado ou frieiras. manchas vermelhas,_ acne,
.

, ímpingens e erupções. V, nao 1'0-
-de ensino de caligrafia, a prosa de um professor de be- 'O assunto é digno de ser "e.n,dido, sai caro: - Quem, derá libertar se destas afecçoes

,

F, I cutâneas a menos que elimine os
-

las letras submetida a todas as regras e a todas as proi- focalizado por repórteres paga é o próprio povo. : . riqueza. &QI ger... germes que se escondem nos mi-

bições da morfologia e da sintaxe, o escrupuloso dese- fotográficos: - Um iean Pelo menos no sistema' de- .' núscUlos poros de sua pele.Portan-

VI b C tado ta. p�ça Ni"oderm ao seu fa�ma·
uho de um estreiante mecânico são o contrário da per- Manzon alí encontría assun- mocrático �o poderá haver D O r80S8 cêu_p,r,�,,�je mesmo. '}.!!��� �a;
.sonal idade B, por consequência, da arte ; constituem a ne- to para uma das suas pal- reclamações -

a terceiros.
(S'I') MlXoder.. suamaior

.gação da beleza de um�página, de um capítulo, de um piatantes repotf;agens com Quem votou é o culpado. E I ve.ra ,.,. ai II,",*, Culu.u proteção,

"quadro, que, para ter significação, devem conter irrto- sua objetiva de artista. isto servirá para apurar a
(

lerancias, rebeliões, erros.
-

E enquanto o carioca so- responsabilidade de quem
"Que fim têm as rainhas de beleza?" - Indagou a fre estas privações; en- vota: - Voto deve ser da

Agência Gallup. E relata a hístór ía" de várias' "Miss quanto come o "pão. que o IdO consciente, para evitar
-França". "Miss California" que, partindo com o bastão diabo amassou", as nossas arrependimentos tardios!'
<:.de marechal, festejadas um dia num teatro e oito dias de- Câmaras discutem assuntos .....".-

pois numa praia, celebradas como "cover girls" na ca- �'seríssimos": - 4- Federal'
pa de uma revista de segunda ordem, viram, no decorrer vai ao Ministro da Justiça
«de alguns meses, ruírem todas

..
as suas ilusões. As gran- em comissão, procura o che-

-des revistas, da elegância "Memin.ina";: "Harper's Bazar" fe de Policia e' se movimen
"Vogue �'íião publicam mulheres belas, zoologicamente ta para um importante pro
belas em suas capas Publicam tipos, os quais estão tão jeto·: - Tornar as ruas ad·

longes da beleza' como um soneto de Rimbaud de uma jacentas ao Palácio Tira
.composição, escolar que merece gr,.au dez." .(

,de'l1t.es como zona da in-
A mu.lher bela tendo em regra todos os certificados de fluência da Câmara afim

.estética, _que diz á propria beleza' Faze') sem. tratar de de que os s1's�
-

Deputados T O H I C A ' A P E R III V A
,fazer a,lgo' mais, se cristaliza e o deter-se a équivale a coloquem os setls carros à
·de crese'er. Na corte das Tulherias� no's salões mundiais vontade sem que o Diretor
-do segundo imperio, ã bela Condessa de Castigliona e a do Trân8ito, quando se des
:belíssima imperatriz Eugenia foram obscurescidas pela i'espeitam as leis, possa
-'feia pl'incesa Paulina de Metternich que, não podendo
,apioa.r-s� em sua' inexistehte beleza, brilhou por seu

.·-espírito, sua inteligencia, sua cultura, em uma palavra,
"por seu tipo.

'

, Triunfam, na literatura, os' rechaçados do Prix Gon
couro Dos quarenta imortais da Academia Francesa, 38
-eaem na obscuridade alltes de mOl'rer. Basta lançar um

do
'Olhar para os acadêmicos que' ocuparam as poltronas
:de -1634 até' hoje': que- formosa colheita de nomes nunca

- Duvidos, todos "gente que escreve bem"! Os pintores que
conquistaram os mercados são os "refusés",' quer dizer
os reeha-çados do Salon, que tiveram a esp.Iendida idéia
-ue fazer cada ano uma exposição de "r'efuses" das quaIs
.sairam Utrillo, os Van Dong,on, os Kisling, os Dufy. '

As senhoritas "refusés" nos concursos de beleza não
devein se desesperar. A beleza enfastia. Que mulher
màis formosa que Cires? E, contudo, certa manhã, Uli�
ses ficou farto dela 'e a abandonou para voltar ao mar

das, tempest.ades, a imprevisto,- ao perigo e á aventura.
'Que mulher mais bela que Venus? E uma noite Tannhau
-ser, que foi escravo de sUa beleza, a abandona regressa

. ao mundo terrestre. O\._poeta Ronsard, depois de haver
cantado, durante dezesseis anos os "charmes" de Cas
.sandra, seu primeiro amor, compôs poemas em homena
gem a Helena de Sugeres e, qu,ando pediu �o cardeal Du
Ferrol' pa'ra gararitir, num prólogo do ljvro, que o amor
que f;3la lhe inspirará era dos mais honestos sua Eminen
.cia lhe r'J�,,spondeu que bastava por seu 'ret�'ato em lugar
:de um prefácio. Quando o poeta e a antiga e bela amiga

. se ellcon traram, Cassandra perguntou-lhe?
.

,

- D�pois de teres amado uma mulher formosa cmno

A G U, A

sou durante dezesseis anos, coml) conseguiste enamorar

te de Helena'. Não vês corno ela é feia.

O poeta respondeu com uma só pal,avra; que roi to

um tratado de psicologia do amor;

-'- Exatamente,
ReHposta epigramática e lapidar, que oculta um pen

samento inexpressado e secreto. Aquela senhorita da

côrte da rainha devia possuir algo que escapava á fita
métrica,1' ou ao compasso dos' estetas e, talvez, tambem
aos processos químicos de nossos modemos técnicos do
amor .

Um antiquíssimo príncipio persa, ocupado nos negó
cios do Estado, não tendo tempo para procurar uma es

posa, . encarregou seus ministros da tarefa, e essel;i se es·

palharam por todos os seus domínios. Encontraram uma

lllulher beligsima numa aldeia perdida nos confins da

AI'ábia, mas o pai da' moça, um homem a'ntigo, não per
mitiu que à filha fosse a Teerã exibir-se de "short" para
o rei. Os ministros, obrigados a tratar verbalmente do as

sun'to· na viagem de volta, enti'aram em acôrdo sobre a

descrição que fariam· da moça e estabeleceram que usa

riam uma fópmula sumária: diriam ao rei que é -ª" mais
bela jovem do reino.

- Não parece qlle basta - periunto� o primeiro
ministro a seus colegas.

Ao chegarem junto ao trono do príncipe, o primei
ro ministro anunciou- a frase que deveria ser o começo
de um .longo discurso. Para faJar segundá a linguagem
moderna, proporiam fazer a moça "Miss Pérsia" da épo-
ca.

-Maje8tade, encontramos a jovem mais bela do
reino.

- Está muito bem -disse o rei. - Para começar,
é a jovem mais bela do reino. E- ,o que mais?

(O, REGULADOR VIEIRA)
.A mulher evitará dores.

ALiVIA AS CóLICAS UTERJNA�
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas. CóH-
cas Uterinas, M_enstruaes e· _3D"1 o Aluga-se uma loja com 5

parto, e Dores nos ovárioll. portas à Rua COllsênieiro
É poderoso calmante e Regula- Mafl:a esquina da Rua' Pa- I

dor' por exceLência. dr,e �oma P�'o?l:io para co-l�LUXO SEDATINA, pela &ua com· mel'CIO, escntono ou agen

I1rovada eficacia é receituda POI cias.
,

médicos ilustres.
-

-,

f I,,FLUXO SEDATINA encontrll-3� em, Tratar na Rria Conselhei-
toda parte. ! 1'0 Mafra 23 .

