
.
o �reto

nômero 424, de 22 de�
IOrçou a receita e a despe� d� Estãdo. !i8

.de 1951;,. em Cr$ 23l:t.20!.06,3,5q, sende �e

assim
distribUida: ordinárfu

- Cr$ �

traordinária
- Cr$ 4.:..450.0001,,0. � .

Atê o dVt :U do ...ês de ,ag6St9, já;lUWiam raoo

pal'a os cofres _públicos i1u�rtllieia '$�
a C NTO

,E NOVENTA MILln') �s, o que equi-

vale dizer que o Estado �aado, mensalmente,

"lIR,l8 média de VINTE E $AUto
M1LB6ES DE CRU�

DIROS. gssa média 5!Õ t� a aumentar porque; a
ex

�o do boP9litó territdtOO que é cobrado em duas pr..

_

tações., nos
jOeses de meio e novembro, os demais tr.ib�

tos são atrecadad.�t:durante
o ane inteiro, com ·a cir

�unstAnCi�.de que �fOO�rança do imposto�re vendas e

-€'.on�a� _alor fOl\te''de
renda. Estado

- �e

$Íentamellwres
resultadOs nos d�is últimos meses do ano,

prinejpalmen"'fe no mês de dezembro, quar(�o .aumenta o

.....lulIle dos negócios.
.

Uma simpJes opqração arimética il1l)ica que o Esta..:

de, na pior das hiJ!9t.eses, arrecad!6á.
em 1951 J)êl!to de

TREZENTOS
MII�HõES DE CRUZEIROS. Isso significa

-que
haverá um excesso da arrecadação de SESSEN'Í'A

MILHõES DE CRUZEmOS. embora o operoso
Secretário

da Fazenda. com o seu saudável otimismo p estime em

rEM MILJilõES.. .

'.

.

Pelos cálculos
oficiais o aumento dos funcionários

públicos importará em SESSENTA MH...HõES DE CRU-

1MIRos por ano. Sendo assim. o dado vai precisar
I

� DIRETOR

Rubens ele

Arrlida Ra.o"
GERENTE

Domingos F.

de Aquino
.,.•.;0

- -.-.-
-.-••

t95�.
mINTA MILHOES pall"a'

atender os encargos da 1.4 ,

eíc· ao .segundó .s,emestre do coIrenté ano. Os outros t�là

IIlHftées fi�ô à disposfçãõ de) Gôvêmu, �
• eoJ\ta!

� ex- .COID as verb)m m:çamenfárias, fjara a exec�4J do seu

.lanu de adI'iI.út:ii!!tração.
"

.r: f:

� o fJBPfhent� pelas novas tabelas for feito a par- !J.P.la delas.
. /

ir -40 mês de outubro,
deixando-se os atrazades para o Eis, na. s�plicidade dos números e com a clareza.

�ximo ano, o EStado di!;Venderá
em 1951 apenas QUIN- da lei, r.eduzida aos 8�US devidos têrmos a questão do

�E MlLMES.DE
GllUZEIROS, fiCando entãJ

.QUAREN- aumento, que
tantas apreensões vem causando à operosa

fA -E CIMOO MILHõES para os gastos do agrado do Go- e sacrificada
classe 'dos servidores públicos. em face da

.ême.

alta vertiginosa do custo da vida e da indiferença' do

�Ado 'Mmo �tá que. o
Tesouro' Bstadual dispõe

Poder Pôblico pára com os especuladores.

de recurSOf; para cumpriJ; 'a Lei 22 de modo a satisfazer ;§e as promessa!} 'eit durpte a campanha eleito-

s
;aee'éssidades m'ais prementes 4fJS· funcionários e que ral valessem alguma coisa e o Estado adotasse uma P9-

) págameilto poderá ser efetuado
sem prejudicar a mar-. lítica. humanista,

.

o sr. Governador
não hesitaria em bai

:ha dos -aegócios públieos,
rresta indagar se pelo decreto '(ar o decreto -abrindo o crédito necessário para pagar (J

i\ÍtBier,0 42'4. de 1950 e pela Lei número 22, de 5 dêste aumento, à semelhanÇa'de ll\Uitos õ.Utros ..que assi"
dià.

mê!f, pqdeTá o Gevêrno determinar o pagamento indepen- riamente,
enchendo. pâgjnas e páginas do "Diárilf: tJfÇ,

.dent.e de nova manifestação de- Poder Legislativo.
dai".

. A Lei 22 não criou serviços 'n�m cargos novos, de Ao envés de assim pr Mel', os homens do 'GotiF-no-

vez �ue manteve a mesma
estrutura prevista no Orça- rivem de

lanina
em punho, a procura de inconstitu

.

mau.o de 1951. Nesse caso, o que compete ao Govêrno é :ionalidades co
.

o 'esta da viola-:ão do attigo 38 da 'Cons

SiÍplêmentar aS verbas con�ignad8S no Orçamento em
. ituição, que' trou na histó'ria do aumento como Pila\óS

obeftiêncÍa ae-artígo 70 da Lei 22 que diz "A despesa no Credo. _

,

decorrente desta lei correrá por conta a arrecadação 1
Mas os

lúncionârios públicos e o povo em geral nãe

de presente
esereícle".

se deixarão enganar.
Sabem todos. perfeitamente

bem.

Não havia necessidade da Lei do aumento autorizar que a
momentosa questão críada em torno daLeí 22�i

(, Govêmó a abrir crédito
suplementar, potquct essa au-Ifaeilmente

resolvida se o eminente Governador I' u

i(frizlllÇão está expressa no artigo 5°, do Decreto 424. (OI'-
30rnhausen se dispuzesse a governar com a lei na �ã •

çapumto de 1951), assim redigido - -"O Poder Executivo

_..
._ M-...

O
O mais antigoDi] .. c.� TEMPO

\

Previsão do tempo até 14.

,: rio de S. Catarina � horas do dia 27.

t _

. �
Tempo - Instável.

" "Ano XXXVIII �
Temperatura

- Estável,.

i I
í

Ventos - De Sul a Leste

, •

J f

I"
" .

. � rescos.

I � N. 11.268 �. Temperaturas
Extre-

{ • � .... :
mas de ontem: Máxima 21,,6•

...��,. - - •••
- -� ••

-� Mínima 19,�5.

'.

·Os eollltl'ladorat Cfi..O lei gra"odw "der, d8fretaraDl o
socialismo brUaolco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 27 de Outubro de' 1951 O ESTADO

RAIOS X
.ocIerao aparelho para radlografiaa da Cabeta.

\

O'r 10'loAn-10 Moo-Iz de araga'-o'TranaUumlnaçio. Dara cnnllróle de, cura d,,-� .sIDO.itN. Iillfr.�
,

.' _',

-

'hr••ÍkoL .'-..

_ Comunica á seus clientes e am-igos..q-Ue rei-
niciou a clinicá nesta Capital.

CONSULTóRIO: Rua Nunes. Màchado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 16 à8
17.30 horas .

RESID:flNCIA; Rua Bocaiuve, 1� - Tele
fone M-7J4.

/

RA,OfOTE-RAPIA
RAIOS X

DI. APlT6NiO .ODESTO
....4•• &rIuai.t•.•! a..,ilat •• Cutà4.

. .-�___,_..,-----......_--

D&A� 'WLADYSLAVA. WOlAOVSKA l\tIUSSI
E

DR. ANTONIO DIB M{JSSI
_

. Cirarcia-CltnI ca Geral-Parto.
hr...ço oompleto 4! e8P��jahs"',lo- da'-' DOENÇAS D. SOHO·

"'c8, I»m moderno. método. de diagnóstico. e tratamento.

W::OLPOsnOPIA -- BISTE�O - SALPINGOGRAFJA -- ••TABO·

LI8MO BASAL
..diol*rapia por onda� corta.·&letroeoacnllloclo Balo,. Ulua'

;.
.

_,." { , ,

t'Moi.ta • Infra VerDN!lho. , ,
Conl1l1tório: Bg_a Trajaro, nO 1, 1'" andar - .dificio .do'.onte

......
aortrlo: D•• II a. 12 hora. - Dr. Musal.

D•• lIi ã. 18 hüra. - Dra. Musai.
...id.,Deia - Roa SantoI Dumont, 8, Apto. 1.

r
•

c
- CLINICA

_,
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
lIapeclaUllta efeth:� do H081!itaJ de Caridade, de diver.OII '

�\

Institutos e Caixa.
-0-

OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

..tirad. d. corpo. extrannos de Pulmões e Esvfal{o.
-o-

-0-
\

HORARIO DAS CONSULTAS

(Pela manhi - ,Hospital de CaridAde).
(.6. taTífs - CDnsultório Visconde de Ouro Preto, D. I.

.. Cua Bello Horizonte),
...idIlDcia Felipe �chmidt 101. Telefone' -- 1.660.

(Alto.

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

DB. A. SANTAELA J \ DR. [LOBATO
<,

{Wormad4) pet. Facul�ad. Na· FILHO.....1 ....41elna da Uill..erai
....0 BraaU) •.
.6II1eo per l»I1CQt'IO da A..il
.... • Palco,ata. do DllUite
.....ral.

Doe.". tio .parêlho r.,lraUd. _
.

TUBERCÚLOSi
. Clrarrla 40' Tet'lJIJ;
)'armado �1a Faculdade Naelo.

DR. LINS NEVES
Diretcr

.

da Mate'rnidade ti mé

Ueo do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE EE�HO�AS
éIRUiRGIA ......:'PAB.TOS.

\SSISTENCiÁ .AO PARTO •

OPilRAÇÕES OBSTtTRICAS
Doenças g-landularel. tfroíde,

,virio., hipopi lie", etc.
Di.turbiol nerv080. - lI.tui

'.idade -- Regime•.
Conlult6rio: Roa Fernando .a

�Ilado, - Tel. 1.<481.

Re.id. R. 7 de Setembro -I_dit.
Jra. e Souza - Tel. 8.8.

o ESTADO
Administraçlo

Redação e Oficmu 1

rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. Po..
tal, 139. •

.

Diretor : RUBENS' A.
RAMOS.

Rt!present�nte:
A. S. LARA

Rua Senador Dantas.
40 - 50 andar
Tel.: 22-5924 ...:_ Rio d.
J - Janeiro
/

RAUL'CASAMAYOR;"
Rua F'elipe de OJiveir•

nO 21 - go andar

,Te}; : 2-9878 ::.... Sio
Paulo

ASSINATURAS
---

Na Capital
Ano- ••.• CrI 100,00

, Semestre ."Cr' 60,00
.

T-rimestre . CrI 85,00
No Interior

Ano, .....
'

Cr$ . 120,00
Semestre '.. CrI 70.00
Trimestre . crt 40.00
Anúncios mediante coa

tráto.
Os originais, mesmo

não pubtícadoa, não 88-

rão devolvidos.
A 'direção não se .res
ponsabiliza pelos eOD,:
cettos emfttdcs nos ar

tí�os assinados.

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

DR� M. S. CAVAL
C�NTI

Clinic.· e:rclullivaménte d. erí

anca•.

Rqa Saidanha Marinho. 1'.

Telefone (M.) 736.

br.; Alvaro de'
Carvalho

Doenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

no a/n. Edif. São Jorge -
10 andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua BriJa

deiro Silva Paes, a/n - 80
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs, em diante .

DR. AL}'REDO
CHEREM

Cn:rao Nacional ,de doellca.
'l.ntail.

, .x-dil'etor do Hospital Colonia
�11t'AIla. /
'Doença. nenoaaa ementai•.

ImpotenCia Sexual.

Rua Tiradentel D" I
Con,ultalÍ das 16 i. 19 hora•.

rONII: M. 798.

1[... Rua Santo. Sarah'.. t4I
- ••treito.

DU. l\'I A R I O
.

WENDHAUSEN
Cltnica médica de adulto. ,

criança••
Consult6rio - Rua Jolc> .:':iuto,

UI - TeJ. M. 769.

Consultaa: das .. ,às II hora.,

Retsidêncla: Rua E,teve, '.16-
ntor 46, Tel. 1312.

Dr. Renalo' Ramos\da Silva
Advogado

RUI Santo-,' Dumont, 12 .. Ap. 4' ,

----�--------------------�----------------.

José Medeiros
,

.·AÔVO·GADO
VieiraDr.

C,a� Postal.1SO .• najai·· Santa, Catarina

-------------------------------�----------.

DR. ARMANDO VA..

