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A disciplina militar é um i·ntI,,...�ddvo da própria so- xanizar"um"dos setores de milícia catari�ense'nos mol- injusto e'� críttca justa, entre o César a que de �e8ar é

b�ê�i.vên.cia. das corporações. Mas para que se chame dis.

I �!es da�uela. No atual G:0vêI:no, � mesma a�itude l:vou o e o ao puder porque i>: o puder. entre o que planta o 'car-

ciplina e mister que nao seja daquela .

a cadeia! Tomem-se, hoje, os artigos por nos publicados, valho para a sombra futura e o que planta a couve para
Que la rompe e1 bicho granck,' 'da lavra do Capitão Ruy -e, neles, os espíritos serenos, a panela do mês seguinte, o Govêrno lavrou a sua esco-

Y sólo enrieda a 101$, -chicos ! jUS�03 e desapaixonados; encontrarão sugestões, elogios e lha.
A nossa Polícia Militar, desde o fim de janeiro do necessidades da Polícia, tratados de modo impessoal apolí- Há, ainda, no caso, um aspecto revoltante. 'O sr, SE-

ano último, tem um quadro. de oficiais de chicos. .Inte- tico, e" sobretudo, com o mais escrupuloso senso de verda- cretúrío da Segurança Pública, para' conhecer o autor
gram-no oficiais briosos, capazes, com a fé-de-oficio Ilus- de. Por sôbre isso, o referido oficial, dentro e fora do seu -oaAap 'oW!UOpn3sd qos {llu.Iof ;}lSaU sOpU=>!fqllC!S01lrl.lll sop
tradu de merecimentos, inclusive nas horas difíceis e no grupo, é conhecido pelo seu entusiasmo pela corporação, l ria, bacharel que é, recorrer ao meio determinado pela
\.lmpo de combate nos movimentos armados. LOR chicos li' que serve com dignidade e zelo, como verdadeiro mi. lei de imprensa. Decidiu, no entanto, interpelar o Capi
caíram no desagrado do GoVêrno e do comando. De quan- Jitar que é.: Culto' e devotado servidor da Polícia. enten- tão Ruy, pois, conhecendo-o como um mtlítar brioso e dig
do em quando estão sendo presos, preteridos, despojados de o Capitão Ruy, hoje como ontem, que o melhor meio no. tinha a certeza de que a 'sua resposta.serta a verda
da razão, perseguidos. A disciplina, de. um modo .. suí ge- de servi-Ia não está em proclamar-lhe a perfeição, em deira. Valeu-se, assim, das suas qualidades morais para
nerís, só vale .para êles. O Govêmo já viu dessas absur- divinizá .. la com aleluais bajulatõrias, mas em procurar suprir o recurso à justiça. e 'puni-lo. O processo empre
da man ifestações de disciplina.ser anulada por uma or- aperfeiçoá-la e suprí-Ia do necessár!o, gado, pois, mais uma vez evidencia o jõgo da má-fé. da
síem de h'abeall-corpus., unanímimente concedida pelo Alzuns dias depois do sr. Iríneu Bornhausen assu- i!egalidáde como norma de ação, por parte de quem, para
egrégio Tribunal de Justiça do Estado e confirmada pelo mir'o Govêrno, indo em visita ao quartel da Polícia, alí t�r autor-idade de punir, devia, pelo menos, agir dentro
Supremo Tribunal Federal.

. .
foi

o

saudado por um ilustre oficial que proclamou sel" S. da lei.
'

Mas, os atos continuam. Ainda agora está preso, por 'Exa o governante que mais fizera pela Polícia Militar de Se o regulamento da Polícia, proíbe aos oficiais o
15 dias, o sr. Capitão Ruy Stockler de Souza. O motivo Santa Catarina 'nos seus cento e tantos anos de existên escreverem na imprensa, como justificarem a sua aplí
dessa prisão está em ser pquêle ofioeial colaborador

.

de cia ! Essa turfbulação interesseira, escapa da verdade cação apenas para uns, sob o critério de pesos e medidas'!'
.() ESTA.I?0.I\t�s desde. quando o Capitão Ruy colabora até pela imposaibilfdade material do tempo, exigiria do Para uns, o rigor da disciplina, ·para outros a tolerância
neste jornal?:O comando. da.Políciadeve saber que êssâ GOVêl'UO, pelo menos, uma advertência- ao citado oficial. absoluta.

.

.

'

colaboração data de diversos, anos...E não deve ignorar no sentido de saber nesar suas .palavras e evitar a cria. O mais doloroso disso tudo. é que o Govêrno. agindo
que os comentários tecidos par aquêle ofícíal tomavam

I

ção de situações ridículas para o Goyernador.· dêsse jeito não percebe que se desgasta na confiança
os assuntos em tese. No. Govêrno Aderbal Ramos da Sil- Ao ínvês dessa providência,' o discurso foi ampla. de todos e alarma todos. os espíritos porque. por atos,
va esses comentários, de critica construtiva, .levaram o mente divulgado! Ó complemento da atitude oficial está objetiva as palavras de Crainquibille: a justiça é a san

{��efe do E_xc:cutivo a ?-�sig.nar ? Capitão ,�uy para I na prisão do Ca�jt�o Ruy. Entre, �. ve�dade e, a lisonja, I ção de todas as injustiças!
fazer um es!aglO na Polícia de São .Paulo . afim de 01.'-' entre a palavra sincera. e. a louvammheua,.entre o e]ol!:'io Rubens de Arruda Ramos

O\PfIOIi 1\{ Rub�ns de
,� An-l.H:la ,R.amos ..

.

!
_-

.� GERENH

.� Do·mindos f ..
'Í

.. e

) de Aqu;�'f.t �'

Jr. n ; XXXIX

�-,.,._........_.._..._--._._...

. Senador Ivo
d'Aqnio9 .-

'"

_ "Esúiu- �b��1utamente
tranquilo. De mi.nhil .. parte
sei que nào pratiquei n,e

nhum ato ilegal. Antes, de

me pronunciar sobre 9 ri_lé
rito do inquérito, p.reCl�

l'conhecê-lo, o que pt'ocur::tr�l
fcue:r -de' al.g1.1m. modo. oh-

cialment.e".. .

,

; :..,_"",

• o o depois de um ano e

meio, tudo ficou pior.
Somente a Est.ação A

ll;Tômka voltou ao pres-
_ , . /
tillio :i'l1tige1

.

'0.
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)fédie�.
Cirurgia-Clínica Geral-Partoa

.

DOENÇAS Da SENBO
Serviço co.mp-leto e especializada das

derr êtodos de dia-gnósticos e tratamento.
Il:AS, "oro mo ernesm. .BT'" BO
.(lLPOsco·rlA - RlSTERO ...:... SAL�ING()G:nAFIA

- M '..n
-

.' LISMO BASAL

'ftadiQt�!.à�t"\'o}IDr ond�. curtas-EletrQcoagulação Itaios, Ultra

li'l<lie�a' e . lnl.x:a· ,Vermelho. .

c.,ftll�lióiio! 'Rua Trajano, 11, 1, 19 andar

"piO. "" .

lIor'l'lo: nas 9 ,às' 1!l horas - Dt. Mussi,

Da. iI) iii 18 horáll -;-; Dra.�·Jll1ui.

R'8lidiinci. Avenida- -r:rotllpowsk.i,· s.

# -

DR. A. 'SANTAELA
.

IFornlado pelá F.culd�de Nacional d. 1hdicina da Uoiveui-

...". do 8r.8m. . . _ . '.

.
.

, .

Védico por �oncDrso da ASlliati!ocia ao Psicopata.' do DlItnto

••d.raJ. "

o d' .,. el'.

h-interno do Bo.pita1 Psiquf'trico • J(antClÕmlo Ju leI rJ«,\ . a

C.pital Fede1'll1>
'.

. .

IIx-interw> da Santa· Casa de Miseric6rdia do Rio de J.nllliro.,

eliniea Médica - Doenças Nenoaa... '

CoDau.lt6tio-: Edifício Amélia' Neto - Sala I ...