ALUGA-SEI'

, '�
L·r

'

Radio Difusorà de Laguna

HORAS:
08;00
08,05

08,30
09,00
09,15
09,30
10,00,
10,30
10,55
11,00·
11,15
12,00

12,30
13,00
13,25
14,oa

16,00
16,05
16,30
17,00
17,15

17,30
18,00
19,30
20,00
20,30
20,55
21,30
22,00

-DIO
Z Y H-6

970 Klcs. - 309 Mts.

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
PROGRAMAS:

ABERTURA _

INTERLúDIO MUSICAL (Saudação da Emis-

sora).
RíTMOS DO MOMENTO
EDICÃO MATUTINA DO JORNAL F,A.bADO
ASES DO TANGO
MúSICAS DO BRASIL
CONCÊRTO
MÚSICÀ DE JAZZ
10 SUPLEMENTO DO JORNAL
MANHÃ SERTANEJA
GRAVAÇõES VARIADAS
GRANDE JORNAL FALADO (C. RAMOS

SIA. Comércio e Transportes)
GRAVAçõES VARlADAS

- CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA
20 SUPLEMENTO DO JORNAL-

, ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERíODO

\

--0--

REINíCIO
PEQUENO CONCÊRTO
RiTMOS ALEGRES
DEDICATóRIA
A SUA MELODIA PREFER1DA .,TINTAS

YPIRANGA).
RECORDAÇÃO DE BA1LE
GRAVAçõES VARIADAS
A VOZ i:w BRASIL
RiTMOS ALEGRES'
CARNAVAL DE CANÇÕES
30 SUPLEMENTO DO JORNAL
úLTIMAS MELODIAS
ENCERRAMENTO FINAL

---0--

REPRESEN'tANTES AUTORIZADOS DA ZYH-6
Rio e São Pa�lo:
ALCEU N. FONSECA & Cia. Ltda.

- ..
-

.

Acabamos de receber novas remessa� de ma

quinas de costura alemãs, marcas "ADLER" e

"WEBA", com melhores preços para revé'nd.edores.

Preços ,e"speciais para atacadistas

·Radios Lunandes LIda.

.
,

Rua Oriente, 410 - Fone: 9-9283 - Endereço
telegráfico: "LUNANDES" São Paulo
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"1, ;�e guerra
o projeto prevê, para a- autorizou o Poder Exe�uti�' .

quela licença, venchiiento vo garantir no Banco do
integral. Brasil ·S. A. o empréstimo

O deputado Bulcão Via- que a Empreza Fõrca e Luz
na, concorda, em tese, com BOM SUCESSO, c�m séde
a providencia mas faz res- na cidade de Caçador, pre:
trições a alguns dispositi- tende construir, na quantia
vos- da nova lei, acentuando de Cr$ 7.QOO.000,00, destina- ., 855 -- Professora Érica Vieira _ Escolas Reunidas

que a solução prevista no do ao serviço de ampliação Professor João Secundíno _ Dispensada enr- 26-4-51.

Estatuto dó Funcionário é da rêde hidro-elétrica da re- 856 _ Catarina Longen Martins -- Escola de Mato Gl'OS-

�mais qc�itável. Por. fim, re- ferida cidade de Caçador,' �o _ Dispensada em 30-4-51. 857 -r--r Professora- Laura

�uer que seja ouvida a Co� já que a atual rêde, além de de Souza _ Escola Alto California - Transferida de

missão de Finanças, já que estar muito à quem do seu São Pedro de AI�ântara em 5-3-51. 858 - Laudelino Her
O projeto importa em reror- progresso, estar embaraçan- cílio Andrade _:... Juiz de Paz _ Dispensado em 21�5-51.

ma do Estatuto em parte do sérjamente o desenvolvi- QISTRITO � RANCHO QUEIMADO
que afeta os vencimentos mento daquela florescente e 859 _ Professora Eliziet.e Porto Santos -- Escola

'dos funcionários públicos. promissora cidade, parte in- de Navalhas,
�

O requerimento é aprova-. tegrante de uma das novas " MUNICíPIO DE TAIo'- 45

'do, e o projeto encaminhado c ircunscrições e de grande Séde'
à Comissão de Finanças.

.

importância no território 860 Marcelino Bertolino F'ernandes _ Delegado
Empréstimo para Caçador catarinense. de Polícia _ Dispensado em 26-4-51.;'861 _ Professor

.

Posto em discussão o pro- Como um.dos representan- Dagoberto Walmor da Silva - Grupo Escolar Couto' de
jeto de lei que autot-iza . a tes do município de Caça- Magalhães _ Removido de Palhoça em 27-5-51.

Emprêsa Fôrça e Luz de l dor. nesta Corporacão Le- ,MUNICíPIO DE TANGARÃ _ 46
C d t

.

- J

Se'de C O N V. I T E
aça 01' a con rair um em- gislativa e sabedor de suas •

préstimo com o Banco do urgentes e pormenorizadas 862 - Lauro Dion isio Hoéf ,- Juiz de Paz _ Exo- A Comissão Organizadora da Associação Profíssíe-

Brasil, falou, pela sua apro- necessidades, declaro que,
nerado em 29-3-51. 863 - Abilio Manoel Goulart _ Sub- na] dos Trabalhadores na Indústria Gráfica de Flortané-: .

vação o deputado Coelho de na qualidade de amigoe de- Delegado de Polícia - Exonerado em 2-4-51. 864 - Pro- polis (Sindicato dos Gráficos), tem o prazer de' cOllvidar

Souza.
.

fensor intranl!l'tgente dos sa-
tesaora-Cacilda da Silva Collaço � Grupo Escolar J01'- todos os trabalhadores gráficos e afins, para Utml reu-

A respeito citou diversos grados direitos [do laborioso ge Campos Removida de Urussanga em 25-5-51. 865 Pro- níão, a realizar-se domingo, dia 28� às 10 horas, na sêde

'dispositivos .da ,legisiação e honrado Povo de Caçador, fessora Gema Agostini _ Dispensada em 31-5-51 (Grupo' da União Beneficente Recreativa Operária, à rua Pedre-

federal relativas a explora- voto, aliás com imenso e
Escolar Jorge Campos). 866 - Professor Dejanyr Doro I

Soares, n? 2�. �

.

. -.,
cão de energia elétrica no grande prazer, pela APRO-

_ Grupo Escolar João Jorge Campos _ Drspensado em'
A .Comls�ao e�carece a �ecessldade do co�pan:cr-

país, chegando, com eles, à VAÇÃO do projeto de lei 31-5-51. 867 _ Waldemar Pizani -. Juiz de Paz � Exo- mento do maror numero possivel dos trabalhadores.

conclusão de que o projeto em referência; como pediria nerado em 20-4-51. 868� _ João Nã;di _; Jui-z de Paz � Florianópolis, 23 de outubro de ] 951.

merece aprovação da Casa. .no sentido de meus dignos Exonerado em 20-4-51. 869 - Nabor Teixeira Collaço _ ;�.f'" A COMISSÃO'

. p.deputado Wilm�r I?i�s, e nobres colegas se congre-
Sub-Fiscal de Paz Removido de Urussanga em 30-4-51.

apenas como contribuição, garem em torno do projeto 870 - Professora Hilda Prado -- Grupo Escolar _ Dis-
-

esc�arece queo projeto s_eri� Ide lei aludido por ser. êste pensada em 14-6-51. 871 - Professora Neide Melania

l11aI_s complet� se a

'auto;I-,'de
interesse e direito .d.e 01'-

Prado -. Grupo Escolar - Dispensada em 14-6-51. 872'
zaçao de avalizar o empres- dem econômica e além dís-

- Doutor João Evaristo Bauer _;__ Delegado de Higiene MISSA DE 40 ANIVERSÁRIO DE FALECIMENTO
timo fosse dada ao 'GQver- so, eminentemente de inte-

- Dispensado em 30,-4-51. \
-

I Maria das Dores Lisbôa 'Br iaighel li e suas filhas I_!,()-
nador e não ao Secretário I ressé coletivo, como ainda.