LERlO DE ASSIS'
MEDICO

. DR. NEWTON
D'AVILA

.,(:.
I

i

I I
I,

" I,
I

!
.

;1

"

(.O�EHCIÜ E J\GE�>!C.Il.S
______

- oio PINrO,Iê;- �lóRIt;NOr{)dS- SANH. �ATAtfl ..A- .. s,

E S C t I·O � IODE !__----:--::-l1I"':':�-�

A.DVOCACIA
I DO SOLICITADOR WAL

DIR CAMPOS
. .-«

Advocacia em geral
-

Funciona junto a08 Insti
tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do 'I'raba
lho. Inventários. Sociedades
Naturalizações.
Escritório: Rua -Vitor

Meireles, nO 18 - 20 andar.

i.,,,,.

1 AVTOMO-Vf�\MlNHÓE�.' li"
! c il·:';;I, flC,H.(.1:M.i·��5 .� •

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

?lUZ} LIMA ,& lRMÃOt�-�
Cons. Marra, rr1

1 'Iorianõpohs

Expresso JôiovilêRse Uda.
"

Transpnrtp.l de Cargas e Bag�leD.
RIO DE JANEIRO

'SÃO PAUJ.,O
CURITIBA

A
FIJOJUANóPOUS (Vree-ft'J"M�

SERVIÇOS DIRETOS EM CAMINHô-ES ·PRóP.JtJOO
Agência em Florianópolis .

,

Rua Álvaro de Carvalho, 2 - FQn�. 1.67"/.
-�. -,

'_"1_/ '\�-'-.� .. '-"""""""'��"'�"__"""";""""""�"_�_'_>-_
,

<;

Vulcanização
DE

- Pneu·s··e Camaras de Ar
Serviço Garantido

CO-MtRClO .·.TRANSPORTES C. RAMOS S, A-
. ',. ,

"
- Posto de Serviço -''ESS(Y' ...'::;;;

,
. '-h'relefobe Manual - 4�

Estreito - Florianõpolill

yiagem 'éom segurtluça
_-

e rapidez
,só JÇos CONFORTAV_EIS ruICRO-ONJ�VS D

,

._ -O I-?IDO «SDL- 8RASILEIROY) �;

ltajai :_ JoinviUe � enfitH & d

"�!
/.l

A'

t' 'Rua De-odoJ'Q esquina da
· .' gen la: Rua 'fenente' Silveira -

. Fhrianópú-lis

\
\�

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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[O EST.ADO
t _ .... --_..

Fterlanõpolís, Sábado, 27 de Outulfto de 1951

-----'-----�-------------------,
- -_._-_._=::,.:_::...:.....:.:_---------------------:;j

fjJi . eleitâ, .nlem�. Rainha_ dos \ Empregados. do Comércio .de, 1951, (
SeabDrinha (dair E'sla lima, Juncionária da T. I. Cat,rinense, - (IICl
"----�-- '\ '

.

IA aSSEMBLEIA l.�GISLftTlVA Vida Social Caixa Beneficente da CO-Ieine-Diário
-DESMASCARANDO A IN- tiva ínutíl de recuperar a

I
A·

S T'
'

'

VESTIDA UDENlSTA CON- ,confianç,a "do povo, p:rdido I' " "

'

on.a ta eres,a T'
'l'RA A ,BANCADA DO P. pela ma compreensao de I ,

ANIVERSARIOS: ' • ' RI Z
, Ás 4,30, 7 e 8,45 horas

$. D. - AUXIUO AOS MU· suas 'respcnsabilfdades. 'AGUADECIl\'lENTO
NICIPIOS DO SUL DO O admirável discurso do ACAD. 'SIDNEY DAMIANI Acabamos de receber da Exma. Sra. flua. Ida Simo- IMPERIAL

. .

I Ás 7,45 horas
.ESTADO

"

deputado Wilmar Dias, que A data de hoje assina a o ni, todos documentos, balancetes e relatórios destinados
d '1 d I" ,.

d Síd 'c -Urn amor tão grande que.'Na�ri!JÍlI1il o Deputa o teremos oportunidac e e pu- amversario o sr; 1 ney à prestação de co",tas da ampanha promovida por ilus-
Wilmar Dias , blícar na int�gra" deixa de- Darnian i, filho do ar. Orlan- tres Damas da alta sociedade florianópolitana, em prol

converteu em glf.rioso des- \

»<.

I "

d D
. .

d lto .

, pertar o tormento de sua
.Tá é do domínio público finitivamente sem argumen- o, armam, o a o comer- desta 'Caixa Beneficente, para realiznção do nosso "Obe-

. . agonia.
�a guerra de desprestigio tos, aqueles que pretende- cio local. É o arnversarran- ramergau Brasiliense", - O Drama "da Paixão de Cris-

CORAÇÃO AMARGURADO
-movida pelo Executivo Ca- ram e ainda pretendém bur- te aluno da Faculda«e de to. Após minuciosos exames de todos os comprovantes!
tar inense, à Assembléia Le- lar a lei com tiradas dema- Direito, cursando, atualmen- - documentos éstes dignos de todo louvor e aprovação,
-g íslat.iva do Estado, isto pa- góg icas. te, a terceira série. mais amplamente compreendemos o grande amor e de-
Ta prejudicar politicamente Auxílio aos municípios do O ESTADO. ao assinalar dicação que aquelas, abnegadas Senhoras, coadjnvadas
-o Partido Social Democrátí- Sul esta data, envia ao natal i- -por não menos abnegados' Senhores, dispenderam em

-co, cujo ardor e intransigên- Posto em discussão o pro- .ciante cumprimentos. ,prol dos, internados desta Colônia.
-cia na defesa dos in terêsses jeto de lei que concede au- CONCURSO DE RAINHA Os resultados financeiros da Campanha, superando
-coletivos está contrariando xíl io aos mun icipios do �ul As Faculdades de Direito, em muito -as nossas melhores espectativas, assim se re-

dades.
, , Preços:-:fl'ontàlmente os desígnios do Estado, atingidos pelos Farmácia e Odontologia, e sumem:', C !Ii; -

00 320
-nartidários e particular issi- pavorosos íncendios da últí- Ciências Econômicas '-aca- Pagamento despesas efetuadas com o "Obe- ,r�: o, e ,

lc' Censura - LIVRE.
mos da União Democrática ma estiagem, ocupou a tri- bam de lançar as candidatu- ramergau" ,

' , .. . . . . . . 39.946,00 ROXY
.Nacional. Como parte inte- buna o deputado Lecian Slo- ! ras à "Rainha dos l° Jogos ,Pagamento despesa compra nossa Rádio Es-

�gl"ante dessa guerra de des- vinski, 'representante pesse-I Universitários
Sul-Brasilei- tacão .. , , , " , , , , , .

,.prestigio, o deputado Osval- dista de Araranguá, que de- ros", 110S nomes das gentis Dinh. depositado Banco "Inco" .. ' .

-do Cabral, um dos jacobinos fend.eu a medida" em oportu- e ,gtaciosas" senhorinhas

-que estão levando o sr. Iri-: no discurso, �endo, a mes- l\ilRIA NAZARETH MOU-
neu Bornhausen a uma luta ma, por fim, aprovada pelo RJ. FERRO, AIDA MARIA

'inglória contra a lei e o bom plenário. C. DA VEIGA e CECY

-senso, serviu-se da tribuna VIEIRA DA ROSA, respec-
-da Assembléia Legislativa tivamente,
_para uma série de comentá- O .pleito, assim, tomou

.r ios falsos e sofisticos con- Ate' os hum,·I- início e está despertando in-
"tra a atuação da bancada ,

vulgar interésse nos meios

<pessedista no estudo da Lei d '

'g
- estudantis de nossa Capital.

'Úrçamel:tária d� 1952, q':le_11 es pa ,

ara'o Nas manhãs de 2a, 3ã- c

Tendg ImpreSSIOnar os ll1-
I.

4a feiras, (dias 29, 30 e 31)
-cautos e os menos avisados mais serão feitas as afjurações
com quadros tetricos de mi- j ..... ) parciais no Cine Ritz, em

séria e de fome. Segundo a- tem, aos ouvidos - para o cujo "haIl" de entrada está
'{{uele parlamentar udenista próximo ano, a lic�a de colocada a ,urna 'receptora
-a em{)_nda apresentada po; engraxate vâi custar ,mais dos votos. O encerramento

.) 'deputados pessedistas à pro- 10 cruzeiros ... E êle, que de tão magnifico concurso.
'-posta orçamentária teria .por nesse vai-e-vem do pano s�- promovido pela Fed-ei-ação
fim deixar os funcionários br,e -a graxa S9 pensa em ad- Catarinense de Desportos
públicos sem roupa, os do,- quirir o necessário para a Univel'sitál'ios (FCDU), em

entes sem remédios e os in- sua subsistência, reclarn(fU benefício das atividade�
1:ernados em estabelecimén- ao jornalista, dizendo esta universitárias, realizar-se
to,,; de readatação, sem co- fráse de alivio: á na soil'ée do C. A. XI de
ruida. I -, Até pós, dando "duro", Fevereiro, em a noite de 4a
Nat.uralmente que as gi .. estarpml sofrendo ... Vamo:;t feira próxiri-;a" nos arislo

zadas patetica:s do represen- pagar mais si quizermos cráticos salões do CIu be 12
.,.,.. 'tante situacionista outro continuar a trabalhal'''--�, de Agosto, \

,escopo não visavam senão Até nós / BODAS DE PRATA
lançar aos ombros do PSD. Completa. nesta data, o

I a responsabilidade do fra-, 250 aniversàrio de casamsn:
-casso administrativo do a- to, o casal Emílio Mund-Ma-
-tua] govelll1O.' Caminhão Cbe- ria PerroJle Mund, de des-

Apeza'r' de, em incisivos

,rolai
taque social nesta Capitfl.l.

''Üportunos e fulmina�tes a� �l O ilustre casa!, aproveÍ-
partes, terem sido, desde'lo- tando o ens,êJ'o tambem do a-Vellde�se um do ano 1947,':go, de'rrubados todos o� fra- niversário natalício da Rua

. motor com cerca- de 30.000 '

gels e incosistenles argu- prendada filha, gentilissíma
-mentos do profuso parla- km., retificado, completa- senhorinha Neusa Perrone
mentar, ó deputado Wilmar mente reformado e bem cal- Mund, comemorará êsses a

'Dias, vice lider em exercicio çado. Preço Cr$ 75.000,00. contecimentos, recepcionan
-da bancada majoritária M\ Ver no Deposito das do em sua residencia à rua
Assembléia Legislativa, en'l- Ág,uas "Santa Catarina". Dual"te Schutel, 129, as pes-
brilhante, sereno, juridico e Estreito - Rtla 14 de .Tu- soas de suas relações.
irrespondível discurso, ar- lho, 540 -Tel. M. 37. O ESTADO, cumprimen-
razou ontem, os planos do ' ta-os, Cf' rdialmente., ,,adversário. Mostrou o ilus-' ---------
"i;rado parlamentar, que não: ,. NASCIMENTO

.há, da parte da _5lu,a . banca-l Acha-se em festas, o lal"
"da, qualquer proposlto de' do senhor, Waldo Rosa.; ,e

'dificultar a boa marcha dos!' ;..-- sua exma. esposa pelo nas-

'negócios públicos, nem qual- : :r-.' � E/(> r'ltirne.." cimento de um l;obusto g�.,
I .-:-:tf, q ...e. V.cS. t

.

b t' 1
quer interesse em embara- i' deve o'scaO' po......

1'0 o, que na pIa a IsmaJ' re-

Joçar os movimentos ,do Cnefe I J11,,;;i�:-mm ..ese..-vo.r s�.. ceberá o nome de LUIZ
do Executivo. O que o par-l �����GW4 FERNANDES, ocorrido na

'tido Social 'Democrático de-! TAC - CAT�RINENSI Maternidade "Dl'. Càrlos'

'sej.a, �uer .,e exige, �.o res-l ,. ..o.... COMIMN11" Conêa", no dia' 25 do cor�'
peito a leI, o prestIg.lO da. "ente.

'Casa, o cllmprimento de 0-

,brigações inde'cUnáveis. '

Os cortes previstos no 01'
'-çamerito, çle forma alguma
irão tirar aos funcionário,:

'I 'públicos, a roupa, nem sá
'crificarão a comida dos il1-
�ternados, como muito menos
f{)S remédios indispensáveis
aos doenteB. Tudo isso será
'dado como até agora e'ainda
'com maior abundância. Se

',':os POTtavoze� do g'()YefilÕ-.li-1'zem .0 contrario, é porque'
:tem llltere�se'em esconder a I,?erdade :l', faz,em uma ten ta-

_"""'F t
_ . .,.. .. -_"_ -+_ ......... � �.,..