Reáldêncta.: Rua Bocaiuva, 1&4.

(:oll.ultas: 1)a8 16 às 18 bOTai.

.'
.

"
.

-

n&ID� :UUJu'fllll..�
• b4� II.I'.WYl....

. ElilJfde.NOpeira
.Miut*. AUUIu .....

........... .��..

i· '" de .Agôsto de 1952
Florianópolis, Terça· eIra, '!

____
..J

Viagem;: e�tre FIJORI�NóPOtIS. é RIO DE JANEIRO
l�ijr.alas intermediárias em Itajaí e Santos. ser;do neste último .apenas

pu.raro movimento de passageiros.

f
•

DR. ALVARO' DE ',CAltvÁtlkr'
. .",\, ..

.f)OéPÇU de Ctia1lÇftI
,

'Ed'r S- Jorge � 1° "ndar.
Rua Ti'iljano ��i\. I. .ao.Consultório:

Salal 14 e 15:'

ftee)dê-o c ia: Rua 8rü:adelfo 'Si Iva Pae .... �/n, - .�" a nds r.
.

.

cara 'do Espanha).

AteiJdé diàri!lluente' da. H hs. em dia�t•.

! cbá-

0'$•.• O-"�'.'����V���A�
.,.,.,..,..",. �..•...•� :

..�
-- - __

.:-- � . _
..� . _ ..

. '.. ,... .. ,
.

.'

UTT �D'YSLA'VA' W MUSSI DR. I. LOBATO 'F�LHO
DRA. "� "

.

Doença. do apar.elho re_J1jratório

'., E. TUBERCULOSE'

O.
-
DR. '-ANTO-NI'O DIB MUSSI' R.ALHOi1RA:FIA E RADIOSCOPIA .DOS PULIIl .8

-

.

Clrurgià do Tor:.S:
.

Fo rrnado pela Faculdade Nacional !i.e Medícina, :riBioloii.t� ,

:risiocirurgião do Hõspttnl NerêG Ramn
.

Curao de es�eda.Ii?iaçao �)a S' ·N. T: Ex:in-terno e EX��Ui.t.nt4t d.
Cirol"gia o'" P.-of, Úgo l'i"lhéiro Guimarão (RlO).

c.on�>lJtÓl'i,,: Rua Felipe Schl.:l;.idt n; ;'18'.
. "

Dràr-iamenté, das 15 às 18 heras.

Residência: Rua 'F)lipe Scbmidt, n. 101.

DR.:M. S.' CAVALCANTI
Clínica exclu8ival1).ente dê ctia:açu

.

Rua Saldanha Marinho,' 19,. - Ttifefotle (1Il.� 7M.

DR.' JOSÉ ROSAlUO ARAUJO
Clltitcà Médica - .aoenç.a 4e criança.

{Tratamento de Bronqutte� em adultos e crian<:u)•.

Con8ultóritl·:' Vit'H Méir"h!s, 18 __ lO anda!'.

fl,tl'ário': Ou 1.0,36 às 11):30 e $Ias ·2,30 .s 3,30 hora••

KeB'dêncill: Avctlidà Rio Branco, 152 � Fone UI40:

de Jt'POLIS.
I D A

, PRÓXIMAS �AfDAS;

r

,

- o E'l'ADO
;,

tI"':":__�__ ·

-.�-C- -i;� "s '-!' ,--\' o ..,
AUMI!\iSTltA(..·AO

, C"o'l�"I"éiro :l1.rr".•.
·Metl ... ..;;,.. " l)fici.nal!l. II rua • �ç ,.. •

,

.

'hl. 1022 - Cx. Poetar, 1$9.
'

Diretor: .RU,BENS A, RAM.OS,

G�rente; DOMINGOS-·F, OE AQlJlNUl

R'ep'l'esenta ntel! ;

Representações A, S. Lara, Ltds.

Rua Sen:ador Dantes. 40 - 1)0 andar.

T'el.; 2'2-5924 - RiQd-e Jaftf!irQ.
.

• Reprejor 'Ltda.
.

Ru.a FetiJ'il de' Oljveira. n. 21 -_ f?D ..od....c",,·

l'el.: 32�9873 - São Paul�,
ASIJINA1'lJ.RAS

N-a Capttal

ARO ..... ' .....
' ..... ', Cr$- 17",3&'

8ell\e.��e _.- '.:. , _ , , , , ,. , , , Cr$
.

98AHJ·
.. .

.
_.

N& Intel'HJr

Ali!: : .. ,
.......... ,... Cr$ 206.(1).

Cr$' 1111<0&'

1-

Semestre ... ' .. , .. , ... ,

Anúncio! med-iante!lI,ço'llt41áto; "\:'"

Oa (}rfginai.. , me;'JIlo Dão poubIi'<!ado5., fit" ....._.

de'l'olvidoll.
.

A direçao não se responsa.hittl!lI pei-o.,NH'U\_

emitido. 1108 artir&1I aS$inado.t\

_ ....
-...._--.;._---:--:�=:::;.:-;::--;

DR.' ALFREDO CHEREMi
'Cura0 NlIcional de doelt9Al'msMa....

.

. ElO·diretor do lJospital Cí>�ia Sant'AflA..

Doenças nervosas 'e lllentaie•

Impotência Sexual.

Rua Tiradentes n. 9 .

ConsultaI das 16· às 19 horaa.

FONE: M. 798.

..'�

Res •.;' Rua 'Santos Saraiva, b4 - l!l&-tte.ito. _

-------

ADVOGADOS
DR. CLARNO' G. GAL.I.LET'PI>

- ADVOGADO-

'�ua Vitor }tei�elle8,'6D, - FaDe 1.468'. - FlorlaDó�li.,

DR;' RENATO· RAMOS DA SILVA\
.
- ADVOGADO-.-·""·,

'

Rua Santos Dumont, 12. - Apt. .. .

.._...,.;_....-:'I�7:::�:;;;:�;:;;;;;,-
__-'

''_

DR. JOSÉ MEDEIROS !'VIE1RA e:'i"
. - A�VOGADO -

.

Caixa Postal 15-0' - Itajaí - Santa Catarina
.

·nR�THEODOCIO MIGUEL. _'\THERINO"
...... ADVOGADO - •

,

.
-

I n. 1 - E'difído São Jor._....
Rua' Trajano n. 12. 1° andar, 88 a

(Eacr. Dr. Waldjr BUllch). -

-- �-r.n1.

o Bar Modelo, situado �
Rua Major Co�-ta.
Tratarmo mesmo ou com.

José Antonio à Avenida."
FlerdÍio Luz, lJ. 2.

'. '

de ITAJAt
2/Agôsto ,,'

14/Agôsto
2'6/Agôsto
7/Setembl'o

l�VSeteínbl'o
2/0utubru

14/0utubro
26/0tltubro .

7/Novembro
19/NQvembro
2/Dezembro

'14!De'��mbro, .

VOLTA
dó RIO ,- de SANTOS'
7/Agôsto ' 8/AgÔ�t�

,

19/Agôsto
.

20;Agôsto.
31JAgôsto l0/Set�mbro
.l.2/Setembl'o 13/Setenibro'

.

- 24/Setembro 25/Setembro,
7/0utubl'o 8/0qt'ubro

1,9/0utubro 20/0utubro
31/-Ou-a.thro- -'"' 1ÇllNovembro
íUNovembl'o 13/Novembro
24/Novemhro . 25!NQvembro
7/Dezembro' 8/DezembrQ
19/Dezémbl'O ,20!Dezernbro

6 lH)l'ál'i� de Floria'nópoiíS �er'á às 24 horas das datas il] dicadas.

Pll.l'amais informaçoes dirijam-se à

:EMfRt'SA �ACIONAIJ DE NAVEGAÇÃO H{)EPÇKE
'

. .Rll�
.

Deodoro ----: _.caixa, Postal n. 92. - Telefone: 1.212.

..-:- FLORIANÓPOLIS

J,2/Agôst'o
24/Agôsto
fi,/Setembt'o

.. 17/Setembl'o
30/Setemb1'0

12/0utn,b1:o
2·1/Outubro.