. .

'. DISTRITO MAR�RI, I
milda e Sonia Beatriz, convidam seus parentes e pessoas.

tia Fazenda, visto que a' essencialmente ao maior 'de� 87� - Domingos Pozeto _ ,JUIZ de Paz _ Exoneras de suas relações para assistirem à missa do 40 aniversâ-
Constítu'íção do Estado li- senvolvimento de uma cida- do em 29-3-51. 874 _ Vitorãro Bussalo - 1° Suplente rio de falecimento d� seu saudoso esposo e pai UBALDÓ
mita as atribuições dos au- de que progride a olh�s vis- Delegado de Policia '_ Dispensado. em 29-3-51. 875 BRIStGHELLI, a realizar-se no dia 29, do corrente, se

xitiares diretos do Executi- tos, mercê de dinâmismo do Venancio Machado" - Suplente Delegado de Polícia _:__ unda�feira, às 7 horas, no altar de São José, na Cate-
voo grande Povo Cacadol'ense. Dispensado e,lTI 29-3-51. draI Metí·opolitana. _..

Dec1<l1ração de voto do depu-

II Desejo antecipadamente Desde já, manifestam seus agradecimentos a todos
tado Siqueira BelIo levar a cada um dos senho- qUe comparecerem a êste aro de fé.

. . I

,0 deputado, Siqu:ir� Bel- res deputa�os, o -ag.radec.ilo, que, com tanto (armho e
I mento cordIal e amIgo do

esforço advoga, na Casa do� Povo de Caçador, pela

va,-!P?�o'. os interesses do mu-I liosa solídiY'íedade à COI1-
CURITIBA TEUCJI,..iA PROSEBRA$ PARANA '-

111ClplO de Caçador, num

ad-lcretizacão
âe uma das suas •••••••••••••••••� .

rr�ir�vel e�emJ?lo �e: compre- maiore� aspi ['ações, qual se-
- �

ensu,o $oClal, JustifICOU seu ,ia: LUZ MELHOR E ENER- Compre pelo me-
voto f�vorá:el ao projeto, a-I' 'ÇIA

EM ABUNDANCIA. nor prel"O dá cida-centuàn.d.o 'que quando esta-
.

24-10-51.
�

vam em Jogo problemas, re-I S·
.

B 11' D
'

,
de o seu refrigera�

clamado I b' t· d
• lqueua, e. o - ep. do !

d NORGE
'

,

..

s pe o em .es ar a �SD.
" 1 ar mo

c21ehvldr,de, sua atltude

eS-I'
j' I·

taria sempre' .acima de
.,..._ _'

'I d,lo 1951,.$om g'a�
quaisquer preocupações .

� rantia real de
partidárias. ....."". I ....�T·OURO�o easo da Emprêsa Fôr-

.

'. ,5 anos.

ça
'

e I Luz de'Caçador, não , .

indagava do credo político
Vende-se um otupo repro�

de seus proprietários. Inte- �utor, malha�o �

de preto Oe
l'essava-o, sàmente, o fato I Mran?o, dPo�I l'l''ll'd 2.50GOh'� .

de ser uma providencia Que! estIço e -: o an ez e Ir.

h'ia benefi(:i'ar gran°d m
,-
t I Ver nas Caldas "S. Ca-

--...._
. e en e

t '
.

. "G . '1 d C baquela comlln'a D/' !. alma, uall a o u a-
. .

. . ar o seu,
t-

. integrç.1 apoio ao projeto. I ao.

Eis, na integra a declara-li _

ção de voto do n,obre parla- .

.

mentar, a quem, em boa ho- VINAGRE DE PURU' VI·
ra, o eleitorado de Caçador : NHO
(·.onfiou o alto cargo de 1'e- , '.

presentá-lo na Assembléia.SALADALegislativa do Estado:
Senhor Presidente,
Senhores Deputados: INOFENSIVO - AGRA-
Honra�me assomar nova- f DAVEL - SABOROSO

mente a esta tribúna para, NOS BONS ARMAZENS
fazer, neste momento; a mi- DISTRIBUIDORES: - IN
nha declaração de voto, re- TERMEDIARIA CATARI
fel'entemente ao proj�to ,de NENSE LTDA. '::::::FLORIA.
lei de autoriá do nobre dep. NóPOÚS
Júlio Coelho de Souza, que TEI". 12-51.

�
._.

I..

aIos Teria solici'adt) demi§sãe
,

o Prefti.o� tarlos Vital·
DISTRITO .DE GARCIA

:

�'853 Manoel' Domingos de Andrade _ Juiz de
Paz - Exonerado em 19-2-51. ,854 _ Antônio Angelo
Marfins - 10 Suplente de Delegado de Polícia _ Dis-
pensado em 16-7-51. .

,
'

\

DISTRITO DE'ANGEUNA

Osny' 6ama & Cia.
Caixa postal, 239
Telefone, 1607,

,

Rua Jeronimo

FLO'Ri�'NQ�ÓLIS i

,

RIO, 25 (V.A.) -,- lnlor.' de Paris, pela Municipalída
ma-se em fonte autorizada. de do Rio de Janeiro. Acres-'

que o presidente da capital centou o sr, Vital que toma

da República" sr, João. Car-
.

va esta deliberação. em vir
los Vital, declarou ontem tude de haver chegado. à

ao preaidente da Camara conclusão. "de que a Prefeí

Municipal que já redigira tura do Distrito Federal é
sua carta de demissão da. incontrolável e que, por is
Prefeitura e que esta seria so mesmo, é impossivel f�zer
entregue ao presidente no andar a administração",
seu despacho de amanhã, Nos círculos Iigados ao'

quinta-feira.
.

prefeito corre" tambem fll
Esta declaração, tambem versão de que esta sua ati

feita. oficialmente a outros tude foi precipitada, pela
vereadores presentes, foi impossibilidade em que se

tornada publica por ocasião encontrou de resolver o pro
da recepção oferecida, ao sr. blemã do abastecimento. dOi
Pierre. de Gaulle, pr"efeito. Distrito Federal.

'"-------_.._-----_._----------

ASSOÇIAÇÃO DOS TRABA
LH AD ORES NA IN D -eTRIA G RÁ-'
FICA DE FLORIANÕP'OL1S

Ubaldo - Brísiqhell!

FAÇA UMA VISITA Ao
FÁBRICA DE MÓVEIS

PE

,Rodrigues
& Santos

VENDE-SE
Por motivo de viagem,

vende-se uma bem afregue
zada verdura, no Saco dos
Limões nO 294.
Tratar na mesma.

TAC - CAT&\RINEl"tsa
iO ....... eOMlt4NHIA

.�

:,
I.