Toda a grandeza do cora

cão humano! Um grande
�inOl' e um nobre sacrif-i-éio.

No Programá:\

Cinerandia Jornal. Nac,
A Voz do Mundo. Atuali-

Ás 7,45 horas

TOTAL ' .' , , , . . .. l03.631/{0 .1) - Uma comedia ato-

A'
- ,

t t d 1 ti d
A .- mica. ,

1 estão os números, a es a o e oqsen assrmo e eXI-
70

.

t
1 d

-'

f' 1 d 'sid I mmu os de gostosas
to a cancado, emonstraçao ISO ismave a generosi a-

Ih 1--"I>, tari fid di d J..' garga ac as.

?� da a ma dos ca alll1enses, e prova I e Ign� .0 gran- SARGENTOS E RECRU-
dioso trabalho daquele pequeno grupo de -alh:ulstlcas Se-

TAS
nhoras quJ"'tão abnegadas e decididamente atende,ram o

com: '

nosso apelo! W'll' rr'R'ACY Tom
E t hecid tã d fil

I Iam ' e
x remamentes recon ec i os por ao gran e 1 an-

� AYER
tropismo .e amor eristão, queremos, por meio desta. le-!

....

·2·
.

E
.

tI',.' .:' ) - mOClOnan e me o-
val' os 1108;:>OS smceros e profundos agradecImentos a to- . 1 b' h'- .) l'

.
I

- '! (rama so re os el'OlS car-
dos que nao delxalam vo tal' vaslas as nossas'maos estç.n- t '.

'

d _....

d'd
- 1 I t, dI'

,ellOS o::; correIOS.
.I US;A a.queles que..co ak)Or�ram e qua quer man�lra pa- I

,SELO DA MORTE
m o eXIto da Campanha; a todos que cooperm'am com I

,

,

1'" I'
-

d "Oh I
com:

seus va lOS013 servlCos para l'ea lzacao o nosso era- \ 1 LONG Vi'" f�' d
>

h
. i."nCtreV j - arner.

m�rgall , : en ln:\ a to os que n�s onraram co� sua DOUGLÀS. '

presenca a. efltreul da nossa humIlde representaçao da I' ,",' C' t'
-

1Vida d� Glorioso Salvador da Hmnanidade! ' u/
-

,.on l� u�ç,a� .( o

Qut;_ I?,eus Pargu� a 1�6�os, Cent�plicada�el1te" �o��s sel1saC�On�ls /s
sena-

COl011_:8 St�. Teresa, �O �e outubro de 1901.
O FILHO DO ZORROManoel Tortato -- PresIdente. ' !
'com':
George TURNNER e Pe

gy STEWART

............................................ No Programa: ....,

_./ I Esporte na Téla. Nac.
, D-· d �'UOCI'O lí"

Associação dos Servidores I Preços:
« UI O - :Públicos de S. C.", entre os I Cr$ 5,00 e, 3,20

á
· seguintes time,.; amadores: "Imp. até,IO an9s".

D fiO» IAPC F. c., Pioneiros F. C"j IMP�RIO (Estreito)
DeJefaz F. C., Tesouro F. C., As 7,45>horas

A Diretoria da Associação Ipase F. C., Correios e Telé- Doroty Lamour e Dan
dosServidores Públicos, por grafos F. C., Caixa Econô- Dureya.
motiv�e8peciais, resolveu mica F. C. e Caxias F. C. Preços:
alteraI; ó programa de co- . 1?,ia 3 de novembro, sába- Cr$ 5,00 e 3,20
memoraçao do DIA DO, do'�oirée !lo Clube 12 de "Imp. até 14 anos".

FUNCIONÁRIO, pafa as se-
'

Agôsto, onde teráJugar a a- \
�----------------------

guintes dâtas: pUl'ação final e coroação da
Dia 27 - sábado � às 14 Rainha dos Servidores PÚ-

horas - Cine. Ritz. blicos.
Matínée infantil. e distri� À candidata eleita, será POI" motíyo de viagem,

buição de bombons. oferecida, entre outros brin- vende-se uma bem afregue-
No campo do Ipirangá F. des, uma' passagem de ida e zada' verdura, no Saco dos

C. (Saco dos Limões), inicio' volta, por via aérea, ao Rio, Lil}'lões nO 294.

�s 13,30. Disputa da taça de Janeiro;-' I Tr�ar na mesma.
.

.. -- --�.__ .. ----

25.000,00
38.415,70

As' 4 e 7,45 horas
ODEON

Dilermando Nascimento - Tesoureiro.
Hercilio V. Machado -- Secretário.

VENDE-SE

COlJftl clSra. I

O-UfOA 8,OS -CA· t
BELOS f DEMAIS ,

AfECtOU DO i,COURO CABELUDO. 1
rONICO CAPILAR

POR EXCELENCIA

'; t.
,�� II

f
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Esportivo'
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'
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Cam��s��I:ed:!���:�a Di- .Jogos
é

,Un iversltários

--_.- __.._._-----

!
1

·,l
1

flagrâll!eS (los IX JllgO� Uatversltartos �l'a,s�l�irOS.'
. realizados em Setembro de 1948 em Curitiba .-

o Campeonato Ainadorís- Flamengo x Atlânttco..
ta da Segunda Divisão 'pros- Amanhã' pela manhã
seguirá hoje � amanhã, es, Iris x Delegacia e Caixa
tando programados os s!;;- Economíca, x Bangú.

'.

guintes encontros:
I

Os jogos terão lugar no

Hoje á tarde - Treze de
I
estádio da rua Bocaiuva.com

Maio x Postal Telegráfico e i entrada fI'an� .. "

Noti:Ciário esportivo
--0--

- Para lioje, no Rio, está
. marcado o encontro entre

Flamengo e Madureira.
- Em Porto Alegre, ',p�ro

certame gaúcho jogarão- ho
'je Cruzeiro"1 São José e' a

manhã, Nacional-x Interna-

Noticias prócedentes
de Estocolmo dizem que o a

tirador Medeíros.: do Brasil, '

venceu a prova de pistola __

do Campeonato Mundial de
Pentatlon; com,2() tiros no

alto e,J95 pontos.
-,

- donaI." _.

- A rodada do Campeo- ,- Amanhã, na "raia da
nato paulista marca �para [Jurubatuba, em São Paulo,
hoje as seguintes pelejas: 'Ia Federação de Remo de são
Comercial x Ipiranga, na Paulo f'ará realizar, a anun- ,

rua J�ari e Guarani.x Na- ciada Regata Int\')rnacional.. ...
eional, em Campinas. I em homenagem -r-, à Pátria,

.

.

- Em_Be�o Hor-izonte, ho-' ! cons�ante de nada menos de

je estarão frente a frente, 15 páreos, _

.

os conjuntos do -Atlético e I '"
:Merid10.�aI.

.

r
,

. -Com 13 -páreos, tendo
- Heleno, ex-defensor do

.

por local a raia dos Nave-'

Botafogo . e Vasco, insere- gantes, em' Porto Alegre, a

veu-sé pelo América para a 'Federa.�ão de Remódo Rio
-disputa do certame carioca. ,Grande do Sul realizará. a-
O "passe" do famoso "cen- manhã sensac ional-nbmpeti
ter" custou ao clube rubro ção náutica em comemora
a quantia de duséntos mil ção ao transcurso de seu 400
cruzeiros. aniversário 'de fundação ...

)

\ \

No campo da Vila Operá-
ria de Saco dos Limões, o

Fluminense enfrentou e

venceu, no último domingo,
I
o Figueira, pelo 'escore de
4 x O. O 'trícoloi; realizou a

Sul- !\meric�no -d'e natação'
RIO, 25 (V.A.) - A Con- Comunicou .mais que as

federação Sulamericana de propostas para o próximo
Natação. comunicou à C. Congresso Sulamericana de
E. D. que as inscrições dos verão ser enviadas até 3(
atletas para os proximos de dexembro próximo, A. C.
Campeonatos Sulamericanos B'-b. jã-:'<;ugêriu assêg,uin�,� ---�-'---'-;-----------------------

rl�� Natação, Saltos". e Polo I tes modificações: Em nata- ----

Aquático, �.ujo inicio ,€stá ção - hqmens c--; exclusão P-rlll!mel-rOS' Jco'gos U01·verSI'.ta-Imarcado "pára o dia 15 de das provas de 200, 800

março. de.1'952, em Lima, se- e 4x100 metros nado livre e ,,� S) 1 II íleíTão encerradas no dia_ 5 do inclusão do revezamento de '-� rJ'Os U· raSl elros
refer-ido m�s, d�vendp a C. 3xlOO metros, em tres est!� .'

p
.. -Ó,

'

�. D
.. �rovldeÍl.cIa�· que

.

às
\
los, devendo tambem ser

_fI-)
_.

" �. rourama .._

ll1SCrlçOesnomlnaI� e�teJa� xada a ordety,l d�s p.rovas do. Dia 27 ,(Sábado) _ pela 'onde terão lugã�_a. Sol�ne�-de posse d: Fe�eIaçao Pe programa, dIstrI�Uldas as manhã chegada das delega. dade inaugural e os prrmei- jruana de Natação nesta da- pro_v�s pelos 8 dias de com-
ções da FPDU e FUGE.- l-r� jOgOS dos -Oampeenatos -i _ '-,

ta. "petIçao '
.

'

.

'

, .

As 13 horas chegada do de VaIeI e Basquete.
.

,_,

_____� .,.-. ....".-------- Representante do Sr:l.vlinis- Ás 20 horas, sessão sole- de Xadres. .

da Federação Gatarinense.
tro da Educ-ação e Saúde I:( ne do Congresso 9-QS l0 Jo�- Dia 29 (2a f�l:a) - ÁS' de Futebot ,r-

, dos dirigentes da Confede- gos no "salão NODre da Fa- 20 horas, Campeonato de Dia 31 (4a feira) -- Cam-

ração Brasileira de Despor- culdade de,Direit&. Futebol no Estádio da Fe- peonáto de Valei e Basque-
tos Universitários. Dia 28 (Domingo) deração Catarinense de Fu- te no Estádio Santa Catare- x.

Ás 16 horas, desfile das Campeonato de 'Atle.tismo tebol, na, início às 19,30 horas.

delegações participantes' corri início às 8 horas da ma- Dia 30 (38 feira) -- As ÁS_ 22 horas, encerramen-
pela .rua Felipe Schmidt, nhã no Estádio dó 14? Bata-. 16'-1101'as, Campeonato de .toTestívó nos salões do Cln
Praça XV de Novembro e lhão .de Caçadores.

. " Tenís no Lira Tenis Clube, be Doze de Agosto, com en

RQ8 "João Pinto em direção Ás 20 horas, No Clube Do- Ás 19,30 horas, Campeo- trega dos prêmios aos ven

ao Estádio "Santa Catarina" ze de' Agosto. Campeonato nato de Futebol 'no Estádio cedores.
- -

- I"

."". •
< /

I�

.SEUS INTERESSES _NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

I .,

ARLINDO AUGUSTO ALVE
'. ,�dvogado

Av. Rio Braneo, 128 - Sala'��1808/.
Telf. 82-6942 - 22�8006.

Flamíaease X Figueira
'- ,

4) -

sua melhor partida destes
últimos tempos - tendo os

J('//
seus denodados defensores
recebido os maiores aplau-
,sos.

8,0 C AJ U;V'A'x AT L>E9 T" CO,
r _ ,

.

-o�enconlrf) 4e 4omilllo,pelo:tatnpeolalede 'toliS_-s "

I�
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MISSA DE 40 ANIVERSARIO DE FALECIMENTO

lotes a" v'enda·
Maria das Dores Lisbôa Brisighelli e súas filhas Ro

mUda e Sonia Beatriz, convidam seus parentes e pessoas
(fe suas relações pàra'assistirem à missa do 4° aniversá
rio de falecimento do seu saudoso esposo e pãi UBALDO
BRISIGHELU a realizar-se' no dia 29 do corrente,'-se-
gunda-feira, à� 7 horas, n'o altar de São José, na 'Cate-
dral Metropolitana. .

Desde já, manifestam seus agradecimentos a todos
que comparecerell!.,a êste ato de fé.