5/NDvembl'o
1\7/Novembro
30/Novembl'o
'l?/DeiembN! :'

, :. Sabao

'�frgém·· E:s.p'ecialidade
da Cia. lfiTIRL INDIJSTRIAt.,_.JoiD,ille. (marea ',reglstrada)

Torna .i} roupa br�nquissima'J

., �,

s,..6Ã��/�t�
. .. .

,EspECfAt fOAOE

,/-

,
.

,
.

\�------�------------------------------------------------------�----�--------------__.

.

'
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Florianópolis, Terça-feira, 5 de Agôsto de 1952
------------------�

Não aproveitar preços como êste é um

". ;;.k...... � " ........

Artigos para Senhoras

compridos qualidades, garantida
Cr$ 1.580,00

-Casaco- 2,M finíssimo Lontra Cr$ 1.730.,00

�'DrnpridQs Cr$ 1.85Q,00
,

-C8-<i(C"9S Na.Ylon Cr$ (i'l6,:Otf

-{;asaeó" Ve�u(lo Cr$ 485,00

·'C<,S;).ClIS de pura 'lã, bem 'feitos, 'f61'l'wdoÓ's li, seda

Cr$. 235,00
Tailleurs

-Os modelos mais elegantes por preços como nín

,:glH"ffi sonhou comprar!
I

Ca1'3S de Chuva
.�.-

-ói;!nu:; Capas Chuva a Cr$ 395,00

contia o. seu próprio interesse, contra a sua própria econômia
Artigos para Homens

� Artigos 'para Crianças

! Bluainhas boas Cr$ 18,00
1 Blusinhas de pura lã Cr$ 80,00

I Vestidinh�s de lã, lindos modelos a c-s 155,00
I Casaquinhos-de pura lã, em todos -os tamanhos e

1,
feitios desde, Cr$ lt15j6l0

',capas
de 'Gabardine a Çr$ 255jQO ',etc, etc.. .etc, ..

À rtigos de Cama � l\iõesa e Banho
\:.. ,\

.

F,IIl-{l'l,11,ções' ,c\� .. G)��, �éS4€, ,C,r.$ ?7,00
,t6,OOrtores D�iri' W1l� í)a.H� ��!iai> Cr$ �,oo
'r�;alhas de matérIa' plâstica 14úx140 a Cr$ 40,00
Ouardanapoa a Dúzia Cr$ 18,00

I Cobertores casal Rheingantz, (a melhor fabricação
do país) Cr$ 385,00
Cobertores solteiro Cr$ 318,00
Toalhas de Banho. ótima qualidade Cr$ 31,00
Toalha". de rosto desde Cr$ E,.oo

. etc, etc ...

Schantung (reversíveis) a Cr$ 395;00
' "

Shantúng inglês,,�i'eversi��isi ,', ;'ti�e',�' milit,!'I'l'I" ' •

.::_....4
,',. "VII lo ''''', "Y�1't

Cr$ 595�o�

duplas superior Gabardine e Schantung, a

Cr$ 425,00

-í.ooe ou mais têrnos de casemíra desde Cr$ 185\0'0
,

.• -11

"
Pulouwers de lã Cr$ 96,00

Camisas bõas Cr$ 34,00

Cuecas bôàs Cl'$! 12,90
i ',' , _., , ,

1 Pijamas de bôa qualidade a Cr$ 92,00

Comere logo, Compre já, para evitar o' arrependimento, tardio, de ter deixado escapar a mais Esplêndida Oportunidade deste ano, 'representada
"",,,... ! ..

t'; � . •

Na mais famosa gigantesca das Liq�lidações
Realizada pela

�
.

� ,

>,1' s.:

Vida
,j,NIVERSARIOS: 'o sepultamento do seu cor

Im. MANOEL PE'DRO, DA po sido realizado .às lfr, ho-
SILVEIRA Iras de domingo último, no

Ocorre, nesta data, o ani- I Cemitério do Senhor, J esús
versár io natalicio do dr. dos Passos.
'Manoel Pedro da Silveira, ENFERMOS:.
_21tualmellt.e -exercendo a ad- Na Casa de Saúde "São
vogacía em São Paulo, Sebastião", encontra-se

'

re-

Elemento destacado das colhido em quarto reserva

h,},�tes do Partido, Social do, tendo sido submetido à
"P cogressista, em nossa Ca- melindrosa intervenção ci
. nital teve atuação de relevo rúrgica, o nosso conterrâneo
no destino dessa agremiação Sr, Célio Veiga de Oliveira,
partidária em nosso Esta- funcionário aposentado dos

. lo, Correios e Telégrafos.
Residindo, atualmente, "O ESTADO" deseja-lhe

«em S'ão Paulo, onde exerce pronto restabelecimento.
,.a profissão de advogado, o

:...aljveJ'sariante receberá, no

d�a de hoje, certamente, ho-

ICine-DiariIJ
RITZ

Fechado para instalação
. \
de nova aparelhagem,
Reabrira Sexta-feira, com

à grande produção da M.
G. M.
SINFONIA DE PARIS
Com: Gene KELLY

Leslie CARON Nina

FOCJI,
ROYX
Às 8hs .

ODEON
Às 5 - 7,45hs

Ronald GOLMA.N
leste HOLM

Ce-

em:

CHAMPANHE PARA CE-
,

SAR
'No programa : Cínelandia

Jornal. Nac.

Preços: 1,50 - 2,0.0 - 3,20
Censura Livre,

,IMPERIAL
Às 7,45hs
KELLY, - 'I'esesa

,

,

em:

SANGUE ACUSADOR
No p-rograma : Bandeí

,,-="' limpam rantes da Teia. Nac.
o"

por fora e por dentro Preços: 3,,50 - 2,00 - 1,0
FAIXA BRANCA .rs Imp. até 14 anos

------------_--.:_---

AVENTURAS� 1�." .,
.

DO ZE-MUTRETA
CONUP.o-QS ..94RA VIREM.
AM"t:JNflA Â MíN,t./4 CA�'A,
PARA COMER UMP..R4-

'ro Pé
LEBRE

Em .sua residência à rua

Fernando Machado, n. 58.
faleceu, sábado últim-o, a

d. �{'ba"tiH!1 fI

da S.;.l-ieira, tendo I

'.
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o _TAOOFlórianópolis, 'I'erça-feíra, 5 de Agôsto de 1952

C�A.'Carlos Hensux � ,Avàí� .emanhê
A' luz 'd.o,s refletores do estádio .da ,F. C, F',:':� ·def�niar-sê...âó', amanhâ, em jOgf)

�a_i$t·oso',,:'os, possaDte�,'-es,qaadrões"do, c. A'."�'C_ilrlos":ReÔ'aux e' :Avai. Aguardem ,!
".�.���.".".:���••••�••"••••"•••••••••••••••••••••••• I"•...:... .......:..•...,..,...... � � .....

�'O'�"','; ,

� ; t..

"

Venceu � Com · Autoridade O', ,Campeão
'Tombo� o Guaranf .per 4� a o. Saul, Pàulinh�,:' A,r,í' e ':Õ�-;;-;;�d;-;-·d;i·�j�;�·

..

�
Jair,

'

os, gol,ea'dores. Reentrée ausp, ici.osa� _,de �fa,'ulio., ,} basquete ci.tadíno. .

Esta semana promete reu- O quadro do Barr-iga Ver-"Ta'mibem na prelim i,D"a,r V,'ence,o. �O alví-celesfe," ' 'nir as atenções dos af'iecio- de, cuja situação s candida-
-

nados do -basquete da cída- ta ao título, tem duas derro-tRem msinor que á t>rimei-I ri'o conjunto valores,' hoje
. Arbltra�em.