Participação,
Manoel Soares Maia

e

Senhoril
participam aos parentes
e pess-oas amigas, o nas.

cimento de seu filho
JORGE. )-

Materiais de ConstruçãO-e
Beneficiamento. em. GeraIlL
Madeiras para todos os

Fins, Aberturas, Asso.alhos�
Fo.rro. Paulista, etc., Madei
ras deYinho, Lei e Qualida-
de. .

Escritório., Depósito. e

Oficinas - Rua 24 de MaiG
nO. 777 - Estreito. - FIo.ria
nóPo.lis.

--_._--._._--"_._---_._

,

FERIDAS. REUMATISMQ
m PLACAS SIFLLITICMt

I.Elixir de NogueiraKedieaçAo ..uldUar ao ...
..tameato da aitma ,

_

'?\ 1

Ó,..
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES P-REÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

�ADIOS\ - ELEETROLAS - AMPLIFICAD�ES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS -:;_ GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES ,-, BATEDEIRAS - VALVULAS AL,TOFALANTES - RE-

SISTENCIAS CONDENSADQRES"
O mais completo estoque de peças -para radio"
Rua 7 de ,Setembro, 21 e 21 A

I

FIQrianó )olis
,

A'T L·A N T,�I O A

I
'. "

\

.'

R A 0,'0
1

,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N;::::es�::;::inho ��� ��{����� :�:7,;���;:t A(i�����lNlo
.

'
,_ ra

i por sentença a qual lhe 'ser'-

Edital de c�taçao com o, P -, virá de título para a trans-

Por AI Neto I a que a Russia se sujeita zo de trmta ,(30) dias :

críção no .Registro de Imó-

Romeu COl'corinho quer' pm:a manter-se como lider .,0 d,ou�ol' Jos� B, Sa�ga_do veis", Cabe ao requerente a-

ser Corcorínho até morrer, do�' povos �en{ocráticos, de}Ol iveira, JUIz, de Direito presentar proga satisfatória

'

"Mas Romeu - diziam os Cada dia � bradava o I da �omarca de Biguaçu, Es- d d t 'd mes

.
'

/ R 'I
'

- , 'a possa e 0- empo a -

amigos - você já viu coi- conferencIsta.
- a USSla tado de ,Santa Catarina, na d d ., nt.a"g'em do'
'f" I h

'

-----
. ma po en o a co

sa mais exquisita do que es- faz um sacri lClO pe a u-
I forma da lei etc, I

"

,

.

, ,

'I
' : tempo somar a sua posse a HEL'IETE MAFRA DE SOUZA ./

se n&me Corcorinho? " Is- man idade, Faz saber aos que o pre- ," d "

so é la nome fie gente!" "Como Iider do mundo de- ente edital virem ou dêle
do seu antece�so., con�a� o A família da extinta convida aos parentes e p�ssoas

, ia tem d t
s

. que ambas sejam continúas d á I
- .

'

tirem à missa que sera rea-

Um professor da Faculda- mocratíco, a RUSSla tem er- conhecimento tiverem que " , ' f '
. t I e su s re açoes pai a assis

_

de de Direito - m�ito sahi- ramado o sangue do povo l por parte de l\1artin Jqã� e paClfI���, conC���e � ,ar, lizada em sufi'ágio de sua alma no dia 27, na Catedral

chão e muito prestativo - l'USi'O, tem lutado sozinha! Kuhn e sua mulher por seu
552 do ,o IgO ivei.

Idess_a!Metropolitana,
no altar de Nossa Senhora, às 7 horas,

-

, , I I dor
] I' " " : conformidade e com o eVI- O t �' d cemos aos quo comparecerem a

quiz a iudá-Io : contra os, exp ora or es. aos assistente Judiciârío, o ad-. I'
u .rosaim. agra e v,

- "Romeu __:__ disse o prof'es- ôpdúios,'tem caminhado
I vogado Dr, Acácio Zélmb- da

do ='esp��to, v�m os SU� 1-
i êste ato de fé cristã, assim como aos que remeteram flo-

,

" heroi tI' h I
'
,',

calhes I equerei a v, excia. I telez confortaram com sua presença

"01' - voce vai fazer 21 anos!
H?l'OlCamen e pe (J camm .o

I Silva
lhe fOI dírizida a pe-

,,".

res, e egramas e <t >
•

-�
. 'I'

- ,,'-' - ,"" que com CIênCIa dos

ll1teres-1 I' 22 10 51
'

e pode aproveitar. A lei bra- e:,;pmhoso da revoluçao"" I tição do teor seguinte iExmo. d � .l' 't ,_

F'-po IS" -
-

, '.

, I I R C 'rl.h'"
",

d
sa os, se uigne opor una.

sileira permite que qua quer omeu orcori o OUVIa
I Sr Dr, JUIz de Direito a '1' t

-

. 'b '
.

'

,

,mente ounr os I eDO!men os'

cidadão troque o nome no i e.stas palavras con.1 a oca I Comarca de Biguaçu. DIzem. d t t h 'b' I"

-
" 1

'I" _
.

>, as es emun .as a aIXO ar-

prrmerro ano. em que com- semi-aberta, E o Ol�a( 0r con- Martin Joao Kul.llt e, sua mu- . I d c
N' "P

" " ti
. T h b

10 a a", as quais compare-

pleta a maIOndade", muava : .Iher Mana Petry Ku n, ra- _ J" d d

,
, "A R ia L ,'f' i"

' cerao em LUZO III epen en-

Uma senhorita muito se- ussia em se sacrr 1- ! aileiros, residentes e domi-
t rt d ínti

-

_
� d tant

'_

d I'
,

,

,,',emen e e 111 imacao. no

nhorita __ tão senhorita que cac 'o tan o, na posiçao e 1-: CIliados em Tres Rl�chOS, di h desi d"
'

" -..
'

-
I , ,

' té
I A

la e ora eSIgna os, pl'O-

nunca. punha o dedo no na- der aemoc1'atlca, que a e me ,nesta Coqtarca, ele Iav1' dor d
'

"
"

; - .,! , ,

cessan o-se aSSIm e com

n:t' em pubhco - uma' se- ,QOI o coraçao pensar nos sa- i e ela domestIca,' por seu as-
.
'A '

d D' p. t P'

", "h 'f'
,

'

d r I '
., " ' b'

cumCla o L Iomo 01' u-

llhorItlsslma dlsse-1 e: ',Cl'lICIOS que am a agua - '{sIstente' JudlcIano, a aIXO
·bl' d C

'

t'f'
,

I d
1 d _, " ,

'
, ICO a ,omarca, a JUS 1 1-

.

"Romeu, eu acho que .la- am aque a gran e n,açao ..., i, assmado, que, com funda- '_ '" 't' -];t'
" ,

,

d' A' R C" h não' t' 550 552
caça0 mIJO. IS, para

maIs po enah'casadr-mCe
com

\
1 �meu o���lml'�ença i md,enCt,od�loSCa,r ,:gos

e'
1 que,' de acôrdo com o art, Mário Roberto Bott, filhas, sobrinhos, genro, netos

u� ho�em c am� o ,orco; se co�
,eve e p� I,� � i o ,o IgO IVII: querem PI'o-145'1 do Código de'�rocesso ê cunhados, co�idmn os seus'parentes e pessoas amigas

1'mho, , �..Romeu'e bomto, e para ar um apaI e, 1 n�ovel' uma açao de_ usoca- C' .'1
'

,

'1 d ',;.' nara, assl'-",tI'rem a' m' l·ssa. qtle m�ndam celebrar pelo Pri-

" "O tI.' r ' .
',_'

, I n'l, seja J LI ga a a JUS ..I- .., �

cu

ate nrmantIco, " Mas Ro- 'sr, a, Jcença para eu ,pIa0, para o que, respelto- {f'
-

'

d d 'm'e'I'ro Anl'versa'r'l'o do falecl'mellto de sua sempr_e lembra-,

"

.
, d' 'd t ?"