,( .JDlario--.da·,·__Metropole' ,�. � �.
"

" ''1
, As ruas e seus,nomes \

(Alvarus de Oltveira)

Daqui desta nossa tríbn- :mentação ou outro órgão
,,na �mos, v{}l�a,- e meia, en- lque venha a: ter tal incum-'
'üentado o problema . que ! bêncía a seu encargo. É
·"�(lJístitui a questão da no- [interessante, outrossim, que
=menclatura dos logradouros! só se dêm nomes de"perscna
",:d�L 'cidade. . i Iidades mortas, pois, este, é.

Por isso nos é pl'azero;;o! o critério geralmente segui
-yegistrm-. que o atual Pre-' do nos países mais adianta-
':'feitil está .interessado em a-

I dos.
.

,

.

certar as coisas tanto assim I Chegamos a sugeria' da

'=;1;{ue entregou o estudo da -qui que o Rio imitasse o

.,:questão ao Departamento de'
I
que vimos em Sor.óeaba: -

·

HistOria e Documentação, . Nas placas de ruas por de

-com um conselho de Jorna- ibaixo vem a explicação da
·

tistas. . I homenagem. Exemplo:-
E aproveitando o �ensejo .Rua 15 de Novembro - Dª

· _.- com o direito que nos dá--;ta da promulgação da Repú
""ci nos termos assiduamente: blica. Rua Pedro II - Impe
""jllt�l"e�sa{1o pelo assunto e' rador do Brasil. São pontos
=nos batido por um estudo a-

!
que trazemos novameríte à

-eurado sõbre a denominação ,baila e que apresentamos a

··;:uas ruas da 'Metrópole, -; título de sugeat§es à cernis
--:aqui estamos de novo, refor- I

são que está estudando o

:'çan.do nossas considerações. ; sério problema da nomen-
Há infinidade de ruas no <clatu ra dos logradouros da

·

'Rio sem nome, designadas! cidade maravilhosa ...
-'por' número, que estão pron-
-"ias a receber batismo. Há
"llma boa quantidade de ruas

-que têm nome em duplicata,
'0 que traz confusão. E há

t "iQgl�adouros diferentes, ruas \
-praças, avenidas, travessas,
-estradas, nas Quais os mes-
---mo� nomes sé repetem. Exis-
'1;e' mudança de nomes de
'ruas gue nunca deveriam
,:ser

_ feitas, pois periram a

I"tradição, sem necessidade,
"quando há muitas ruas no

·

..as e sem nomes que pode
�Tiam receber tais batism�.

No ponto de tradição e-
=xistem nomes.que deveriam FÉRIDAS. REUMA:TISMC
'volver ao que eram antiga- I!: PLACAS SIFl,L!TICA!..

:,:��t�� h��a;�;sÀfe��1:: :Elixfr'de NOQueira'�etc. ·No caso d� GI�l,elandla, Medieaçio aoldJiar ao tu
� Praça que tmha' o nome tams.to da .!flU•.
orle G€túlio Vargas, pas�oU'

"

-para Mahatma' Gandhi,
'Quando a cidade deve uma

-hOmeJlagem mais positiva
:ao Criadol' da CinelandTh,
'Francisco Setraçlor, e esta
-praça deveria receber' o no- Na praia 'da Saudade, em
'me daquele que fez mais pe- Cl)queiros, a.o lado do gru�
la eidade que muitos Prefei-:-- po escolar "Presidente Roq.

·

'tos. sevelt", com 15 metros de
Qutro ponto de vista a fren.te e area de 400 m2.

,

<ser encarado com rigor: T,odos os lotes· servidos
'Deverá haver lei que proiba de água encanada e luz.

.. ''tflle se dém pomes ou deno- Informações ·com o sr. Gil·
"mmaçõcs a '"lõgradouros pú- berto Gheur, á Rua Salda-
1blicos sem ouvir 'o Departa- nha Mnrinho, nO 127, qu no

:mento de His.tória e Do-cu-' local. j

AS.SOCIAÇÃO DOS TRARA
L H A D O R E S N A I N D Ú TRIA G R Á
}'ICA DE' FLORIANÓPOLIS

:CONVITE
I A Comissão 'Organizadora da Associação Profissio.

:nal dos Trabal'had6res nâ Indústria Gráfica de J<'lorianó·,
:polis (Sind1cato dos Gráficos), tem o prazer de ci}ltvidar
'todos 'os tra'balhadures gr,áficos e afins. para uma .reu.

''lÜão; a realizar-se domingo, di,a 28, às 10 horas, na séde
,da União Bene'fk-ente R�,reàtiva Operária, à rua· Pedro

:Soares n-O 23. r _

�

A CÓmi�são ·encarece a necessidade do compar€ci.
l'lftlento do 'maior númoro' possível dos trabalhadores.

Floiianopoli�, .2.3 'de outubro de 19-51.
A COMISSÃO

\
\ ,

--'�··-INbUSTRI�S Illi -Bastldo·rel ,dO ·Iunda
�"

Estudos de problemas in.dustl'ias: instalações 'novas '

-

u-
.

cp'e'rI-1"10ou melhoramentos e modificações de instalações exís- "Dl . �, .'

tentes, Estudos técnicos para o aproveitamento indus- Por Al Neto
trial de produtos ou sub-produtos agrícolas e industriais.
Abasteclmento e depuração de águas. Instalações de ilu
minação e f'ôrea. Dirigir consultas para a S-eção Indús
éri&l da Imobiliária Construtora 'I'itanus S. A.

Na Indía, terra; de tradi- pe�ar fogo também.

ções milenares.xgoverna um Para proteger a nossa pnó
homem que 'hoje em dia tra- pria casã, é preciso que nos

ta de encontrar a verdade _preocupamos também com a

na moderaGão.· casa, dos vizinhos.
....Esse homem é o Pandit O 'nacionalista é �()mo o

Nehru, o chefe do estado mau vizinho, que só se We-
__--:::-- ...'_'....,..__ .Sndiano. ocu,pa com a casa onde vive

/ Nehru recorda.. em certa e se' desinteressa dó resto

forma, aquele sábio monge da rua e do resto do bairro,
do

"

famoso roman-ce de Ja- Naturalmerlte, ª nossa ca

rnes Hilton - Horizontes sa deve estar' em primeiro
Perdidos. lugar, j.á que é nossa, e é

O monge, lá naquele mos- nela que vivemos e criamos
teiro de Shangri-Iâ, costu- nossa família. I

mava dizer que o .segrado Mas é preciso que nos

da vida perfeita é a mode- lembremos dos vizinhos, e

ração, mant=nham�s com êles boas

"Moderação _7m tudo -. relações a fim de qu� a nos

dizia o monge' sábio - até sa rua, o nosso bairro, a

OSD1J 'la'ma R� 111- a
.

na virtude .. '," nossa cidade, o nosso país,.

,,� U, \I ti •

Bem, o que Jh�s estou di- o no.sso mu�do possa pro-
zendo hoje vem a propósí- 'gredir e prosperar.

to de um discurso que o
.

Pandit Nehru � um homem
moderado - acaba de fazer

Rua Jerónimo em New Delhi.
No decorrer do discurso,

Coelho, 14 - Nehru disse esta\frase me-

FLORIANOPOLIS morável:
"Um dos grandes perigos

que enfrentamos 'no mundo
atual é o acerbamento dos
ideais nacionalistas".

-

\ "O nacionalismo é uma

deturpação do patriotismo,
Aluga-se uma loja com 5 e leva os povos a' atitudes

extremistas",
Com efeito, o nacionalista

- quer seja êle inglês, bul
garo ou cochinchino � é
sempre um exaltado.

�: Para o nacionalísta, mo-

.
' deração é sinonimo de co-

, Tratar' uaj,u,�. Conselheí- wardía. '

,

�:'o Mafra 23.' -::'. . Contrár-iaménte ao-que a-
,

conª-elhava em geral o sá-
bio monge de Shangri-Lá e

especificamente o Pandit
Nehru, as ·col're!ltes.... nacio
nalistas são compostas de
fanáticos, que se l'ecusam a

ouvir, a voz da razão,
O nacionalista nada mais

é do que um isolacionista
feroz.
Nos Estados Ujnidos, por

exemplo, houve uma época
em que·- os nacionalista;s.
eram os donos do poder.
Isso foi antes da primeira

guerra mundial.
-

Aqueles nacionalistas
pensavam somente nos 'Está
dos Unid.os, ê não davam a-

tAG_RADECIMENTO :�;ã:a;::,problem.s de ou-

,

- O que êles queriam era

" e' MIS'..SA' obter o progresso norte-a-

, .

mericano. O-resto do mundo
.�. •

.

que se arranjasse como pu-

-'

Avenida Presidente Wilson, 210 - 90 s/905/7
RIO DE JANEIRO.

-

Compt'e pelo �
n-or pretO da cida
ele o'seil -refrigera ..

dor NORGE, mo-

,.dêlo 1951, com ga
rantia' �al de

,5 anos.

Felizmente, o povo norte
americant compI;eendeu que
os nacionalistas iriam aca'- Màteriais d-e Construção,
bar destruindo os Estados Beneficiamento em Ge�lrUnidos. . Madeiras para todos' 08

.

_ Sim; porque o isolacionis- Fins, Aberturas, Assoalhos.'
mo - que é o que significa Forro Paulista, etc., Madei�
o nacionalismo aplicado à

ras de Pinho, Lei e Qualida
politica exterior - destI'oi d� e.

qualquer país�
.

O mundo é como o bairro
em: que móramos. Si houver
um incendio na nossa rua, a

nossa casa corre o risco de

desse.

be manhà à noite,'
flXBRIL mantém seu

cabelo Impeçàvelmenle
penteado, sedoso' e
brilhante, A quedo
prematura do cabelo
• a caspa. são evitadas
com o uso de FIXBRIL.
Lembre'se FIXBRIL .

não é, 92rquroso. Com�e.
O usá lo aindq hole!

/
,Iof, De WiU

Rio ·londres • Nova York· Buenos Aires

FAÇA UMA VISI'fA A
FABRICA DE Mó;VEIS

DE

Rodrigues
& Sanios

\

Escritório, Depósito e

Oficinas - Rúà 24 de Maio
nO 777 - Estreito - Floria..

nópolis. //

.'"

Caixa postal; 239
Telefone, '1607

/ I
. -"\

A T L A N ,.. 1C � iR A-O 1 (;)
,. os MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!.

RADIOS -EUECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRAN�MISSORES _;... DISCOS TOCA-DISCOS \-' AGULHAS
;F;NGERABEIR1\S GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES, - BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES RE-

SISTENCIAS CONDENSADORES
O mais completo estoque de 'peças P!U"8 radio �

Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis
.

.
.

, .

Participação
ALDO VIEIRA .

<.;:
• J? ...

e

SENHORA
participam aos parentes
e pessõas amigas o nas

cimentb. de seu filho
ALDO-AFONSO, ocor

rido no dia: 24 dó cor-
.

'l'�nte na, Maternidade _

"Dr. Carlo$' "Corrêa" •
-ne'Btu"'.Capítai::;:':::;t",· '�":>("

<, -
< .....

ALUGA-SE

.",."

(-oi"' �

portas à Rua Consêíheiro
Mafra esquina da Rua Pa-'
dre Roma proprio para co
mércio, escritório' ou agen-
elas.

Ubaldo Brisighelli

A 'famí_!!a de HeHete M�afra de Souza vem externar
o seu profundo agradecimento ao grande .médico Dr. ,Rol
dão Consol}i, às Irmãs e aos demais �erviçais do Hospi
tal de Caridade, pelo carinho e desvêlo qu'e dispensaram
à extint�.

HELIETE MAFRA' DE SOUZA
A família da extinta convida aos parentes e pessoas

de suas relações para. assistirem à missa que será rea

lizada em' sufrágio de sua alma n.o dia 27, na Catedral
Metropolitana, no altar d� Nossa Senhora, às 7 horas.

Outrossim agradecemos aos que comparecerem a

êste ato de 'fé cristã, assim como aos que remeteram flo
res, telegramas e confortaram com sua presença.

Fpolis., 22-10-51..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Plorianôpclls, Sábado, 2'-7 de ,_Qntubl'O de 1951

\

o ESTADO'
..