,

rantes. 2 x 1, o escore, ten-
de, em virtude de se de- tas, uma no turno contra o

, a segunda rodada do "aposen tados" como Loló, Serviu como arbltEo' da tos, marcados por Lls.
f'rontarem as maiores ex- Caravana do Ar e. outra no_,-,mpeonato de profissio-l Tião, Felipinho, .Procópio ,e contenda o sr, Lázaro Bal:- 'bo� e M�nal'a para., os, pressões técnicas do cest'{- returno contra o Ubiratan.ais de 52, que colocou n� outros, que o Ayaí vem lu- tolomeu, com altC!,s e baí- azuis e ArI para os tr ícolo-
boi metropolitano. Lira T.C. Agora, ,completo com' to-estádlo dá Praüt: de Fóra 'os' tando por formar uma ofen- xos. res,

"

\

e A,A. Barriga Verde, na dos os seus titulares, deve-pelotões do Avaí e ?o Clu- sÍ\�a: digna do. l�ome gl?rio- .' Pre�iminar" , ,,' Renda. IIoa rodada a realizar-se rá �)ferecer séria resistên-be Atlético Guarani. so do clube do sr; MIguel.. : 'SaiU tambérrí. favorável Cr$ ,2.065,00, fOI, �llan;� hoje, com inicio ás 19 horas C'Ía, sendo o favorito paraO conjunto dirigido "por .baux.
'

,ao,Avaí a partida, prelirni- t apula.ram as bilhetier ias tí
e 30 minutos, e, Caravana a peleja de hoje, devendo

, "mestre" Nizeta apresentou- Não gostamos e mesmo nar, disputada pelos 'aspl- 1 ��t�?:o_ �� �F. _ �._F:. _. _ _ _

' do Ar e Ubiratan E. C., com reaparecer segundo fomos

��a,n;o::��:��l��: ad�:��� �:�(i��:e�'�a�t�Sq:eost,��'z�!� �OV�"��t�riijfj;': ilâiâ i�fI�a ;:;�;:;�, ��;a8 d�e�!��
I
�;���a�l�d��l·���eL��l;::�a:;!;ado.. '- ra". Saul .

continua sendo ��
,

I rente. por te!' terminado a pun içào'A falta maior fez Bene- seu pontoalto _e ante-ontem .

Q .t\ dO Luz ' ,

·

LIRA T. C. versus A.A. que lhe tinha sido. imposta\ àl.' jniHsc'1,lfivel:fnente o comandou o quadro.
•

O Clube 'de Regatas Aldo sr, Arnaldo Bernardo, ve- BARRIGA VER,DE pela ,FAC.,1naio� zagueira catarinen- Paulinho progride de
Luz, e'm, cuja' Presidência se IlliO batalh�dor da causa do ' Hoje, a luta- entre os tra- A peleja: dos aspirantes'é da atualidade. 'dia para dia, pela coragem,
encontra o esforçado des- remo no RIO Grande do Sul, dicionais 'adversários, ofe- deverá,. tamb�m' oferecerMas o novato Fauste su�, empenho e shoots bem cal ..

portista Sr. Eu rico Hoster- o Diploma de Sócio-Honorá- rece para o quinteto do Bar- 'momentos de vibração, pais)Htituiu·o com agrado e a culados. Porém, os dois
no; continuando o programa- rio do Clube de Regatas AI ríga Verde, importância das ambos- os quintetos são can-..'rcsença de Brâulio tran-}meias decepcionaram ainda
de realizacões, acaba de ad- do Luz.rtendo em vista os maiores, por' não poder 'so- d idatos ao cetro de sua 'cauilizou a' "torcida". que não totalmente e Wal-
qnirtr nos

-

Estabeleiros Car- i relevantes serviços que es- frer màis nenhuma derrota, tegor ia, estando o quadroE' verdade =: GU,�rlm1 te�l' dá a impressão. de ,�ue I tos Itíesínger, de Pôrto
'

A-I se dedicado desportista rto- se' pretende candidatar-se do Lira com apenas uma.epl'esentou um OS::10 du- nau quer nada com a re-
leg re, mais um barco, i gran.ct�nse tem prestado ao ao título máximo dêste ano derrota e (J Barriga Verde(J -para ° campeão: donda", embora o considere-
Desta feita, foi encomen- I tradicienal Clube da Rua e assim representar F'lorra- com duas partidas perdi-

'

'l'Ka�,' isso aconteceu na fa- ,I mos' um elemento de gran- ,

4 t J -

P' t nópolis, no Campeona,to a d'
",U " -

dado um out-rigel'" a ,re" J 03.0 111 o. as.
, e i.nici'al, qU!llldo O alvi·ce· I d'e _futuro.

mOil c/patrão, pelo preço I Dudú fará entrega do Di- efetivar-se nos dias 4 e 5 Os juízes da, rodada çJe'ste preparava o caminho Helinho apresel1 tau atua-
de Cr$ 14.500,00' e mais àes- ! ploma ao homeuageado por de outu bro em ,nossa cida hoje, .no Estádio "SA�TAara a ofensiva que iria ção bástante inferior a Ma- pesaj;' de embalagem, frete, J intermédio da "Folha' da de. CATARINA". serão:ul�iÍlar com os quatrb ten- na1'a Günther e Lisbôa e
carreto, etc. _.;

\ Tarde", daquela cidade su-, Não vem o quint�to àu-
5.' Arí correu' pelo campo s:m Amanhã, pelo· avião da, linf\. ,

• reo-ceruleo" 'desenvolvendo ,Ás 19';30 hotas _ Aspi-Atuou o Guaraní, razoa-, �aber porque, ��lvez devIdo
Real, segue' para Pôrto A,-I Felicitamos a dinâmi,ca n'o returno' uma campanha rantes Hiram Livramento eelm€nte, sem decepcionar' a f�lta d� amJJ�en�e. ", legre, afim de efetuar, o pa- I Dir.etoria �o. �ld? Luz, por meritória, ansian(jo seus Oscar Capela "

.. _público. E um '\ <lIor teCl1lCO e utII
gamento do barco, o estima- maIS �ssa lTIlCiahva, e, for- adeptús por' uma reabi1ita� Ás 20,30 horas _ Titula-O desfalque da sua ala como lfUO comprovar as fu- dó esporti,stas sr. Alcides mulamos votos de l;Jôa via- çâo. , res _ ,J_ P. Nunes, e O.Klltterda Jaime - Lauro,' tllras pelejas do quadrb Rosa, o popular Dudú, que 'gem ao' Dudú, desejando No turno ° quadro ele Ré- l\1eira.

_[.ois valores que ,o T. J. D. alvJ-azul.
t-ambem ,foi �encarregado de I que

obtenha exito,·nas mis� I-iq Lange foi veIlci(to pelo Para o· jôgo de sexta-fei-ãc poupou, deve ter 'ense- 4 x O para o Avaí f�zeI' chegar às mãos ,do sões de o�e vai ir:ve-stido. quadro de Osmar Oliveira ra estão escalados os seguino aôs defensores do Pà- Saul inaugurou o placárd pela contagem de 34 a 26, e tes oficiaisilbão,,"bugririo" 'maio,r em- aos 24 minutos, em bonita 'LevaD' '0"U ,O flumine.use hoje, tudo envidará para see�ho e mnes segurança nas cabeçada. cOl'lSagraI\ vencedor, sRQido As 19,30 horas _ As_pi-gadas pelo corp'o-a-corpo, A bola bateu de leve
na, .-' 'a'" Tal'&)' '<'Rei.o»'· d.e,' . 52 .' que ,nã(/ pdde mais, perder l'antes - Hiram Livramentó-zend.o com que os crasues trave e entrou. 1 x O na Y sob pena de uma cl�ssifica- e José Santosaianos se empregâssem a primeira etapa. Com uma arrecadação de

I
SIm constltul?OS: ,�luml- ção desvantajosa pata o seu Ás �O,3{) horas _ Titulá-ndo para construir o mar- O seg?11do "goal'''' o,bteve- Cr$ 1.506.37�"oo, realizou-se nen� ---: Castilho, P,l1lda� clube, pois já cpnta eom 4 Ires -.J. P� NJ,lnes e Osem-dor. '. o Paulmho, apl'óveItandq no Maracana a segunda e Pmhel1'o. (Nestor): Jal1', insucessos. Capela.os te;ntos uma confusão dentro da', partida das finais entre o Edson e. Blgode; Tele (Ro-

zurras" :(oram todos área perigosa: Fluminense e ° CQ.r�ntians bison); Did�, Marinho, 01'-