, -' I �l.C.acao, mau an o a segUIr ,

meu Corcor.mho! E maIs do lzer uma COIsa, ou 01', I samente expoem e afmal re- !
,.

d 'j
_ 1 da espo�pa" ma-e, tI'a, sogl'a, avo' e cUllhada" -'-- OTILIA DE

'
, O d 't f'

I' ,
proee er a CI -açao pessoa '"

que urna �enhonta como eu ora 01' comUlllS a ICOU i querem o segumte,:·lo -: d f' t t d" Ç�ARVA.LHO BOTT, Il"-Igl'eJ'a Matriz· em São José, no

, '. f I d
'

. . .' t ! ", - ":'·-1 os con ron an es o lmo-
a

110de aguenta,r,';,"
li O ,e Tarva pOI �eI lU er-

i Os sllpheantes saq< ,�OSSUl'" r\�i;j bem como o Dr, Promo- dia 26 do conente, às 7 horas.

Romeu OUVIa essas obser- rompIdo, Mas dommou-se e

I'
oores de um terreno SItuado

t
'

p' b"
-

'

t'
,

.

'_ "
di'"

� R' h
01' 11 !lCO, POl- preea ona Desde já confessam-se gratos aos que partilharem

vaçoes e limitava-se a res- respon eu: no ugar 1 res lac os, nes- IS' d Pt'
A '

d 'desse ato de fé,

ponder: _ I "Pode falar" ,ta Comarca, com a área de ! Ou > ,�rvlço °Fo I�
nmonlO

,

a

"Corcorinho nascí e Cor- Romeu Corcórinho levan-! 626,000 m2, tendo de frente I �lao edm ,po �s" e o:'" Id1:-
,

" , t f 'd' d' I ttel
essa .os lllceltos por e 1-

connho heI de morrer",' ou-se e 01 Izen o, 660 metros e de fundos 1.100 t' bl' d
-

Acontece que Romeu Cor- "O sr, -disse que a Rus- I

metros, fazendo as seguin- ..aD!�' P,u Olcf� ?Sl ldlmaEvteZdn� Eicação, fotesta julgada por O Ma' d "'AS��1
' ,

.,-(' 't f 't t t' .','; - I lano leIa o s a o ,(US I
cormho e chofer de auto-Io- SIa em el o _an os saell-, tes confrontaçoes: ao Nor- L,� (3)

,
, sentença <;lo teor segumte:

'

tação e possue algum d�- fitios para liderar o mundo !te com terras de José Simão le L1leds vl:zes edm.um JOdr� Vistos, etc, Julgo por \Se11-,' D·.ssolv·.do Ru'p·• .la-ent.

d . t' D'N'
I "

!na e Fpo IS" entro o
U 1ft

nheiro,
.emocra lCO, , , l"Se_ que a ! da Silva; ao Sul eom as de i, (

"
•

o tença a justificacão de fls" "
'

! ;plazo de 30 dIas para o fIm
' "

'.
�Os ataques desespera<lores .., vio-

Um dia, um cavalheiro Russia tem derramado san-, José Guilhel'me e ;dos supli-I d
",

.

'
'

, d para que produza seus Jun- I �"ntos da as.n:ta e bronquite enven,.e-

que tem nl'lI'to PO!lCO de c·a: gue Que a Russi:a tem I t L t d
e contestaI em, quelen o, ,l' le a' efeI'to� 1<'a- I nam o organismo, minam 'a·energfa.

,- 'I'
"

.

I can es; a es e com as e! d .... . I ' I I _

uICOS e g IS ", ...
' -

I arruínam a saúde. e debilitam o co-
'

valheiro resolveu convidar sofndo 'atrozmente." !Francisco Barbosa, Laurin- t _:nl-lO
(O plaZ? ega, pe

cam-se por mandado as ci- ração, Em 3 mi_nutQs, Mudac:o.

, .p' t'
I·

' 'dmdo-se quI" Seja declarado .

_
,
-, "

,nova fórmula medlca, começa a cir-

Romeu para assistir a uma
/ o�e.n ão ,e tempo que ;do Barbosa e João Manes e � d

,,' 1-
,

I' t taçoes pedIdas na HllCIU1. cular_no sangue, dominando'rapid.,a-

f
'

t d'" a 'Ru"sia descanse pois i O t ' ' d -J '

R' 10
Omll1lO c os su.p lean es

1:> P "t'.' J
/ d

mente os ataques. Dêsde o primeiro

con .erellCla ex raor marla, u" ',' ,a es e com as eA ��e ',1- sôbre o imóvel acima des-
01' r�c,a ona ao ,UIZO e <lia começa a 'desaparecer a qificvl-

O cavalheiro que não 'é quem ,.la fez tant,a c,Olsa das t' ehal'tz, Terreno este eUJa I.' '" _ '_
Direito da laVara de FlO-,

dade em r�spirar e volt.a o sdno 'r�

f
ento pIosseguIlldo se com ,'" ,_

paradol.. Tudo o que se :faz nece$ili-

cav�iro faz parte de um pl'opnas rontelI'a� gozam· lposse -vem sendo mantida, ',.A' , •
,l'lunopohs, a cltaeao do Dr, rio é tomar 2, pastilhas de M.ndaco

grupo qlle deseJ'a vel' o BI'a- do do merecido rep-ouso
"! I I' t' I

a obselvancla das, fOlmah- P' d' d U" ,_
'. d ! ás refeições e ficará aliviado da

, '" 'pe OS sup lcan es e seus, 1 d 1
'

VI'
IOClua OI

.

a nlao e o. asma,Ou bronquíté, " ação é muito

sil governado por nm russo,
E Romeu Corcorinho saiu! antece"sol'es man p'

I
c.a es egals, a OI '.'", Chefe do Servico do Patri.:-l râplda meslno CJ.ue se't,.àte de casos

, ,i .. ' sa e aCl-'!Cr$3000oo Nestestêrmos, >, rebeldes e antIgos, Me,,,dacotcm

tal como a Polonia, da sala deixando o orador' f' tt t t .. ,

',,' , ,- ..
"

môn,lO Fed,eral. Os' mteres- tido tanto êxito que g" oferene' �hrn.

,
, I

lcamen e, sem eon es 1tçao i P d f" t B'· 26
� ""

Os component'es do gl'UpO sem sabe1'.....o que dIzer", 'd t �' h .' d 30'
' e eIlm€n .0, IgUdÇU, .

d
'

t -'t d
a garantia de dar ao paciente�i-

,

I
e elcelros, a m,als e d' t b' d 1951 (A )

�a os lllCel' os sera.o CI a 0& raÇiiolivre e -fácil rapidamente e-

acharam que o auto-lotação I
anOH. 2°_ Não tendo os supli- I Ae �e, e!llZ ,110, ed S'l' sRs, 001' edital com o prazó de ,completo alívio ?O Bofr1mento Ó<l<

,

I
" i�·caclo e nlo alva, e-·-, ,

'
, A

"-5n-'a em poucos dlliS. Peça Mó"d""OI'

de Romeu Corcorinho pode-=- cantes tItu os d� p,roprleda- t lação das testemunhas:. J0-
trmta dIas, publIcado tres [,oje mesmo, em qualquêr f.annéc{a,

l'ia ser muito util para dis-

L t
"" d!

de sobre as dItas terras} I 'G ;U L'" d B '
veze's em jornal da Capital �ç�?;�sa gara�tia (: a suamal'-;, "':0

t1'ibuir propaganda comu- O e's a ven a � pretendem a,dquirir o do-, Bbe
u, Jler�eS'· a_ulldn °S'lav'al. e uma vez :no "Diário Ofi-

,

t
.