,,\

-

palavra:�d:U:::a e _ato�',A Vitóri'a d� I�e!�u�o ������? i

sé Gaspar da Silva - Juiz de Paz � Exonerado em
t ChU' rc 'h 1'-11

'

A data .de hoje recorda-�l. ,�em 18:1, l.assumiu ,0';,
23-2-51. 890 - João EIisiario Silveira";:"" 20Suplente de 1 nos, que: ,�cargo, de Encarregado do:

Sub-Delegado de Polícia - Dispensado em 28-2-51-. II - em 1467, em Rotterdam I Quartel-general' da Marinha,

DISTRlTO DE SÃO JOÃO BATISTA nasceu Erasmo de Rotter- o catarinense Chefe de Es-

891 -- Professor Tercil.i,o Bastos - Escola Centro; Predomina ambiente de

I
LONDRES, 26 (U, P.) - dam um dos reformadores' quadra Barão de .Iguatemi ;

dos Fernandes -- Rem?vido de Timbó em 26:-5-51. 892 :-I! grande pessimismo entre os �filrões' de .eleitores britâ- religiosos. I' --;- em 1885, foi atacado e '

Professora Edite Pieir Elias -- Escola de Fernandes - tra)balhistas britan ícos em í nicas votaram hoje nas. e- Seu nome verdadeiro era ,ferido pon dois 'individuQ&�, 0'"
Removida (le Três Barras em 26-5-51. 893 - Francisco I Londres. Toda vez que se! Ieíções gerais em que -se Desidério=Gerardo, mas pe-, dr, Fiuza, Juiz deDireito d,e- "

Marcolino Duarte :._ Juiz de Paz - Exonerado �m louve a noticia de que um! decidirá a sorte do socialis- lo costume dos acadêmicos' Lajes; ,

,

. . .:

27-2-51. 894 ._ Celio Dias - Delegado de Polícia - Dls-I conservador arrebatou uma) mo na Grã-Bretanha e de trocou Gerardo (amado, em I -,em 1902, faleceu .nesta �,

:tiensadtJ em 28-2-51. 895 -- Cristo�ã,o RicaJ:t dos Santos I cadeir� ,

dos ��r"abalhista�, os ":'inston Cl:u,rchill como di- holandea) para Erasmo (a- .capital o prosador, ,poeta� "

-- 2° Suplente de Delegado de PolICIa - DIspensado em

I correligionar'ios deste valam ngente pol ítico. Quando os mado, em grego). Faleceu latinista e matemático. Edu,...,' ..

28-2-51. ,

'

,

o part ido de Mr, Churchill. centros eleitorais fecharam em Baailêa, a 12 de Julho ardo Nunes Pires (membre .

DISTRITO DE TIGIPlo

I' Entre os -censervadores suas portas, às 21 horas - de 1936; de ,familia "proeminente),.

S9? __: Rubens _LummeJ'tz -=- 001!tOl' de:�igip�ó.
-

.reina ambiente de otimismo quatorze horas depois �e te- _ em 1633, junto á bahia inspetor aposentado do T-e.,.,

Icemovidc de Sombno em 19-2-::>1.,891 - Hélio Manoel cauteloso, ,rem SIdo abertas -'- todas as Formosa, deu-se um com- SOUl'j) dêste Estado.

de Souza -- Escrivào de Coletoria, 898 - Luiz Paulo ATTLEE REELEITO POR predições e "enquetes" in- bate entre 2' na:vios portu- Anqré Nilo Tadasco

Tartori -- l° Suplente de Sub-Delegado de Polícia"":' EXIGUA MAIORIA dependentes continuavam gueses e 3 holandeses, aque-
Dispensado em 2R-2-51-:-' 899 � Francisco José Bitten- LONDRES, 26 (U. P.) - indicando a vitória do Parti- les sob- os comandos: de

court - Sub-Delegado de Polícia - Dispensado "em O Prernier Attl�e foi reeleí- do Conservador, Se ChU1'- Francisco de Vasconcelo da
27-2-51. 900 - Francisco José Bíttencourt - Juiz de to para á Camara dos Co- 'chíll e seu partido (Conser- Cunha e Fernando da Silva

u I' 8t II J
Ilrno, Sr.

Paz ._\_ Exonerado em 27-2-5. 901 - rcosa ino- e e u- muns por exígua maioria. vador ) triunfarem, sua vitó- e Miranda, "que vinham de Diretor do Jorn-al "O Es- \

n ior - Ju iz de Paz - Exonerado em 27-2-51. 902 - Pro-
'

ria constltulrá.o seguinte: Portugal e conseguiram der-
tado".

fessoru Candida Cunha Souza - Escola do Salto - Re- AMPLA VITORIA DE BE-, 1 - Rejeição do soc{alis- rotar o inímign ; Rua Conselheiro Mafra,
.movida de Centro dos Fernandes, 'VAN mo, depois de mais de \6 a- - em 1640" unta esqua- FLORIANóPOLIS.

DISTRITO DE BOIl'EUXBURGO LONDRES; 26 (U. P,) - nos de govêrno, embora 11; (Ira holandesa, composta de Prezado Senhor':
908 - Pedro Santana - 1° Suplente de Sub-Delega, Aneurin Bevan, que com- maior parte da tarefa rea.li-17 navios, comandada pelo Em face da publicacão em

do de Policia - Dispensado em 28-2-51. parfilhacorn Attlee a maior zada pelo Partido 'I'rabalhis- Coronel Koen apresentou-se
seu jornal de 25 do' corren-

MUNICíPIO DE TlMBó - 48 I ' influencia no partido 'I'raba- ta continui em vigor. diante do porto de Vitória
te, de uma carta 'enviada pe-

Séde lhista,' político contrario aos
A2,- Respo�t� do pov� bri- ,(�pirit� .Santo): tomand?- lo Delegado do Instituto de

9011 - Dr. Pedro Ivo Mira Gomes - Removido de -EE, DU, e partidário da lí-, taJ:lCO ao ap�lo de Chur-I?, m�s ,'fOI rep..
ehdo 11.0 dia

Aposentadoria e Pensões.
Tubarão em 2-3-51. 905 - Ar! José Xavier 1- Fiscal de mitação do rearmamento, chill no sentldo.de. que l�e 'llmedJaj;.o, com grande pel:- , dos Maritímos aqui de Flo-
Fazenda - Removido de 'I'ijucas em 2-5-51. 906 - Wal- distr-ito teh o cede "e "In ultimo pre da" quando do ataque "'II' c. - venC0U em seu 1 L ,

- c n i:\�
,""

u -, ' _" C> <>

"""'-rianópolis dizendo que eu
ter Ihtrba - Adjunto de Promotor Público ::- Exonera- do ?8.283 votos contra 3,754 m.�o: a oPo,rt,ulli.dade ide, tC,�l-1 Vila'; . I n�da tinl;l� a reclamar jUÍi,l�-0(10 em 26-6-51: 907 - Arnoldo Gessner .:': Juiz de Faz - de seu rival conservador tal' ganhar a paz. Churchill ] - em 1645, o Estado do

I t esmo em vista de Jà.
'-;' d 96 6 -1 n08 F

.

X' d'" d ,�1'
, I B 'I f' 1 d Pr i

o aom, '

isxonera o em � -o-o . '-' - ranClsco aVIer os _"1n- Michael Foot, do grupo e coml"'etara 77 anos no mes
I
rasI 'OI e eva o a rI�cl- estar eu percebendo como lt-

jos - Coletw' - Nomeado em 26-7-51. '

Be\ran, derrotou Randolph próximo. pa�10, por decI:eto do ReI D. I posentado do referido Insti-
DISTUITO DE ARROZEIRA Churchill, filho do ex-Pre- 3 -_ Primeira ve·z em qne Joao IV ,e aSSIm

,con�ervan-ltuto
a importa:n<;ia de , ...

'

90!) _:_ Antônio Brà�h - 1° Suplente de Delegado mieI', no distrito de Plymol- Churchíll vence uma eleição do-se �e 9 de .JaneIro ,de Cr$ 201,70 conforme ficha
<le Polícia - Di;�pensaclo em 5-4-5�910 - Antônio N0- th, Devenport, por maioria geral Gomo dirigen:te de par- 1817, te.ndo�_ �eu herde�ro �10 7,971.
va Cllri - Sub-Delegado de Polícia - Dispensado em d C) 3"0 t

'

'd l't'
.

-

t t t I d p,e w,'., vo os, ti o po ! ICO. ��'esun lV� o, I H o .e nu-

,: Realmente, Snl'. ,Diretor,_
5-4 .. 51. 91J - João :<\-ngelo Muram - ,Juiz de Paz -

'

J Nas eleições de hoje dis- Clpe do BIasIl. De ,16 de

de-I não fiz aleg'ações em con-

Dispensado em 2G-6-51. -----.... TITULARES .JÁ ELEIT'óS putavam-se 625 c'adciras na zembl:o de 181� ate: d.e se: trado mas, pois não podia;
'" LONDRES, 26 ,(U, P.) _. Câmara dos Comuns, porém te�blO d� 182� o BIasIl fOI de forma alguma prestar de-

I
,_) Entre os atl.tais Ministros e na realidade houve apenas Remo, ul11do ao dePortug�J I' -e" contl'arl'u'<' se deo

L
-,

(
, . , c araço '" c",

,

'A
-

er com,parecera as figuras de mais destaque Jtl�a em 62� di�tritos eleito- e Algarvesf fl(;a'dretlÍlC�da 'fato estava eu percebendo (}:
- já foram eleitos ou reeleitos rUIS. Os umolllstns (conser-, a mesma e emen e assma-

que,me éra de direito, Acre-

a CODlara n'as eleições de llOje contam- vadores) da lr.Janda do Nol'- lada a 25 deste mes e ano); d't ,tenha havido equi-
, -' , ,.'

-

'E' 17r::3 C' <' d
loque

se os seguintes: George A. te, n�o tI�haJ3...oposlçao. "

m - em l}, a �mala o
voco nesse sentido, o' que a-

RIO, 26 (V.A,) -- O mi- prio ministro HOl'ucio La- [SU:OlCS, MÍilÍstros das (pen- um dos 'dlStl'ltos o candlda� D,e�tel'ro apresentou ao �a- pressa-me a'fazer a: devid;�
rJistro da Fazenda, sr, Hora- fel' tomou a' iniciativa de sões; Geol'g-e TomlinsoL, :Mi- to trabalhista morreu, a- pItao-geneJ;ul ?omes FI'(lIl'e retific.acão,
eio Lafer, vai cOli1I?arecer enviar um oficio 'à :Mesa da nisíro da Educação; Philip diando-se a le.ição ali até o de Andrade tres nomes dos Recla�ei, e continuo a re-

à Câmara, pu. pl'õxima se Camara, pedindo que mar- No�l-Baker, lVlfl1Ístro Aos mês próximo, quais seria-escolhido o Ca-
clamar a .parte que corre,,-

gunda-feira, a fim de pres- casse dia e hora, a fim de Combustiveis e Força Mo- pitão""mól' da Vila; Capitão ponàe ao Lloyde Brasileira

tal' e.,selal'ecimentos sobre a que pudesse prestar os es- triz; a dra. Edith Summers- DETALHES DA APURA- Manoel Pereira Franco, AJ-
P. N. que tem por força de'

sua reCente viagem aos E:s- 'clal'ecimentôs desejados pe- kill, Ministro dos Seguros RAÇAO feres ,JoRé Ruiz da Silva e
lei a integralizar os proveu-

taelos Unidos, lo sr. Aliomar Baleeiro, 'e Nacionais; PatriGk Gordon A apuração dos votos é Capitão Jacinto Jaques Ni-
tos, contribuindo com igual'

Como se sabe, o udenista ainda apresentar [, algumas
"Valker, Ministro das Rela- realizada em duas \ etapas, cós; importancia que já percebo-

1· AI' B I '1
' cões do "Commonwealth"; Em 320 distritos - corres- - em 1816. tl'al'ou-se o

do refer'l'do ]'ns'tl'tuto.)alanO lOmar a ee!'o sugestões para as quais es- -

}. 'd nvoc
. Hilarv Marq, lJand, Ministro pondente� em Slla maior renhido comba7te�de Carum-

Co'm r'cspel'to ,'as }'nforma-,l!l.VIa l'.eqnen o a co a- pera o apoio da Camara, E - '
..