,Uma, luta' 'q'ue 'empo,lgarl"aesperados, não dando tem- " Aos 25 minutos, A,f maI'- ,de São Paulo, com um me- lando e Qumcas.
a que o guárdião Nílton ca o seu tento de fóra da lhor desempel�ho dos cdrio- Coríntians -:--- _Gi�m.ar, Ho- N9 Campeonato Estadual nU2sse, à, praticar em suaçasse o mais leve mo-, área, recebendo em pel'fei- eRS no 10 tempo e do COl'in- �ero � Olavo; .�d�rw( S�- de,Atletismo do ,ano' passa- especialidade.ento, tal a rapidez das I tas co,ndições de Saul. tians no se,gl;lndo, Iaureou- la, .G.olano � Jlll.lRO; Clau,dlO, do, a prova de 3.000 metros E para a prova de 3.000da's. . O tento final foi da lavra 'se ° quadro carioca, tendo LUlzmho (Souzmha), Car-

apresen,tou ,�o públko. es- metros" 110 "Troféu Blume-defesa do "Leão dl}

I
de, Jair; n� último' minuto, a peleja terminado empfi.ta-: Qone,. J.ackson e Çolombo: porti,vó catarinense uma -r\Í- I nau", a realizar-se e'nt Blu-". desincl1m}�iu-�e_�satis- �.�irando ,de grande, distân-: da. ,.'

' I :. O J�U1Z d�. c6ntenda fOI o

.'v�lação, por ter sem compe- menau,�inscreveu-se WAL-O�lamente da ,'mlssao.,- !'(}Ij.·'" Didi aos 4 minutos da 1a.l f:_3nces TOIJ�mnn :om �tua tIdor�s, completado 9 per-l �ElVIAR T!AGO,. daI!do as-
.' ce:_ente o SIstema "de), ' "Os qu�dros fase abriu a contagem, go- i ça� �p.ena� I egular, .te�.do curso e mtempo qtl� o colo- Blm um br11hantlsmo inVtlI-rcaçao. I As duas eqUipes atuaram leando de êabeça.' I pelmltldo Jogadas. bIUscas

I- cava entre, os melhores gar, se'VILSON PIRES coms avant�s cOIltr�rios não, ,assim constiutidas:
,

,Marinho na 2a., fase au- i p�r p:���uh.st�.:_ J �eio-fund�stas n�cionais: pa'recesse a,o'certame�atléti-raro treguu, pOIS, quan- i,.., 1J.VAI - Btog:nolh, Faus- mentou a contagem para 2 CAMPEONATO AMADO. VILSON PIRES. C() a efetivar-se 110 dia 10
-

nãó estavám "engarrafa- i to e Danda; Nenem, Bráu-' I tentos.
'

RISTA
'

"

. naquela cidade;" : '. ;,'s" eram log'o des<1:rmados. ' lio e Jair; Walter,- Ad, He.1 Reagiu o Corintians, que ,Com mais; quatro eneon.

.

�ste atleta, na disputa da I Entretanto, fómos in'for�s8jm 'nàó poude () qua- linho e 'Paulinho. já havia empatado por in- tllos prosegsuiu, sábado e Corrida da Fogueira, resis- m�do";\ ,(lHe PIRES, fic,(fu
,

do esporti.�ta ,Ne'\V'tol1 '

GUARANI - Nilton, A-, termedio de Jaekoon e qua� domingo, o Camp�onl:lto da tiu ttmazmente a outro 'Iltlf:--' ! irnoxo�,:,ibilitado de corrercês a,oportunidad;e de 'nibal 'e 'Erasmo; Orlando, si no final da pugna, Spü-,! Dlvisão de' AmadoreS'. .'
' ta catarinense, vic�-câmpe-I D()l'�Fle; pratican'te de futevi,mentar o �'lllal'cador"_. I, Zézinho :, e .

Papico; Vitor, zinha que substituira aLui j Sábado _ Treze dOe Majo !'io, brasileiro na prova d.e I boI dev8r:, o flUa__dl'O a q.uerá�.Ilio foi. um capítulo á Osni, A,lemão, Fausto- e zinho, depois de uma falha 4 x Flamengo 1 e Hercíl{o 10:.000 metro::;, tendo perdl-� pertence Jo'gar neste domlll-te. Jogoü muito, .embora Pacheco. 'de Nestor que substituira aJ Luz 3 x Postal' Telegráfico do, por que sua;;; qUalidades.jl g(). "ente há mês,es das', can- I Os melhores Pinheiro, conquistou o ten-
f

2,
'

de corredor o indicam pura
' Ganha' a-ssim. lalmentável-s. ! No vencedor: Bl'ál:!lio', to de e,mpate. •

I Domingo, - Colegial 4 x as provas de meio fundo. I mente o futebol um jogadorom a vanguarda avaia- Dal�da: Jair Fausto} Paul i- Colheu o clube das Laran- Iris 1 e BUllgÚ 1 x Améric� , LongiÚneo, com ,grande 1 que nelas ;uas característi-a ,cois� andoll 'ma.t", !l1ho e'SauI.} No vencido so- güiras esplendido triunfo; O. • resistência respiratória, ve-I cas jamétfS �!erá um craque,I� não era sem razão. I bressairam�se Niltol1} Ani- 'Para assinalar a passagem I Maiores detalhes em nos� 10z, joyem, teriamos n0 fU-1 e, pérde o atletismo catari-')esd� os tempos em que bal, Erasmo, Zézinno. Vitor _do 500 aniversário. ! sa edição de amanhã, 'visto. tUl'OSO atléta a perspectiva 1 H GTI S·f)
.
e nacion�l, um�l das.):' Magno, quando havia e Pacheco: ,Os quadroil, estavam as-' a hIt-a de espaç<t hoje. ele gra:;::;des ,feito,", se Cí.Elti- n1J;o:'c" e",pc:rança:l .

. 1,
.

I '

• • I
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.L:U,BE, DO·ZE ,DE A\QOST,().
I Dia 8"':'" 'SEXTA.FEIRA -'JANTAU.'DE CONFUA- ,,:. - ;' ,

" ':�
,1';EB'FLVIDApES EM COl\:IÉMORAÇÁ:O AO'SOo TEBNJZAÇÃO - Entrega de diplomas aos SóCIOS RE- DE.G'�'Ú�,� Ornain,entaç�,o deslumbrante nos salões.

ANI-yERSARlO lMIJ)�.� 9 �,SABADO _ GRA�DE SOIRtE com ,uma TER�?z��:����s::�:e�i��R�i��;�t�:d���!�:�
P R O G R A M A ',.l-- agradabiltssima surpresa., .' "

'" .�, . dia 2&. poderãó ser 'feità-s por .tOflos srs; assoerades }I'ue
"

,

"

'

"

'
' I, mA 10 - OOMINGO -'Grandiosa 'exct'lrsão e chur-. desejarem .tõmar \parte. 'Tám6ém contil16a� aberta, a I·ista

. 'HiA (; - QUARTA-)tI:;IR;\ ,� BINGO E�PECIAL �
! rascada, Local;' SANT'ANA; ,

'

"
'

'

'd�, inscrição pata; as' ,senboritl!� �.qUe desej��m debutar..
!f;Pn�mim;: Uma !<'iUGIDiÚRE e outros, premios valiosos.' oi:,\ 11 � SEGUNDA-EElRA � NOI1'ADA ESPOR- Horário 'do expediente na .Secretacta: Das.-B às .11

.

'DIA 7 � QüiNTA-FEIRA.-;-:-"SESSAO CINEMATO-' 'fIVA � Jogos de 'Basquete -,-- Vole� --' EsgrÍlll8.' .

.

iloras d'là�i��ente. '/
I

•

'

.

,.', ,
t ','

lIlGRÁFICÂcom uma grande proi.i.ução da WARN'ER BROS. '. DIA 12 -:::"<TÉnçA-FEIRA ,- GnA�DiOsO .,nAILlf ' -

i"�
.,

" ,

"
' , ,,', �

-Ó:

\
'" '

,�
,

,- r '. ",
"

, .