"

.
"

d
" osa e ose lmao aI, ,. d'- E t d '" t ;)-

1118,a.
" ,

!mUllO a m€s�a" conf,Ol:me ',brasileiros, lavradores, l'esi-
cla! o s a o , Jun an��se

Alem disso, o dinheiro de :t\"a praIa aa Saudade, em ! o art. 550 do Codlgo ClVIl e 1 d t, d micll"ados em
uma via de cada publicaçáo, outubro do ano de mil nove-

"'or"ol'l'nbo pOl' ce t ,(" 1 d d
f
t b 1 'd 1 4 !

en ef'! e o. ,1 t B' 171051 t c'ne ta e 'Um Eu

v ,-, '1' o sena "
..oquell'os, ,�:; a, o o gru- !es a ,e eCI o P? o ,art. 54 e 'Três'Riachos e confrontan-

aos au os, Iguaçu"
- -

, cen 'os e.l oen , , ,

'melhor utilizado por Mos- 00 escolar ... resldente Roo- i segU1::ltes
do C,P,C ..

,
30_ Es- ! tes.' Em a dita petição foi

(Ass,} José B. Salgado de Orlando Romão d� Faria,

/' ___Lcou do que' pelo dono,. "evelt", com 15 metros de

,. tabel:-c;
o ,�rt, 550 do Códi-: dado o seguinte despacho:

Oliveira, E para chegar ao i Esêrivão, .a>fiz dactilografar

Foi porisso que saiu o tal frente_ e area de 400,m2, go CIVIl: Aquele que, por iA D ;"0-
.

_ d',- I
conhecimentrJ dos intel'essa-1e subscreví. Biguaçu, 18 de

C01'VI't par f
' rf' d I 't· 'd "-'

-' I' - eSl.,nem se la e 101'a "" t
1 t b d 1951' (A ) J

'
1 e a a eon erenC1a t o os os o és serVI os Lrmta anos, sem I inteJ'l'up-'

-

"t'f' ../
't

·..tos, passa o presen e com, ou u 1'0 e , ss, 0-

L d'"
'" '

. -1 - ..

'

.

' ; para a JUs 1 '!Caçao e CI em- ,

.
-

OI'
,

€XLraOr mana, "e agua encanada e Juz. ,çao 'n-em oposIção possui..:' í.- '.

t d-'- P t
o prazo de trmta (30) dias,.' sé B. Salgado de Ivelra,

O conferencista começou I f
-

,

G'l I .
.
se. Clen e o L romo 01'

')ublicado e afixado na for- 'Juiz de Direito, Con-fere com

, .nt oIG'mhuçoes ,coR�
o s8r, IdI< I c?m1oh·s:u

um I,m?ve,1 adqui- 'P6blico, Biguaçu, 26-9-51. dI' D d d

a falar sobre a Hussia, e
-

os oe1. o eur, a. ua' a a- 11'11'- e-a o dommlO, mdepen- i '(A ) J 'B S 1 d' d
ma a. e1. a o e passa o o original afixado no lugar

sa.crifícios que a Russia faz nha Marinho, nO 127." ou no ! dentemente de título e boa! Ol:"s" 0pse 'd,ad ga � t,e. nesta Cidade de Biguaçu, de costume, ° Escrivão;.

'1' I
'

I I
I ,
'.

lvell�a, roce I a a JUs 1-, " , d R
- �

d F
•

pe () mUl1( o, e as prIvações oe_a., _

'fe, que em tal caso "se pl�e-'
"

.

aos deZOIto dIas do mês de Orlan o omao e ana.

"

, ,
,

.-

,i? Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Outubro de 19'51

...

, (

- J'.
- -- .�. -

o ESTADO
szran,,-

-

I
_2"-

_ _Aif
,

\

_.. '

Dia 29 _ granlle Festa Dansante na sede· do Clobe dos -AtJradores
Dia 30 Pie Nic- em Canasvieiras

de

Florianópolis --

/. A família de Iteliete Maf�'a de Souza vem externar

o seu profundo agradecimento ao grande I?é�ico Dr, Ro�
dão Consoni, às Irmãs e aos demais serviçais do HOSPl:

tal de Caridade, pelo carinho e desvêlo que dispensaram

à extinta.

-

CONVITE
.M 1'5 5 A

,h

/

o a.hl.l·

"VIRGEM ESFECIALlDA
)

,

C]A,WETZELiINDUSTRIAL..JOINVILLt�

/ TnRN� A. ROUPA� BRANQUISS:,
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"
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Alta dignidade conferida
\/

.

P'e Io PaPa P -Io X II Licença par�D tratamgnto de
saúde '- Empréstimo para
Cacadur - Declaração de

Agraciado com' a Ordem de Comendador de voto do dep�:�lo Siqueira

São Silvestre Papa, 0_ Des. Medeijro,s Filho 'de���a�o ��I:er;s6���1�� d�
.

tênci
.

I n que Oliveira, a Assembléia Le-Ninguem desconhece, em lho, à população, à' frente de aSSlS encia SOCla a •

Santa .Catarina, os serviços
I
da Mesa Administrativa da lt\ centenário estabelecimen- gislativa reali7�ou, ?n�e�,

que.vem prestando, com 00- l Irmandade do Senhor do.s to hospitalar, são testemu- mais uma sessao ordinâria.

rinho, dedicação e espírito

II
Passos e Ho�pit�l d.e· Car i- nhos quantos já recorreram Não houve. oradores na

humanitário o nosso preza- dade de Flonanopohs. àquela' casa-de-saúde e I hora do expediente.
do conterrâneo, sr. Des. Do seu' trabalho e da sua quantos, de longa data, a-I Ordem do �ia
João da Silva Medeiros Fi- cultura, do seu amor.à obra companham a ,evolução do

I
Na ordem do .dI: houve

nosso modelar Hospital de discussão e votaç�o da re: Yucca.

Caridade, que vem servin-I dação final do projeto de lei /

do, com as suas modelares n. 73-�1, _' que auto�lza � Após '0 termino dos exer-

e eficientíssimas instala- construeêo de uma Vila Mi- cicios a Comissão informou
ções não sómente o povo,

llita!'
na Capital . d? Esta.do que foram experimentados

desta Capital como, também, e casas residenciais no m- apenas as comunicações e

dos municípios catarinen- terior para praças dos res- outras fases das operações.
ses. .

\ pectivos destacamentos da Os �viadores operaram na

O sr. Des, João da Silva Polícia Militar. Aprovada. escuridão e não foi possivel
Medeiros Filho, pa&ão de - Discussão e votação do determinar o seu numero

virtudes civícas e morais, projeto de lei n. 1Q9-51, (Re- certo. Pareceu porem que

tem vivido para a realiza- dação final), que conced.e todo um esquadrão' estava
cão do }J'tograma de assís- auxílio ao Centro Catari- em atividade, o . que levou

sua"
. tên�ia do �ospital de Cajo ne.nse, na Capi:al da Repú- •

ridâde sua grande preocu- bhca. Aprovadô.