, da Saúde; Kenlleth 'Yoi.m- parte às cidade's e zona� in- bé (ou dos Serras dê-Santa-
ço-e�. pI':"es�tadas ,pelo Instl'tu-dio daquele titular, O re- isso independentementeda' ,

_., __

qnerimento figurava na �r- J
d I gel', Minis1:f'o de Estado; dustl'iais - a contagem dos naj saindo vitorioso o Bri-

to dos Maritimos, Delegá�'
, d d'" 250 I d 'vota�,o e qua q�er :reque- Richard S+-okes, Lord llo Se- vot.os comec.,ou imediatamcn- gadciro Joaquim de .. Olivei-

cl'a do R,!'o' (le J'anel'ro, dl'ze'n>-nem o <1'a em ugar o rime to na forma admitida :,L

lo Privado e representante te, depois, de se haverem eu- 1'a Alvares derrotando o Ge-
d') q")e fUI' deserto", na-o pro-,respectivo avu ls0, Mas, pa- pela 'Constituição. '

L ' .. "

,

d'
- britânico na$ negociações cerrado as urnas.' Seus 1)"'- neral José Artigas, então ce'de de maneI'ra al1gllm"_,1'a apressar a Iscussao e Informando o plenario ' �a;

�-otaca-o da materl'U o lea anglo-iranianas sobre' o pe- sultados irão sendo anuncia- chefe .da Cj)nfederação do
porquanto esta' este assnn,-v • _< ' ,<,

-

dessa decisão do ministro, o
-

der da maioria. sr. Gustavo sr. Nereu Ramos desÍll'nou
tróleo; sir Hartley Shaw- dos durante a noite, A se- Uruguai, formada pelas pro- to esclarecido pela,propria

CaPl�ilem� requere;l pl'efe- a seg�l da feira, às 15,30
cross, P�'es!dente da Junta

I
gunçla et,upa, ,dos escl'l�tilliOS, vjncCia� Orient:;1. Entre Rios certidão que o Lloyd Brasi-

d de ComercIO e Ex-Procura- começara pela manha de e ol'l'lente,s. Nes.'te combn,te lel't'o (P'" N, concede'l, em q"

l'enCla, que everI� )preva- horas, parn'o comparecimen- 1 I
,'"

1 t d " dor Geral, George Strauss, sexta-feira, em onteos 300 ce,stacou-s,'e ,.glonosamen,te o
qual, verI'fl'ca-se o Il_leu teIn-eceI' som�n � e�OIS l'le e8-'1 to do mmistro ao p1enario. 'I b R

'

gotada,s as matel'las em re-
'

c
- 'í Ministro do Abastecimento; distritos, A apuração nos ce e l'e .egllllento de LI:lha po .de trabalho. em varias,

gime de' urgencia, o que de-'
,

,
�hutt:!l' Ede, Secretário do 320 distritos ll1el1\i;nados da .Iltll<� �e S��ta Catal'ma, navios e suas' respectivag

. . r Interior e Leader na Câma- anterio\'mente poder�, indi- os �n repldos Barrigas-ver-
-

mandaI'la am1a algum tem-
d S"

datas.

po. O proprio sr. Baleei- ' 1'a dos Comuns: lan Mikar-, cal' a tendencia ..geral dar;; e- e ; 'Solicitat1do-lhe a publica-
ro, temeroso de que houves- Parficipação do, 'um dos 'Jeaders do grupo leiçOE!, p(;'l'ém os' resultados - em 1822, chegou à Fei-

ção deste esclarêêiment(}�.
se em tudo isso uma' mano- Manoel Soares 'Maia éle Aneurin Bevan, da ala finais não serão conh�idós ra de Capuama, nomeado nada mais é do que desejar

I ' esquercla dos trabalhistas', antes das últi,mas horas da comandante em chefe do E-
bra para procrastinar a COB- e ,que a verdade seja colocada

voçação, ta.mbem requeq,'eu Senhora e a sra. Bárbara - Castle, tarde ou às primeiras_fhoras xército Brasileiro na Bahia, em primeiro plano e, pela
pr'e.J!:el'encl·a,

'

t'
.

t também da ala Bevan. da noite de sexta-feiTa. o General Pedro Labatut; t
-

t d-it par IClpam aos paren es 1\ 1831
.

b
a ençao que por 'cer o 18,-

" Os receios do sr: Aliomar e pessoas amigas, o nas- -::-',em .,'.' rece el'a� pensará, apresento-lhe os,

Baleeir�, entretanto. fica-I cimento de seu filho
grau os pÍ'Imen'os b�c�arels '1�e\1S �elhores agradeci-

ram ontem desfeitos, O pro- JORGE.
na Faculdade de DIreIto de I mentos..

'

,

'

"

São Paulo;
- em 1832, na Bahia, deu-

se >0 levante do 100 Bat<l.-

IlhãO de Caçadores, sendo
dissolvido por ato da RegEm
,cia de 26 de novembro do

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

Espião brasileiro
da Ru-ssia

a
-

serviço

LIMA, 26 (U.P.,)) - Foi dido por uma firma tehecos
pres� pela polícia' peruana lovaca.,
o cidadão brasileiro Alde- Também pai preso, sem

l'ed�) Ril�em de Fada,s, que' p�e segundo os jornai.s des
os JornaIS peruanoS' apre- ta capital, um cumphce de
sentaram como "espião a FariaE', igualmente brasi

serviç,o da Ú�1Íão�oviética, 'leito, Morozzi Gábao, de
le homem de conflança. de quem se afirma que introdu
liuiz Carlos Prestes. ziu 150 diamantes, no Pe-
Afirma a imprensa do Pe-

j ru, em contrabando. As in

l:� ;ne, seg:H:do , i�forma-Iformaçõ:s. insistem em que
çoes da polI.cla, e ele res-, os bra::nlell'OS presos man

ponsavel de contrabando de tém ligaçõês, com a Al'genti
platina para os p(íi'es co-: na e frisam \que Farias já
munistas, senClg a prova tinha feito, na última guer
mencionada pela polícia 'um, 1'a, clmtl'abando com f)oten,
-cheque em seu favor, expe- ;eja� do Eixo,

i'
I

i

A· P�()IDO

mesmo ano;

, __. ,

Atenciosamen te.
João Fernandes do 'Nasci-I'mento' "

I

CHEGQU
MARTINI

- em 1834, os insurgén- Vermouttllle Páma MundIal
tes ôo Pará atacaram os na- _","" _

vios ,do Capitão de Fragata
:Qglis, que subia o rio Aca
"á, mas fQram l'epelicos;
- em 1844, a Imperatriz

D. Tereza Cristina dignou- 27 Sábado - Farmácia �

le aceitar o titulo de Prote- Modema - Rua João Pinto�

';Ol'a do H6spitaJ das Caldas 28 Domingo - Farmácia..

J.o�ubatão, auxiliando os Moderna - Rua João Pin.
:rabalhos com 400$000; I to. \
-- em 1845,-qLlalldo da! O serviço noturno será e�

visitil q.1Íe fizeram a esta.' fetuado .pelas L-u:micias
<;ntão Província, o Únpera-! Sto. Antônio e ,Notul'lla si
dor e sua consorte fizeram: tuada's às ruas .Toão \idto

•

l1mpàsseioma'ritimoemtor_le Trajano nO 17,

farmacias,
de PI'ftn\fão

/ •Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
I

....

Dia 29' grande Festa Dansante
Florianópolis -- . gia

na sede do Clobe' dos Atiradores·. de
30 Pico Mic -em Canasvieiras '. , ,.

7

�....

� i

� I T 'A I INo mundo do TOUROE'...., ,,'_ ,

'. '

dí e da TV Vende-se um õtímo repro-
I -

_ ra 10 dutor malhado de preto eJUIZO DE DIREITO DA fé, que ,e1).1 tal ca,so se pre- I

'DIo
'

.
Por AI Neto

; brando, por o-s 2.500,00.,COMARCA DE' BIGUAÇU sumem : podendo requerer
)

. -

A televisão representa 1 Mestiço de Holandez. e Ghir.ao Juiz que assim o declare
, 'uma séria ameaça para as I Ver nas Caldas ·'S. Ca-r

- Edita] de citação com o pra- por sentença a qual lhe ser-

'�, indústrias gráficas e o, co- t tarina", Guarda do Cuba>(, zo de trinta (30) dias virá de título para a .trans-
! i

' I

i mércío do livro em part.icu- i tão, ' •" O doutor José .B. Salgado ericão no Registro de Imó- -

'lar. Esta foi a conclusão a

I:de Oliveira, Juiz de Direito veis", Cabe ao requerente a- , ,�".'
,

I que chegar�m. os 100 d:le- _ •da Comarca de Biguaçu, Es- presentar 'prova satisfatória (
gados do Sindicato Interna-

r '
'tado de Santa Catarina" na da\possa e do tempo da mes- Radl·o' -Dl'lu's'ora de Laguna I cional 'de Impressores de 'VINAGR7, DE PUUU VI.

iorma da lei. etc. •

ma, podendo a contagem do

I' ,I Fotografia-e Gravuras; que NBO
tempo somar a sua posse a Z Y H - 6 ; acaba de reunir-se no Wal-Faz saber aos que o pre- do seu antecessor, contando _

970 Klcs. - 309 Mts. lo! dorf'-Astoria, em New YOl'k SALADAsente edital virem ou dêle lue ambas sejam contínúas PRÓGRAMAÇÃO DIÁRIA I Na opinião de vários de- '

�conhecimento tiverem que, :; pacificas, conforme o art.
flORAS.' PROGRAMAS· II d o aumento sensacio,. i ega os ,-

INOFENSIVO AGRA.jior parte de Martin João 552 do Código Civel. Nessa
08,00 ABERTURA .

nal do número de recepto-Xuhn e- sua mulher, por seu conformidade e com o devi- ,
,

10 ""USrCAL (S d
-

da Ernis I d televi
- d 340 mil DAVEL - SA_BOROSO� 08,05 INTERLuD ih"

'_
esau a<.�i(;) u< .,.

'-Ires. e e evisao, ne .
'

_

NOS BONS ARMAZENSassistente judiciár-io, o ad- do respeito" vem OS suplí- ) ,

em 1948 para 12 'milhões esara ,
- ; " '..

RIRU'IDORES IN
':-" vogado Dr, Acácio Zélnio da cantes requerer a v. excia., ° RiTMOS"' DO MOMENTO K

'

! 500 mil em 1951, afetou des- DIST ' : -:-

,-Silva, lhe foi dirrgida a pe- que com-ciência dos interes- 08,80 EDICÃO MATUTINA DO JORNAL FALADO' favorávelmente ?-s' in dús- 'TERMEDIÁRIA CA6�f<\.-ticão do teor seguinte :Exmo. sados, se digne' oportuna- ��:�5 ASES DO TANGO trias gráficas. NENSE 1,T_DA. - FL ••S�:. Dr..Juiz de Direito da mente ouv�r, os depoimentos 09,30 I MúSICAS DO BRASIL "
'

J, B, F'ísher _ Presiden- NoPOLIS
Comarca de Biguaçu. Dizem das testemunha� abaixo ar-) 10,00 CONCÊRTO ) te da Comissão de Impres- TEL. 1251.

"'
-,

Martin João Kuhn e sua mu- roladas, as quars

compare-I 10,30 MúSICA DE JAZZ sares de Gravuras _ chamaIher Maria Petry Kuhn, bra- cerão em Juizo independeu- 10,55 10 SUPLEMEN,TO DO JORNAL a atenção dos delegadossileiros, residentes e dómi- temente de intimação, no, 11,00 MANHÃ SERTANEJA presentes para o fato de que CHEGOUf�-iliados em Três, Riachos, dia e hora designados, pro- I -

GR"AVAC
-

ES VARIADAS di h' q está finan I I II 11,15.,0 o in erro ue '

-

M A R T N .nesta Comarca" êle lavrador cessando-se assim li com'
12,00 CRANDE JORNAL FALADO (C, RAMOS ciando os grandes shows de

Ivermou1h de Fama Mundiale ela doméstíca, por seu.as- ciência do Dr. Promotor Pú-
SI� Comércio e 'I'ransportes) televisão não está sendo re- "sistente judiciário, abaixo lJlico da Comarca, a justifi- 12,30 GRAVACÕES VARIADAS tirado de novos orçamentos

Iassinado, que, com funda- cação' '�ínitio-litis", \
para 13,00 'CONlIEÇA NOSSA DISCOTÉCA ' para publicidade, ,ma& ,sim ," e' '_ _menta nos artigos 550'e 552 que de acôrdo com o art I

20 SUPLEMENTO DO JORNAD dos antigos orçamentos. A [expansão de lã1 nat.tll'ezl?l.
.,

, .