E'sfranhlts .' renullmos aéreos"
..' , - •

11

'

, WASHINGTON, 2 (U. P.) ciam ondular, durante al=
::__, O .Serviço .

de' Guarda, guns segundos, resolvendo
Costa. dos Estados Unidos 5e, enÜio a batei .as chapas.
publicou uníà' fotografia de :. DAYTON.�' Estado' de'
um "fenómeno aéreo não Ohio, 2� (U, P.) � Os ;pil9- .

ident_if!clldo" ap�nhada por tos dos .aviões de" caça in

u�,'opel'adoi' Ç1as suàs, fiJ�i- tei'ceptadó�'es . infQrm�ram
raso A foto, reproduZ", quatro às áiüoridades da Base Aé�
obJetos, de forma arred,on- rea de P�üterson .;ue' ve�ifi
,dflda, cada um dos qU,ais pa; caram a pJ:'esença no céu df.i
recéndo ter dois '"'raios' de "estranhos ,objetos"" 'que
lu �se exteildendo át.ravés não pareciam ser· cOlise-.
do· centro para a -frente e' quencia apenas de m1ra .re-

pará as ;parte extremas; Os flexão de luz.•
'

"
'

raios de·hlz form�m, um '" Est�l fóY a -pr�eir� vez

perfeito "V". que os pilotos que descola
l!am p'ara verificar infornta··

A Gt�arda Costa declarou ções sobre "discos' voàdo
r.' de Scott é o tõn)cp com-

pleto pelo fórmula feliz I,que Mão _tem nenhu!Ua opi- res" fazem declaracõeS' ,tào
" ., nião a lançar sobre a fon-' 'POS1't' ivaQ

-

,

•
•

"

"qu. reuniu' as vitan:!inot -
�

. ,_,.

Tn.ne 'I popular 'depurativo cornpnstn I.iI· ,do ól.o'd. ligado da ba. 't� lie tais "objétos':, e 'que 'Os aviadores que, ,9hse1'
H;'r-mnf('nil e plantas medicinai... ,j( HII,· calhOu com cálcio. l}bel;aVa a foto apenas pele va�'am o fenomen,o'· chssel'am

�-lllnr Ih·j).(JratÍvt>. Aprováôo pelo D, N '�fósforo " , grànâe i;nterêsse do. PÚbli-,' que, ao ·subire:rp. 'a de�esse'
. ,�, '('01110 rnedicação auxiliár 00 l!'slllfli .. p

. I co pelo fenomeno que tam-. te, n;rH jJés, depa_raram c;om
pare os Rins. e a Be"iga'.

" r-.... .' be,m vinha, sen,do ()bservado., um . obJ'eto' bl'ilhan te e ver-
, EIft vidros de 40 e 100 pilula�, \(1 11 IISj�His e Reumatismo' d� r:n,l'�m,. I . ,

I

O srallde é mais econõmito origem.
.

.• .: em outras pártes do'.mu�d? ,melho que pasSOtr por SODr�
�-qu, -,""------- tl:fr�'T1'.,�'" I A f.otografiá foi ap:anha� súas c'abeeàs, Idesaparecen-

',! I. d� por �lm opeí�ad01:'da Mt1- do em ��g;lrida, n��a ",eloci- ...-------- .. ,

I
..' '"'. �f�_l.."i ,>' rmha na <:Jstaçao aerea <Ie dade extraordmal'la. "Ma-.

.' n 8 h'
.

�

',' ',.

"'d' ? Massachussetts, o qurtl veri-:.. -nobramos . de]iberadnmeflte
;���������A::;'�L- ",uer C n ec,er O seu pass,a ,o.' ����� a, ���������: 'd�évar:�:, ��a����Il��:��� �e�r::��!i;,
,no LUZ, UM DESPOR-

,1
Q Professor Rubens Peiruqlle que se en,Mntra. 'hos.. .

.

hra1;1.ca atr�vés das jàl1elas :de' um fenomeno de luz. ..

"I'!I'S'FA GAUCHO . ;;I;>dado\ no LUX HOTEL, llpresentará g.r:�tu-ititmenfé,. -a-'
'!.o!' ,.'�

_-

···dÇl' laboratorio 'fotog�àfic� O.ohjeto a p't:i'ricípio apa-"
,

.
t-r&yés das coI unas dêst� j-ornal, um estudo. sôbre o J:lasJ

P'
.

d;"
.

, .' '. da: Estação. O' operádor' ob� l'ec.eU vermelho e depois
'0 simpat-ico, e, tr:;ciohal ·mdo'··Pl'esent.e e j\�turo de'c�d.a.leito�..

OCUPOM abah '.' ,ex" ',Du-,'se '
'

" "

�, ,�. serVOl1 ás, l�l.ze,. s',.,,' que" paré� oranco".·
,o"

'lI�]I.Ib.e
_de R.egatas Aldo Luz,

I'
xo� deverá ser devidamente prt!en-chidQ

\
coin o"PSEUpó-,·

"

.
.

:t -

pm1." I';f!solu..ção' da Assem- �lMO d-olertm', 'e as indj.caÇõe� necessál;ias, que são:' dá- Uma ,carteir'a com ceI a..

"hiéia Geral, cOJ1�edu o Di-, :a, m.ê.s é a.no do nascimento. As.sim como: lugar da na- impoi'tânciá em ,o' dinheiro,'
"

"

, .
"

" ehtl'e à, Cása Osúr ,Lima·e ! " I

):llomá de Sócio Hoflol'ano' �ividade, �tado civil e profhúião. &mdo possivei, indjc�H' '"
•

'- , r

, '�, Casa. Victor. Gl'at,ifiea-se I' V'" g
"

,-

g
- ,

'nO' valoroso desp<,)l,tis'ta gau- -arirbém a hora .do· nas-ciinento. Cadl{" pessôa interessadb, 'f,a em;, çom. se uril�ç,a.

dw, sr: .Arnaldo :Bernardo, �m c�}nh.ecel" seu futuro; deverá RÉGORTAI( o' CUPOM' bem 'a qu,eni a entrega-r nes� J
,o.

; "trThd{)nal figura do
,: e�porte Lba ixo. e ind'icar com sua própr;a le_h:a, os dados n-eees" ta redação." . e' ':"d'

.

. ,n2.lltico Dl'asileiro, pelos re- �áriofl a.o estudo. Isto'feito, endereçar à redação d·tniosso _..,..'_.,'....',.. �,

:.�.
I ."', ' ,. r�pl ez', . .

'

l",;".intes serviços que há i.ornal.
'

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

l' ,80 NOS 'CONFORTAVEIS l't!tICRO-O�lBUS D\.)
]ll"sstado ao Clube Can)..peão C IJ P O M .�. t; ..:.. '�\ ....4-

iio ANO' SANTO; como ,seu Sr. PI'�fBSSOr Rul?ens .Peiruque
'

,

,RA�IDO' .«SnL-8RAsILEnf�=;-':� 'Oe"Jypreseiltante em Pôrto" A,� . R.;da{:ão, dó . '�O Estado", .�e�ta Ca,pitaL '
. -" .. ., ,

'}cgre, onde, pelos seus l'e-
,

"

E-nvio os dados abaixo, para rece�' G L� 'E S A
'

fI 'Jrian6pól;i�, - Itajal· - .J-oinvill-e --. Çnritiba, , '"

�()nhecidos ,conhecimentos ( ber, -anotações sôbre meu-passadó, j)'fe- ,I' N-: .

, ..
'

'

'A' A"'"
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safar o barco dé·4.000 tone-
--'- A forbe cel"l:aeão que tem. ocasionou anteontem a per- ladas.
-c;'l;��et:él"i'iado ,;s' ,6lÚmos. da do' mercante, panamenho .Durante toda" a noite os

.

-rli:ás. em ttXlli,' a costa sul "Esíto"; a ] 5 'q�hômetros do m-árinh�Úros' mantiveram-se
,

.