4pação' e razão-de-ser das - J?iS�:lssãode vot�ÇãtO dIa O.OOO
.suas abnegadas atividades, re.daçao fmal o proje ? .e e

quando já em gozo de mere- lei n. 161-51, que autoriza
cida aposentadoxía como a _abertura de crédito espe-
ilustre membro do Tribunal cial para auxilio à viticul- S. PAULO, 25 (V.A.) -I geral e duplicando a vota--
de Justicado Estado. tura. Aprovado.

IAO
contrario do que se es-I ção de muita gente.

.

E, agora, em recente ato .- Djscussão e votação da
parava a "Comissão Central I Constando o engano,

-

a
.

de S.S. Papa Pio XII, Pon- re.dação final do projeto .de Proclamadora" não divulgou

I
"Comissão Central Procla

tífice Máximo; o ilustre ca- .lei n. 176-51, qu� .autoriza hoje os resultados finais �à mador�" cuid?l� .de Y'I'oceder:�tarinense vem, de ser agra- a abertura �e credito espe- eleições em São., Paulo, lS-, a devida retificação, a.tra-·
ciado comendador da Ordem cial, para repres.entação, �o to porque ao se iniciarem os j vessando a noite de ont:m'Equestre de São Silvestre. sr. Comandante da Polícia trabalhos, ontem, ã noite,

Resse
trabalho. A correçao,

Papa, com faculdade de Militar. Aprovado. verif icou-se, com surpresa porém, não pode ser COl1-
usufruir todos os privilé- .' Ao .sel: discu.tido o projeto geral. cerca de 40.000 votos 9-uida.,. motivo pela qual só
gios anexos e próprios des- de lei sobre hcença� para que tinham sido contados

l·mente
amanhã se ,conhece-:ta dignidade, para o que S. tratamento

_

de saúde dos em dobro.'
.

rá a relação efetiva dos
Excia. Rema. D. Joaquim D. servidores públicos, ralou, Nestas condições, os apu- mais votados na capital.
de Olive�ra, piedoso Arce- justificando a �ua oportu- radores providenciaram na Tem-se como certo que a re
bispo Metropolitano desta nidade e necessidade, o dep- revisão dá contagem, encon- tificação provocará altera-v-
DioCese, muito de coração Elpidio Barbosa. h'ando quase imediatamen- ções acentuadas _na uItim::c
e prestigio exerceu junto Continúa-na 6a pág. te o motivo da irregularida- lisd dos mais v<;)tados ..à Santa Sé. de: no transporte das par-

Al1t(�.ontem, o sr. Des. cela:;; correspondentes a
João' da Silva Medêiros Fi- V"elh·lce e 291 urnas alour8jdas pelas
lho, em sua residencia, reu- juntas instaladas num dos
nidos os membros da lrm·ím- locais de apura9ío, os lan-
dade e o Cffi'pO clínico do

-

t contos camento� sirnfíles foram
Hospital de Caridade, rece- OU ros �omputados como totais ge-
beu . das mãos do Monse-

O apreciado cronista e
rais. Nestas condições, per:

nhor Frederico Hobold, vi-
nosso colaborador Salim Mi-lto de 40.000 votos foram so

gário Geral e Secretário do
güel acaba de publicar, em mados, em dobro elevando

Arcebispado, a alta distin-
edicões SUL, interessante exceSSIvamente a contagem

ção, que está assim expres- coletanea de variaS contos. _

sa :
Velhice e Outros Contos,

'

'" '. -- . "ir"Rrazeirosamente ateo- O
.

f p.. Ub Id· h g
,

delldo às pi'eces que nos � �e�:t:l�t!� ���o d��: p��� pro. let�o a í c e ar�:fôram apresentadas, 'pelas
quais fomos informados dos sentes, vem en�'iquecer a li- ,

domingoteus méritos não só 'para teratUl'a catannel1se. •

�:: : ::::1�e�;:�aP:�:s: sa_�teVsOl����o��f:��a:�;�e\:�� iCarinhosa recepcão dos circulo&:,
'I tura, leva o leItor a agrada- .

i II' d t " ·t I
.

cato ica: afim de que teste- veis momentos espirituais. esp r as ..s a lIOPI a aomunhamôs a disposição do liRe\mil'-se-á, extraordina-· Salim Miguel, já conhe-

II t
·

-t t
nosso am'ffiO reconhecido, e- cido do público que o lê, ha' IS .re IISI· �D eriamente, no próximo sába- legemos, fazemos e nomes- r.;do, às 19,30 horás, em sua mos a Ti João da Silva Me-

anos. Os seus trabalhos ver- Deverá chegar no próximo Studies", da Universidade:'c:.�WASHINGTON, 25 (v. sede social, à ruaioão Pin- deiros Comendador da Or-
sam assuntos da atualidade domingo, dia 28 do cOlT1en- de -Chi'Cago; profetlso1' Stop:" .

A.) - O prtsiçlente Truman ,to (Edifício da Diretoria de dem Equestre de São Sil-
e fixam personagens que po- te, a esta capital o professor poloni, catedrático da Uni-proc.lamou oficialmente o Terras e COloniz'àção), a vestre Papa, com faculdade
deriam pa.,safl' despercebi' Pietro Ubaldi, nome de versidade de Camerino; pro-fim do "estado de guerra" Diretoria da Sociedade Ca- de usufruir todos os privi- dos, si não fôsse o espirito grande e justa projeção nos fesso!' Schael'er, cientista �entre os Estados Unidos e tarinense de Avicultura. Na légios, anexos e pll"óprios arguto de obser-vador que os círculos intelectuais da Eu- filósofo belga; professora Alemanha. Confirmando a referida reunião será as- desta dignidade. _ Dado
faz lembrados e relembra- ropa e dos Estados Unidos Tresfioli e muitos outros.resolução congressional que 'sentado o' programa dos fes- em Roma, em S. Pedro, no
dOi;!'. da América do' Norte. As suas conferências se'assinara anteriormente lan- tejos com que. a benemérita dia XXIV de janeiro de Vellíice e outros Contos, O ilustre visitante, que situam em tenen'o de .prÍn--çou uma proclamação decla- Sociedade çomemorará sE'JI 1951. _ De Mandado espe-
cujo trabalho deve merecer' é formado em Direito pela cípios,' sem qualquer sentidO'"rando a guerra terminada a 25° aniversário de funda- ciaI peJo Ca.rdeal Secret" a leitura dos amantes da Fac.uldade dé Roma, reali- sect�rista e sem objetivo.-19 de outubro passado. ção. de Estado _ Morisen���� bôa leitura, está fadado a zará entre nós algumas con- polemístico. HOf!lem -de ele-.

A ONU I t· 6 ANO'S
João Bat, Montinj, SUbstitu.' talcançar �Ut'ces�o. O seu au- ferencias, a primeira das vada ?ducaçãol, a sua: pa]a-.

comp e ou to da Secretaria de Est d"- 01', crOlllS a, ue
.

recursos, quais na noite do mesmo vra f11'ma pe o respeito a
. /

•

.
.

Nessa solenidade, diz:n�� dá:nt?s esplêQ.dida� histórias dia de sua chegada. t�das as convic?ôes, suge_··NO".A YORK, 25 �U.P:) 1 �,al'ta das Na�ões Unida� es- da satisfação da comI 'd _

e o imos personagens. - O local e a hora dessas rmdo teses geráJs que tem
- S.el"la quase. que. 11'0nl.a f' ta sehdo assmalado ap�nas de católica e do Cler�n:a a A Salim Miguel, os vot08 conferencias será. preVia- a finalidade precípua de Te- .

d I ce
d t' f .

I' ,desejar Um
..JelIz anIVerSarIO iem ec araçÕes solenes an- à dignidade confejrida po� - e novos I'llln os.