1 13,25tio Código Civil, querem pro- 154 do Código de Processo i _, 14,00 ENCÊRRX�rEJNTQ DO PRIMEIRO PERíODO retirada dos dólares pa�a .a Il"epl'esen�a, 'segun,'do' rlsher.''WQver uma ação de usoca- Civil, seja julgada a just.i- --0-- televisão representa' a dimi- a absorção de dinheiro pa-pião, para o que, respeito- f icaçâo, mandando a seguir '16,00 REINíCIO nuição dos dólares deixados ra publicidade não só emsamente expõem e afinal 1'e- proceder a citacão _ pessoal 16,CIi'i PEQUENO CONCÉRTO para outros meios de publi- escala local, mas tambémquerem o seguinte: 1° - dos confrontant'es do imú-
16,30 -RíTMOS ALEGRES 'cidade, tais como a impres- nacional. �Os suplicantes são POSSUi-l vel bem.como o D'r. Premo-
17,00 DEDICATóRIA são de gravuras. Especificando os' temoresil-oyes de um terreno situado tor Público, por precatória 17,15' A SUA MELODIA, PREFERIDA ,TINTAS F'isher lembrou que, de que tem,�Fl-i-sheI' declara .9.l1e-no lugar Três Riachos, nes- 10 Serviço do Patrimônio da YPIRi\NGA). acordo com os cálculos mais um show de' televisão deta Comarca; com a área de ! União em:-,Fpolis.,' e os in-

° R'ECO'RDA(;
-

O DE BAILE autorfzados : 'den-tro de 'um uma hora custa aproxima-I
' 17;{-{ ,,,A ,ti26.000 m2,_tendo de frente teressados incertos por edí- 18,0-0 GRAVAÇõES VARIADAS

',./
ano, uma em cada 'duas fa- damente 90 mil dólares em660 metros e de fundos 1.100: tais puhlicados uma vez no

19,30 A VÕZ DO BRASIL ' mílias norte-americanas pos- dinheiro para publicidade
, metros, ,fazendo as seguín- j "Diário Oficial do Estado"

20,00 RfTMOS ALEGRES suirá .um receptor de televi- -esses 90 mil dólares saemies confrontações :-, ao Nor-' e três (3) vezes em um [or- 20,30 'CARN}\VAL DE CANÇõES são, Isto elevaria o número principalmente das verbas,te com, terras de José Simão nal de Fpolís.," dentro do
20,55 ,30 SUPLEMENTO 00 JORNAL dos aparelhos em uso' pelo até �gora destinadas ás in ..da Silva; ao Sul com as de prazo de 30 dias, para o fim
21,30 ,úLTIMAS MEL®IAS '

menos � 16 milhões, Uma/, dústrias gráficas.
,

.Josê Guilh'erme e dos

SUPU-Ide
contestarem,

quere,
ado,

• 22,00' ,ENCERRAMENTO FINAL "
. cantes; a Leste com às de dentro do prazo legal, pe- REPUESENTANTES AUTORIZADOS 'DA ZYH-6Francisco Barbosa, Laurín- díndo-se que seja declarado

, Rio e São Paulo:40 Barbosa e João Manes e 'o domínio dos
'

suplicantes ALCEU. N. FONSEG4 & Cia. Ltda.a Oeste com as de José Ri- lsôbre o imóvel acima des-, , _.� -
,oehartz. Terreno êS,te c'uja el'ito, pr�ssegi:lindo�se com ficação, foi esta--jlllga4a por :aos'áutos. B'l'guaçu, 17-10-51:

:posse vem sendo mantida a observância das formali- ilentença do teor seguinte: j (Ass,) José B. Salgado de
:pelos--. suplicantes e' seus <.lades' legais. Valor ... ,.. Vjstos, etc. Julgo por sen-,Oliveira. E para chega_!: ao
antecessores mansa e, paci- Cr$ 3.000,00. �est�s têrmos, tença a .ius�ificação de fls., ,conhecimento dos interessa
f�càtn€nt�e, sem contestação P. deferimento. Biguaçu, 26 para que produza seus jlli'i-140s, passa o 'pre�ente �O�I'4é terceiros, ha mais de 30 de S€tembl'o de 1951. (Ass.) dicos e legais efeitos. Fa- 'o prazo de trmta (30)'dlas,
ano:s. 2°_ Não tendo os supli- Acácio Zélnio da Silva. Re- çam-se por mandado' as ci- publicado e afixado na for-
cantes títulos de proprieda- lação das testemunhas-:-Jo- tac@es pedidas na inicial. ma da lei. Dado e passado
-de sobre as ditas terras, sé Guilhei"IDe, Laurindo Bal'- PO"l� Precatória ao '.JuÍzo de nesta cidade de Biguaçu,
pretendem adquirir o do- bosa e José Simão da Silya, Direito da la Vara de FIo- aos dezoito' dias do mês de
ltlinio da mesma: conforme brasileiros, lavradores, resi- rianópo}is, a "c,itação d� Dr. outubro do an,f! de mil nove
� àrt. 550 do Código Givi,l e -dentes e- domicil-iados em Procurador, ,da--União ·e do- centos e cincoenta-e-um. EH,
estabelecido pelo art. 454 e Três Riachos' e confrontan- Chefe do Serviço do Patri- Orlando Romão de Faria,
-seguintes do C.P.C .. 3°-' Es- teso Em a dita petição foi mônio Federal. Os interes- Escrivão, a fiz dactilografar
'tabelece o art. 550 do Códi- dado o seguinte dl,:lspacho: sados incertos serão citados e, subscrevi. Biguaç.u, 18 de
go Civil: "Aquele, que, por A. pesignem-se dia e l10ra por edital, com o prazo de' outubro de llt51. (Ass) Jo;...
trinta anos, sem _interrup- para a justificação e citem- trinta dias, publicado-três sé B. Salgado de ,Oliveira,
cÇão nem oposição possuir se, ciente Q_dr. Promotor vezes em jornal da Capital Juiz de Direito. Cqnfere com
-como seu um imóvel ad'qui- Público. Biguaçu, 26-9-51. e uma vez no ;'Diário Ofi- o original afixado no lugar
Hr-Ihe-á o dominio� indepen- "(Ass,) José B. ,Salgado de cial do Estado", juntando-se de c_ostume. O EsclloÍvão:
dentemente de título e boa Oliveira. Procedida â justi- uma via de cada phblicação� Orlando Romão de Faria.

I trediio Mutuo Predial
o n.t'ats:,�ntigor-CI\lbe de Sorteios do ,Estado de I

SANTA CATARINA.
Fez entrega de ma'is um prêmio em Ponta Gl'OS- fsa CCanasvieiras) à Exma. Snra. MARIA INACIA

DA LUZ.
INSCREVAM-SE!

Façam �ua inscrição hoje mesmo, pI'ocurem os

agentes mais próximos" ou seu escritório na PRAÇA
15' DE ROVEMBRO, 20 - 20 andar (Altos Restau
rante Rosa)__':.f '---

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

C:t:$ 13.500,00 distl'Íbujdo� em prêmios todos os

/l�ses.

o ,.ii." _

'.�;

"VIRGEM 'ESPECIALIDADE" da'
("lA,WETZEllIND 08TRIAL-JO!N V {LLE (MarOOt reg.o �

---..........,,-<j

T 1RN � À. ROUPA BRANQUISS

�
..

d,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ma��l"a fe,liz do. Piloto Até
.

os • lu1milltes
. nagaria . mais....

eVitou a' trage' ....I...
'

,

EMBORA DE HU'l\n��R'IssAO. os ptllJENOS e, em muitos, de outros Ir--

.

'

,q
ENGRAXATES AMBULANTES, QUE FAZEM O SE0 mãosinhos órfãos de,.pm!

RIO,'26 (V.A.) - A pe- 6 horas da manhã, seguin- Msta de .aterrtsagem impos-
"EXPEDIENTE" SOB A FRONDOSA � CENTENARIA I Ma� eles ainda assim, hu-·

ricia de um piloto evitou do normalmente o seu desti- síbílitava qualquer manobra
FIGUEIRA 1>.0 OLIVEffiA BELO, ,JA SENTEM OS, mM'des e menores, são COIl

que ontem de madrugada, no, quando em dada.momen- que suprisse a deficiencia
EFEITOS DA ELEVA.C,AO, QUE SE,

PRETENDE, DO

lrtt-ilritiDtes, pagando _
ímpo��-.

"Ororresse violento desastre to, o piloto Osmar José Fer- dos freios. De um lado gran-
'

TRIBUTO QU PAGAM... tO& da sua profissão. São-

de aviação' no Aeroporto reira percebeu que o' oleo de numero de aviões e de ou- .

\,
_

.

d"enore8, mas !lue não se pó-

Santos Dumont. do tanque começava a va- tro diversos tambores e ca- �spetaculo que !lo fora��- plação dos qu� passam, dos; étem furtar ao dever d,e ar-

'O acidente ªe registrou sear; Em consequencial os minhões-tanques de gasoli-
teiro deve chamar a atenção que luta!l1, dos que pro- carvcom ,46 cruzeiros da li

com um avião da Companhia freios enguiçaram e '0 pilo- na, impediram qualquer ten-
e que a nós passa, sempre, cura?I _VIver o trabalho � cença da Prefeitura, para

Central Aérea Ltda., que se to retornou ao campo pedin- tativa. /
despercebido, por que é já multidões ..

ue possam trabalhar, E�

destinava a Corumbá. O' do instruções á torré de co- O avião desceu contudo, e
familiar, o que, cotidiana- Ali: de uns meses para cá, ' êles; mesmo trabalhando,

apar.e!hQ um DC-3, prefixo mando para aterrísar. A si- deslizoà até o !im � pista
nente, iserve de ambiente a tambem �s pequ.en�s en��,'pro.dllzindo

o pouco p�ra O·

PP-A)\!'F" )evantar,'
""" W< tnacão era' gi.·avissima. A indicando que fata mente

'l'ondosa � centenária fi- xates, cu�a prof18s�0 hurníl- ..in_Ulto. de que necessitam,

....�II,
_...................... c,

airia no mar. O eomandan-
guelra do Jardim Oliveira de constítua a raz�o para

I'
nOO se revoltam c�l1tra ."

,

te do aparelho teve porém,
Belo.

" que possamos ter limpos os sorte, contra o destmo. São

·uma idéia providencial. AIf-
Alí, sob a sombra amiga sapatos, encontravam o 10- [cordatos, lutadores, compre-

tes qjue a pist.a, terminasse
daquela árvore, verdadeira c�� �ara o seu. "expedient�" en�endo, I:essa luta �e t.ão··,

jogou a aeronave de encon-
relíquia que conservamos e diário, no per-iodo das 7 as cn� amda, a fazao doo

tro a uma cerra, que foi to-
admiramos; constituindo, 12 e das, ?-4 à� 19 horas, sem saetifi�.w que- !héS enrfque

talmente destruída, Em 'se- para nós, razão de orgulho, .semana mglesa e sem des- ce os diâs , ..

guida o"-apal'elho projetou-
não só os nossos antigos can�o aos _dom�n.g.()s ... Pa- Entre eles, o jprnaJista

se de encontro a.. um,portão
'funcionários, já no gôso de r� eles na� ha ch�fe, nem encontrou u:r;p.. gáfQto sadío

da Escola Naval. Uni dqs
merecida aposentadoria, fi. tão pouco hierarquia. O _9.ue e esperto - bela

,
exceção,

motores íncendíouese, m:lS �m horas,e horas Rerdidas. os diferencia é o fator sorte. não há dúvida - que não"

as chamas foram imedialá-
'

reunem-se, às noites de - que,? �ais .fr�guês aren- está contente com a noticia- '

'mente extintas. Além do ci- ãQ, casais de namorâdos,' de, mais çartaz entre � que um funcionário da Pre-- ..

tado comandante faziam para alimentar os caste- colegas . . Para eles não feitura lhe, cochichdu, ou-

parte da.jrtpulação o co-pi-
los do futuro; os pais, ofe- há'" situaçoes privilegiadas,

loto 'Galdíno Pinheiro Fran-
recendo aos filhinhos, ainda nem mesmo regulamentos -

co Junior, o radiotelegrafis-
em idade das peraltices, um há, no entanto. a educação

ta Orlando Gaglione e o co-
pouco d.e libeI:dade para as a formar a pereonaltdada de

TWissário Mauro Marques.
suas bríncadelras de cor.re- ca�a um" o que resulta em

Felizmente não houve viti- corre e de ro�as; enfim, [maior numero de freguêsei'

mas á lamentar, tendo ape-
quantos desejam encontrar, certos. Mas, em todos, há

nas o comandante
Osmar Jo-

um lugar à sombra, nas tar-Ium
têrrno comum, responsá

sé Ferreira sofrido ,forte
des de um dezembro abrasa- vel pelos seus trabalhos, pe

crise de, nervos. Após .9 de- dor, para lá se encaminham, las suas lutas -- a necessí

sastre compareceu, ao local
perdendo horas' na contem- dnde da própria manutenção'

um carro 'de bombeiros da

Aeronautica, cujo motor-is

ta quase provocava outro

desastre, conduzindo o veí

culo em excessiva velocida

de. Ao chegar próximo ao

local, o auto, que tamlkm
não possuía freios, for de
encontro a cerca,'�tirando

varios militares ao solo. Es

tes foram devidamente me

dicados.