-----:-' -:arot t1'e .cidreir�. ,., "
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I em seus postos, procurando
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��'.>:".', -,·,i, YJ'"'LA
neiro. Na capital da Repú- Fortes ondas' rebentavam

�;,::<:t.'" "r- t'lfl blica, a tripulaç-ão interna- ,eon,tra o .costado do navio,

jIJ, ,.f}� ,." ., cíonal, que fez a viagem de varrendo o convés de ponta
: " r/4;1INorfolk

até o Brasil. foi a ponta e"ao amanhecer <};e
'", _.

l;"e,f.JI:;I, ".
substituída por marinheiros' ontem a popa já .se encon-

��;..:;-�.��;"'" °12 ",� brasileiros .: uma vez que.em trava parcialmente .submer-
õ _. -'lAY , regresso o barco seria na- sa, obrigando a guarn icão,'
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e, ,. _ .
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inclusive, . a
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� 10 -- A aquisição far-st.'-á no país; ou no estran
'g-eiro, quando insuficiente a produção nacional, e a ven

da onde se verificar a escassez.

� 20 - Não podem ser objeto de aquisição 'por .com

lira ou desapropriação, na forma desta Lei, os animais
"festinados ao serviç.o nu à reprodução.

Art. 8° - Para efeito de contrôle dos preços a CO
FAP, as COAf e as COMP determinarão que o vendedor
,de mercadorias de primeira necessidade, cuja importân
cia exceda de Cr$ 10;00 - (dez cruzeiros) - ou forne
�edor de serviços essenciais, quando a prestação de ser

viço ultrapasse de Cr$ 15,00 - (quinze cruzeiros) -

f!ntreguem a cOlllprador ou ao -freguês fatura o'u nota ou

caderno de venda, seja esta a vista ou a prazo,' assina
'do pelo vendedor ,ou fornecedor ou pelo empregado.

§ único - A fatura ou nota ou' caderno de venda
contará:

a) - a indicação da quantidade e do preço da met-

cadoria vendida ou do serviço prestado;
b) - o nome e o enderêço do estabel€cimento;
c:) --o nome da firma ou do responsável;
d) - data e local da transação.

Na' '�Assembléia 'Legislativa'
tido Trabalhista Brasileiro. r cão. o ilustre representante ;treito, diz-endo. que o

m€s-,
Stockler de Souza

Aproveita o deputado do Partido de Representa- mo não está habilitado a fa- O deputado Ylmar Cor-

Braz', Alves" o ensejo para ção Popular propõe um te-. zer consertos em tais má., rêa pediu a palavra para co

dizer de ... algumas aspira- Iegrarna à bancada cstarl- quinas. ! mentar a prisão do Cap, Ru-i

ções do povo brusquense e nense na Câmara Federal, q, deputado Osvaldo Ca-: S. de Souza, pelo motivo de

conclui requerendo conste no sentido de não permitir bral diz que o orador está estar colaborando na Ira..

em ata, voto de regosijo pó}' se consuma tamanha descon- faltando com a verdade e: prensa da Capital.
tão auspiciosa data. aíderação ao jornal do hín- salienta que quem não es-! Esclarece o orador que
O inquérito no Banco' do terland. tava habilitado era o mate-

'

esteve no Quartel da Polícia

Waldyr de .Moraes Límai-->.Oficial Adminietrativo-J, " ',Br.àsil t . »eP',:, ',��Wan�iS(li6 i,,�.�fê" �iã:.l,.!,���,uil:�cl(j-(,p!?;lo� ag€n,wl\_ M��itar �� yisfta ao.bripsn
Lei n. 1.522, de 26 dezembro de 1.951 'Foram requeridos e apro- nhas contra o 'deputado ,Os .. do ""r:--tCblbllj. em.São Pauli)'; '.oflelal; �Aá bívera opürlu-
Autoriza 0_ GOVêl'110 Federal a intervir no domínio .vados telegramas ao Chefe valdo Cabral.' '

e de tiO 'péssima qualidade nidadéditi-tél�' o. BO:let.im
.

do
econômico para assegurar' a livre distribuição de pro- da Nação e ao deputado Jo- Em timbre d€ voz menos que nem poude ter entrada Comando sêbre a referida
dutos 'necessários ao' consumo do povo, sé Bonifácio, no sentido de própria para início de dís- no almoxarifado. prisão, e onde es�o expli-

Art. 20 --:- A' intervenção eonsiutira : ,ae1i �once�ida, u, divulgação curso, principalmente do Mais, adiant€ o dé'P�tádo citos
'

�s motivoS�(IUe a te- '1

I - na compra, distribuição e venda de:
" '

'do iüquêríto 'concluído' no conteúdo do que-proferiu, 'o °Mascaren,hàs :cbmef.)jl ,'a' }e1'

t'tiàm
detertn·inadó: '

a) - gêneros, e produtos alimentícios de primeira Banco do Brasil, sôbre ver- deputado Francisco Masca- uma carta d€ Joinvillle, dar Tendo-se-lhe recusado có-

necessidade; :, gonhosos escandalos verifi- renhas foi à tr ibuna para tada do dia 3, isto é, d€ on- pia desse boletim, o orador.
b) -- gado vacum, suíno, ovino e' caprrno, destina- eados naquele estabelec i- uma oracão de defesa do 81'. tem, domingo. envia à Me,sa um requeri-

dos ao talho; mente oficial de crédito.
'

João Collin. atual Secretá- Em aparte o deputado Ca- mente concebido nos se-

c) - aves. e peixes próprios para a.limentação hu- D€pois de ocupar a tribu- rio da Víacão e Obras PÚ- bral acha interessante que guintes têrmos :

na, o deputado Volney CoJ- blicas, atingido. há dias, pe- ° orador tenha ido colher Sr. Presidente da Assem-

'laço 'de (),liteil'll; 'ãi.ltúl' do lo" sensacional discurso "do- dador; -em-;Jurrn,-1'le·li'o dia 2, bl'éia-:' - ,,'

requerimento, foi ao micro- denutado Osvaldo Rodrigues sábado, e já haja trazido de O intra-assinado, requer.
fon€ o deputado Estívalet Cabral. lá uma carta datada do dia na forma regimental, que

Pires, que deu seu apôío ao .Já de inicio. o orador se 3.
...

V. Excia. solicite do Sr. Se

telegrama, porquanto opina mostra abespinhado com o Prosseguindo. o represen- cretár!o de Segurança Pú

que tais assuntos devem ser seu ilustre colega de banca- tante de São Francisco do' blíca as seguintes informa-

dados ao conhecimento do da, a. Quem tacha de injus-,
Sul. na leitura da referida ções: r

público, de acôrdo, aliás, ' to p de ter faltado com a ver- carta, 'é interrompido com 1) - Cópia. do Boletim da

com a manifestação do líder dade., [díversos apartes pelo depu- Fôrça Policial do dia }'O do

do P.S.D., na Câmara Fede- A sp·�uir, acentua o depu- tado Osvaldo Cabral e dep. corrente em que' é transeri

ral, deputado Gustavo Ca- tado Mascarenhas que o ae- Ivo Silveira e para esses a- to o oficio daquela Secreta

panema. roporto de .Joinvile não está, partes o orador não tem res- ria mandando prender por

Quanto ao apêlo ao depu- 'lendo «onstruido pelo Esta-
.

postas satisfatôzias. 15 dias o sr. 'Cap. Rui S. doe

tado José Bonifácio de que do e sim por subscrIção po-l De tal forma,se vê atra- ':'ouza e censurar o sr, Tte.-
envie cópia do inquérito em pular. '

·1
palhado, que 'Chega ao cumu- CeI. Américo S. Ávila.

seu poder, a-cha o orador que Em "nade o deputado Yl- lo de negar apartes ao dep, 2) - Quais os motivos

tal é dispensável, pois sen- rqHr Cm·d'a. pergunta se o ?svald? Cabral, sob �. aJe- f'''e determinaram essas me

'do 'átendid'o: como' '€spera, o 'lPDutado M8!<'-'al'pnhas np(w I' ga('2.o ele Que aquele ilirstre didas.