"

lmente
anunciado. v�gorar su�s. a mas o nupe-às Na.ções Unidas, hoje, em I tes qu� em cerimonias fes- S.S. o Papa Pio XII, falou o , '

.

O pro�essor Pietro _Uba�- no �lo Espmt�, pelas: ex::-face da guerra fria entre o ; Uvas. Recordando os ante- sr. Monsenhor Frederi B ·t I di' .
di, que e um dos maIS dI- lenclas do enSll10 evangeh-leste o o oeste, mais in:ensa ; ri.ore� anivers�rios �a Or�a- I�obold, à:� cujas paIav�acs� eCl 8 e raoy nân:i�s .

e mundial�ente c�, à luz .�e no�as Ac?l1cep ..../'
do g.ue nunca, da contmua- : lllzaçao MundIal, ve-se bem VIsivelmente �lUocionadG" a. L

'

/ eSPIntual_ista e atraves de çoes clentltico-f�losoÍlcas.. _.-"'-ção da. luta entre as forç�s �laJ'ame�te qu� a

s.ituação grad�Ceu
o iIu;,;.'tre cata,fi-. 'mp, cujas !acul�ades, ;mediúni- � pl'o�essor Plütro Ubal�lcom��l1lstas e .da ONU, na ll1ternaclOnal piOrou de ano I nense agl'aci�do, o primei- AVISO cas fOi esc�·Ita a monUll1l:- �er�. carlllhos�m.ente receb:- ..

COl'eI�, enqua'nto o m�ndo para ano de forma alarman- Iro em osso �stado. - O Centro Acadêmico XI tal obra fIlos0_fia-0vangeh- Q? p�las coletIvld�des espl--muçUlmano se convulsIOna te. A ONU, certamente, 11un- I O' ESTAD<1 registando de Fevei'elro avisa ao� in- ca A Grande Smtese, mere- l'ltURlS desta CapItal, que-'cada vez mais e o ar é aba-' ca enfrentou problemas tão êste aconteçimento de re- tt;lressados de que, p�, mo- ceu, como pensador e ho- comparecerão ao �eroporto"lado frequentemente com graves como os atuais não lêi\o na vida social e reJi.:rin- tivo de força maior, o reci- mem de ciência, as mais. e- na manhã de 27 do COl'ren-"'explosões atomi€Jls, cada obstante os consideraveis sa de Santa Catarina -3'lre- tal da pianista IRANY LE- logiosas referências de sá- te, afim de dar-lhe as ooas'vez mais terriveis. progreSSOS que realizou nos senta ao s-r. Des. J�ão da lVrE, que se deveria realizar I bios da estatura dum Ernes- vindas. ,Esta é a principal razão, ultimos seis anos esp�sial- Silva Medeiros Fnh�, os hOle, :fica transferido para: to Eozzans, da Universida- /As suas conferências se--.t�tvez, p.orque este sexto a- :mente no campo <ia seguran-I'seus respeitosos cumprimen- o di,a IOde novembro pl\)xi. i de de T)uim; Ent'ico Fermi, rão· ftanql1eadas ao, pÚbU""lllversano da efetivação da .

ça coletiva. . tos. .'

mo. . j do "Instituto for Nuclear co.

.

/

I
_._

-_._---_._-------------��-
11'lorianópolis, Sexta-feira, .26 de Outubro de 1951

/

Desmentiu a noticia da
demissão

,

RIO, 25 (V.A.) -

Noti-ldO
sr. João Carlos Vital na

. ciou ontem, com destaque,' Prefeitbra. '

rim vespertino ligado ao Ca- Informou ainda o prefeito
tete que o sr. João CarIosl I à impreIi�"que hoje, �o seu

Vital declarara ante-ontem' despacho com o presidente
ao presidente da' Câmara da República abordará a si
dos Vereadores, sr, João Ma- tuação politica do Distrito

chado, e a outros politicos, Federal e ós prejuizos que
estai: redig�do uma carta a aç�ão dos coligados teI?
ao sr, Getúlio Vargas, pe- traz.ido ao pronto cumprr
dindo demissão da Pref'eitu- mento do seu programa ad-

ra, e que a entregaria hoje min ístrativo. --,...----

na ocasião do seu despacho

Da Alt.mooba-eom o chefe do Governo.
UÀ noite o prefeito reuniu

B -Iem seu gabinete os, repre- bara O raSl
sentantes da imprensa, para BONN, 25' (li.P,) - Nofazer' decla::a�ões s·ôbre o mês de janeiro próximo, 500
assunto .. ImcIalmente des- famílias suabias . com cerca
mentiu o �r. V.it�l cat?gôri- í de 2.50(} pessoas: se instala
eamente a notlcIa, Afirmop Irão no Brasil.

q?��embOra
reconhecendo a A ilj11igl'ação, empreendidadlfl uldade com. q�le se en-

,no qúadro do estabelecimen
con Ta para admllllstrar, e!).1 : to. naquele país, de 100 mil
f�ce da situação politica, : l'efugi�dos de origem alemã
n�o mudou ,o seu ponto

_de,' começou em maio último e

v:sta, que e o �a manuten- prosseguiu no ritmo de 500
�ao .do s�cretarIad.o. pessoas éada seis semanas,
A �egUll' comumco�-se o, Os emigrantes__, todos cam

prefeito com o sr. �oao M:a- t poneses, irão pa;:a o Brasil,chado, de quem OUVIU a afu'- .

a ..fim de valorizar os terri-

rm�ção �e não te�' �ido o in.: tórios situa�os a' leste' do
fOlmante da notICia do ves- Estado do Paraná.
pertino, e de que não figu- - ..;;a.;. _.

ra nenhuma declaracão Sô
bre a permanência -ou não
��(���04

/·8 «8stado de
gHerra�) . COtO a

Alemanba

Soéledade Cata
rl081s8 de Ari
cultura

•

."

I
. I

Na Issemb�êla Em
Leglsláttva

Las
A •

encras
Vegas as fJ{perr......

'atômicas
LAS VEGAS, 25 (D,P.) ,alguns observacTo;es a alvi-·

- Com tropas participando trar a hipótese de que a pro

pela primeira vez, Comjs- xima fase das exper iehcias .

são de Energia Atomica deu atomicas nnrte-amertcanas,
os primeiros passos da pro- incluirão o lançamento de

xima fase de sua nova serie aviões, de pequenas bombas,
ele experiencias nos-c,desertos atomicas do tipo elas lan_ça- .

destas redondezas. Apare- das aqui, na segunda-feira•.
lhos da Forca Aerea, lan- A Comissão Atoniica não.

canelo apenas altos explosi- identificou as unidades de,·

vos, e não bombas nuclea- terra que estão tornando

res, est.iveram em atividade parte l}os exercicios, mas sa

durarrte a noite nas proxí- ba-se que o Exercito mantem -

midades do planalto de nessa area . perto ele cincoe.,
mil homens para participar
pela primeira vez, dos ex- ,

per imen tados. Em Las Ve

gas foi escutado pouco a11-·

tes do amanhecer um ruído
semelhante ao de uma ex

plosão longínqua e podero
sa, avistando-se, pouco de

pois, uma nuvem na area

da linha de tiro dos ca-

nhões, mas não se soube·
quantos aviões foram em

pregados nem de ql�e tipe,

vetos contados'
'dobro,.,

No Uruguai..��
Mali tevidéu, 25 (U .P.) _"

O Senado uruguaio aprovou;'
em geral, esta madru·gada,..
às 6;30 horas, o projeto de'
reforma constitucional, \'0-'
tando a favor 26 dos 29,se---.
nadól'es.
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