No avj.ão viajavam 14 pas

sageiros, que prosseguiram

viagem em outra aeronave.

A lista dos passageiros é a

seguinte:
COl'cindo Monteiro, sua

esposa ItaIa Monteit-o Silva

e um fiJhÇ> menor, com pou

cos meses-de idade, 'Paulo

, Pereira, Adolfo Lopes de

I=scola 'LI·vre_ Paula, lrineu Rodrigues Li-

L ma, Felix Assad Bitar, Pe-
'" dro Antonio Carvalho, Ben-

de Arte jamin Cassiano da Cruz, a·
,

menor Alltonisa: 'de' Jesue

(A,utori7Jádo pelo Govel"-
Dias" Geraldo S.

.

Ar�ujo,

no do Estado).
Maria' José Ribeiro Soares

Maia, o �éu filho menor Ru

A pedido dos alunos da go Ribeiro e esposo Manuel

Es.cola Livre de Arte, do· es- Soares Maia.

t�dio do Pl"()f� Musacchio, Na Diretoria de' Aeronáu

comunicamos que a 'Exposi-, tiça Civil foi aberto i:nqué

ção. de seus t,l"abalhos, será rito a fim de apurar a cau

proloIigada, sábado ti do- sa do acidente.

mi.ngo das
14 às 19 horas.. {,', .'

.

,

pa�'a ,comodidade
dos quft FaleceI 'J 81-

DlTI-MA HORA v!�!���.�61t��!�
- A ex-raÍliha de Portugal

INicIO DQS los. JOGOS NOS los. JOGOS UNIVER- D. Amelia" que faleceu ho

UNIVERSliViIHos SUL- SITARIOS SUL-BRASILEI- je, recebeu os último's sacra-

BRASILEffiOS ROS
'"

mentos do cura de Le Ches-

Devido chegarem os atletas
ney, localidade onde está

• universitários paranáenses Deverá estar presente aos situado o "Chateau de' Bel-

somente 'ã tarde de hoje, o los Jogos' Universitários levue". A 'primeira pessoa a

inicio dos los. JOGOS UNI- Sul-Brasileiros, repl'esen� ,receber a notícia sobre a

;VERSITÁRIOS SUL-BRA- tando o Exmo. \sr. Ministro morte da rainha foi o vis- Br'·gad8'·'O Ido-
c SILEIROS ficou adiado pa- da Educação e Saúde, dr.' conde d'Assaga, camarista

D

. .ta ar�anhã, com êste pro�ra- S�mões �ilho, o si" dr: Flá� ta corte portuguesa que a- ardo'80'mas
ma: as 9 horas da manha - VIO EstelIta Cavalcanti Pes- I qui chegou há dias samanas

li ABALHO"

desfile p.
elas ruas centrais' sôa,. do seu gab�nete, que de- (a.t.r,ás. Foi imediatMnente, in...

Em avião da FAB passou, RIO, 26 (V.A.) - Cerca

�a eirlade, às 10 hora� - vera chegar s��ado, acom- f07'madQ de que a Embaixa-
ante-ontem, por esta Ca-' das 17,30 horas de ontem o

Jurameritô do ãtleta um�e'r- panhado dos dIrigentes da da portuguesa em Paris e pita!, o sr'. Brigadeiro
I pr,efeito Carlos Vital, �m

sitário e Campeon,ato de Confederação Brasileira de aos parentes próximos da
Eduardo Gomes. andidato! companhia do S�·. Heitor

Atl�tismo no estádio do 14° DespOl-tos Universitários, i rainha; o conde de Parifl, a ·d� União Democrática Na-' Grillo, regressou do Pahtcio

B. C., às' 20 horas '/' Cam-I
Como já noticiamos, ,os prineesa da Grécia e a prin-

donal no pleito de Oàtubro ,Guanabara. depois de des

peonato- de Xadrêg no Clube" los. JogoS" Universitários cesa de Murat, que 'são so- do ano passado, à P�ideh- 'pachar com o presidente da

12 de Agôsto.
' i Sul-BrasiJ,eiro�. são supei'- brinhos de D. Amelia. OS;1-

cia da República.
República. Saltou do carro

Hoje às 20 horas - ses-I visionados pejo Ministério!migos da {arililia real dizem
S. Excia. que se dirgia a sOl'riclente e dirigindo-se aos

s�o s_?Iene inaugural no 'Sa-I de Educaçá�) e Saúde,.que,: que o corpo de D. Amelh! PO_l'to Aleg-re. não foi cum- fjOrnalist::S
que o aguard�.

la_o �obre da Facul?ade de
:

concedeu verba Se?SacloQa- I
provavelmente será transla-1 prImen�ado, no aeroporto da Yam. a fIm de saber qu�!S

DIreIto. ! da peI0 sr. Pre,nrle11te da, dado para Portugal e sepul- Base Aerca, pelo seul': corre-
os J'esllltados da reunlao

REPRESENTANTE DO :MI- 'República parI} o -custeio tado perto do túm�llo de seu
ligionários, tomo seria de jque mantivera com o chefe

NISTÉRIO DA EDUCAÇÃO dos, jogos.
filho e marido. ,I esperar.

'da Nação ,e se havia sidô

Florianópolis, Sábado. 27 de Outubro de 1951

_____

, •__
,J, , ..

__ ..,...
_

oDep. Leoberlo Leal
apresentol oltro plano' para'

o
.

trigo nacional -,

r
.

RIO, 26 (V.A.) - A

ques-,
Comissão Executiva, que

tão do trigo tambem foi fo- supervionarâ as atividades

calízada, ainda no e-xpedien-,
dos órgãos competentes na

te da Câmara dos Deputado. produção 'de sementes, no

pelo ar, Leoberto Leal, fomento à's' lavouras, em es

que preconizou um novo tudos e correção de solos, ria

, plano, ao seu ver, capaz de mercanização da trfcícultu-

;;. abarcar todas as complexas Ira, na
defesa da produção,

faces do problema. E apre-
i na "construçâo de um it rêde

sentou um projeto, rio seu I de armazens e silos. na re

entender em c�ndições de I
gularização do tra,nsporte e

�stabelecer um Plano Na-I mllItiplic�ção dos moinhos

cional do Trigo. O projeto' regionais;' no
financiamento

A:ambém cria o "Fundo de e na assistencia social dos

que será aplicado por lima triticultores.

:_./

Contínua na :Japag,

Oberammer.gau
Jlrasili8D88·

Podemos informar a, to

dos que cocorreram para 1lI.

realização do grandioso es-

ptáculo, que' a importância

apurada com festivaes, lis

tas, vendas d-e ingressos.

çtr, atingiu a Cr$ 103.3(H,7C1-Vitória da Classe Icadêmica
Reconhecida pelO Oovêrno Federal. e as despesa�,.çonforme do-·

cumento, em, poder do 8nr_

8. Faculdade de Farmácia 'Tesourei�'o jtla Caixa Be�e-

/
ficente da Colônia Santa Te-

e Odontologta ..
resa, foram de Cr$ 78.474,00,-

Segundo noticias chegadas ohtem do Rio de restando, pOl'tanto, a favor

J",eiro, foi reconhecida, por ato do sr. Presi-
da mesma, Cr$' 24.887,70

dente da República,' a Faculdade de Farmácia Es'sa arrecadação foi feita

e Odontologia de Santa Catarina. . ur{icamente em Flo�nópo-

A noticia teve agradável tepe{t'cussão no lis, exceto a impol'tancia d

seio da classe .acadêmica desta Capital, tendo Cr$ 18.41'1,OÓ em�(iinheiro'

sido, pela direção J=:le
estabelecimento r-de Cr$ 5.000,00 em 'hiadeira o-

ensino superior, d' 'adas as aulas' durante ferecida pela CIMO, que fo-

cinco dias, como manifestação do intenso e jus- incansavel, 'âeviilo à eo�pe-

tificado júbilo pela grande conquista alcançada. ração da ilt,lstre senhora D

A Faculdade de Farmácia e' Odontologia,'
.

que no corr4m.te áito terá formada à sua primei-
Lair Carreir4P '. da

.

Silv'

'ra turma, entra, agora, elÚ�ova fase de suas
muito digna eSPQsa do Sn�

atividádes educacionais, uma vez que foi treco�
Dr. E-duardo.Silva, meritís

nhecida pelo Govêrno da República mercê dos simo Juiz da Comarca

esfqrços de ilustres parlamentares'ccatarjpellses
São Bento do Sul, onde fo

no'Rio de Janeiro: ,

," _
angariada essà' Ímportanci

lildI aã, fid,u a)' IraR.ia laúrealD
III tõrno da b�rança' qls' terlJ s'do d8111''I._881

IltédICD, 8 luta da famllia Llure81. ellofr. d Marei
RECIFE, 26 (V.A.� - Floriano e Teófila Lau'- Conform� o r.egistro

Ainda não findou a trage- reano, pais do dr. Napoleão fnstituto'.-d'e Assistencia

dia Laureano. Agora, às fa- desmentiram c�tegorica:- �roteçãQ á I�fancia, Ma

mili8js do medice:mali;h' e mente d. Marcina, afirman- do' Socorro deu. ingresso

de. sua esposa, d. �arcin�, I ilo que o casal:não teve pró- li com'
um mês' e'éinco di

brIgam pelos despoJos, a11- (le, e que MarIa do Socorro comO' filha de Paulino F

te os olhos atônitos dos pais

I
é .fi1ha de criação. 'OOii'�, que re�i�iarri em AI

do dr. Laureano.
RECUSADO DUAS VEZES gôa :tlova.

Dona Teófila Laureano'
'

conta 65 anos de idade e so-

fre do coração, por i;so que
.

não pode ter. emoções vio-'V·,,' '-d�'
;. ,

lentas. Mas, nem assim, os ,I a t
50rn eme, aos )orn

!o�:.
grupos--ensal'ilham ar- ,

li�ta(: «Tudo azu'I»

15;-;e;ªó-··ãp�es·;ni;r
r.laçao dos bens
RIO, 2 6(V.A.) - O sr.

Carlos Sabóia justificou,

longam€flte, da t�'iblina, do

Senado, um projeto de lei

que enviara ã Mes-a, �be

�ecendo que todo . cidadão,

antes de assumir e ao deixar

,qu,alquer cargo'público ad-

'ministl'ativo de relevância,

seja federal, estadual ou

municipal, terá que apres�-
..; tal" à Diretoria do Imposto

1 de -Renda, relação circuns

tanciada de se�s. Tam
bém os que forem desempe

nhar, por nomeação ou elei

ção; função nas organi�a-

. '. ' ções paraestatais ou emprê-

: " " sá�,de economia mista, nas
,

, .. 4®is .0 go'Vernó possua o

eontmre das ações, estão Su�

,jeitos à nfesma. exigencia.

néélarou o autor do pro

jeto' que' a devassa na vida'

dos hom�ns públicos viria

concorrer para que eles pu

dessem exercer su�s fun

ções numa atmosfera de in

suspeição, e respeito.

"O PRESIDENTE MANDO i confirmado o gel! pedido

U QUE CONT1NUASSE O demissão, declarou:

MEU TR - Tudo azul. O presÍd

te da República; man

que con.tinuasse o meu

baiho à fl'ent� da Preie"

ra. ,

- O sr, tratou <ü" pof
ca dQ Distrít() Federal?

- Inumeros assuntos

ram ab�'da:dos e aprese

ao �r. yetulio "'argas s

:;:ões de varios problema

lninh( administração.
versamos

demol'adamen

analisamos lllultiplas q

tões dé ilÜeresRe da p

laçã0 do D.istrito .Fedei'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