apêlo ao Chefe da Nação; o f:starern as TYláonínas do Es- ,parlamentar costuma me- 3� - Cópia do>; atos trans

inquérito terá ampla divul- b�do h'�h."ihflnno a flervi('o'! nosprezar os oradores que ff'rindo para esta Capital ()

gacão. sem ser necessária a ' (.lal'lUele aeronrH-to. O orador: não tem a i'ua cultura. Can, Rui S. de Souza qu-e

reierida cópia. dio nelrfl e diz nue as má-l •

Mas o deputado Osvaldo estav�l eomandando a Cia.
O deputado Bulcão Viana '1UiIH1S fOl'am cedidas pelo l Cabral. d,,"me:ry.te essa afil'- Isolada de Joaçaba e 08 mo

apoia os dois tel€gramas, ao Irovhno federal. Em outro· mação e diz ma-is que o ora- tivos Dorque foi tomada ta!.

presidente Vargas e áo dep. �;nal'te o rl.eDut.ado Ylmar dqr não está defendendo o medida.
José Bonifácio, pois à. acu- Corrêa npr�unta poroue es-

I
sr. João Collin e sim a sua Encare('o a V, F,',-(�ia. 4-

ila.-:.&o é j!l'llvissima e a opi- 'Ia;; máC]t1in�s não estão tra-: cadeira nesta Casa, urgência désse 'l1edido.

niã,o pública deve ser bem b� lh,nldo na e"b'ada Floria-I O dep, Masc�renhas .

se S, S" em 4-8-52,

informada, ,
afim de evitar nÓpolis-Joinvile. ,

i exarceba e eonvlda o seu co- Ylmar Corrêa.
erros d€ apreciação e para O orador respõnÍ:Ie que' lega a deÍxar a União De- Depois de ontrás consíde-

que os responsáveis sejam Joinvile se adiantou à Capi- mocrática Nacil1üal. rações, o nobre parlamentar

punidos. tal pedindo cessão daquelas! Lendo novos tópicos da analiza a lei militar que re-

Ambos os telegramas são máquinas. . i carta, o d€uutado 1\1asca1',e-1 gulamenta a matéria e con-

aprovados. Aqui se estabelece forte nhas dá ciência à CaRa de dena ,aquela prisão, por l'er
Em defesa da Imprensa do discussão. ac€ntuando o dep. novas e gl'avisf!imas acusa- arbitrária, acentuando que

Interior· Ylmar Corrêa que o sr. Se- ções ao pessoal e aos, técni- há pl'evencão contra o refe·-

O deputado Luiz de Sou- cretál'io da Viação e Obras cos da' Oficina Cent.ral 'do rido oficial, unicamente por

za, do P.R.P.� reportando-se Públicas trabalha contra
I
Estado. , ser do Partido Social Demo-

a um projeto em curso na �lo.rian�po,lis" porq_ue, para I·
N�ste ponto é ?rivado de, crático. ,

Câmara Federal, pelo Qual ele, aqUI so ha ladroes e ma- ) apartes e por malS esfon�os O ol'udqr e aparteado 'pe
se nega à imprensa do inte- landros. ,I que o orador faça não acha lo deputado Osvaldo Bulcáo

rio!', a participação na pro- Como o deputado Masca-I saida para () _embrulho em Viana, que alega tratar-se
.; pagahda 'oficiàl,e, t�ce' á,: }"es·.. renhas' tentasse desmentir,' r q-ue se meteu:' Como, ""nesse' de qqJ.1€stão interna daque-

peito, judiciosas e oponu- o deputado Ósvaldo Cabral' transe, invocasse os têrmos i Ia corporação, mas o depu
nas c.onsideraçôes, num ver- confirma e reafirma tal au- da carta porque siio termos ! tad� Ylmar Corrêa adianhl

dad€iro proteRto contra êss€ da.ciosa acusação do sr. João de um téCl�ico, mas o depu- \ qu,e, de oacôl'do com o Regu'-
Art._J4° - Fica sujeito à multa de Cr$ 500,00 (qui- ·atentado io periodismô;;qúei CoNin conti'a o honrado'pó- tado Ylmár' Corrêa cl'ecla'ra I hl.men\to Milita!', a prisfw'de

nhentos cruzeiros) a Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzei- no intérior do país, presta vo ilhéo. qlJe não dá o menor valor oficiais não pode ser comen-

1'os), sem prejuízo de outras sanções penais que cOllbe- tãú relevárites serviços ao ' Como qU€ ferido por essa a eRsa carta, porque é data- tado - e o Boletim a CG-

l'em na forma da Lei, aquela que: nosso progresso. atitude do deputado Osval- da de ontem e o seu c·onteúdo menta.

a) - vender ou ·expuser à" venda mercadorias ou Assume, assIm, o deputa- do Cabral, 'o deputado Mas-I foi :ncoll1endado. . .

Para melhor conhecimen-
oferecer serviços por preços superiores aos ta- do Luiz d� Souza, o nobre cail-enhas assume aspecto Smceramente, fOI lastl- to dos seus pares, o d€puta
!velados;

, papel de defensor espontâ- dramático, indo aos agudos, mável a defesa que o depu- do Ylmar Corrêa lê o artigo
b) -'- sonegar gêneros ou mercadorias, recusar ven- ueo da imprensa, do interior e nesse tom mantendo 'sua tado Mascarenhas tentou fa- publicado no "O Estado", e

dê-las, ou as retirar' com fins de especulação; - essa imprensa que, em- patetica defeza 'do qu,e ele, zer do Secretário da Viação flue originou a punição do

-c) - não mantiv€r afixada em lugar visjvel e de bN"a tão esquecida, :tão sa- djz. FOT/()�� .uma...do ,n.or.te do, ,e,_()Q.l'�§J)1iJ�Uca,s,_, " __ C.anitão Ru!_S._.de Souza. _

fácil, leitura a tabela de preGos Çlw gênel'os, e crificada, mantida umca- Estado. Conduzida noutro tom, Terminada a leitura, per-
mercadorias, serviços ou diversões 'públicas po- mente pelo i-dealü�mo e .ab-, O deputado Estivalet Pi- com outra dralética, ,com gunta o orador onde está o

pulares; negacão de seus diretores e rei'! lembra muito oportuna- mais superioridade e isenta 'insulto ou a injuria a con�-
d) _:_ favorecer ou preferi�' comprador os freguês, "edatores é podérosa ala- m€nte que, nem o deputado daquele personalismo afeti- pnnheir'os" para determimu"

em detrim.ento d€ outros, 'ressalvados os siste- vanca do nosso desenvolvi- Osvaldo Cabral nem outro vo com que' o representante � uma prisão?
�as ,de .entrega ao consumo por intermédio de'l' mento econômico e cultural deputado havia. atacado o sãofrancisquense costuma O deputado Volney Col
dIstrIbUIdores ou revelldedoí'es; - e daqui os nossos caloro- novo ou o municipio do no1'- insensar os homens do go- laço de Olhieira estr:mha.

-e) - negar ou deixar de fornecer a fatura ou nota, "sos aplausos. 'te. vêrno, essa defeza poderia 'OU€ o sr, Governador do Es-
ou .caderno de venda, qllando obrigatório;

-

ConcI'uindo sua bela o1'a-

'

V. E�cia. m€nte! ,ter proporcionado uma tar- tado se haja metido nessa

f) - produzh'" mercadorias cúja embalagem, pêso O deputado Osvaldo Ca- de parlamentar memorável carapuça.
,ou cOlUposição transgrida determjnaçõeH le- bral desafia o.orador 'a que nos anais políticos de Santa O de1lutado Ylmar Corrêa

gais �
. ,

prove tenha ele ,afirmado Catarina, conclui lavrando seu pl'otes-
g) - efetuar ve"Yldas ou ofertas de venda, e compras que houve desvio de dinhei- O mau advogado, porém Itr, ni.\" ç'(-, f'Ol'tr:'l )l ",'isão do

ou ofert&s de compras, que in.cluam,' sob qual- 1'08 públicos para Joinville. deitou tudo a perder. O r'o,
.

p"'liFín 'Rui S. de Souza co-

quer forma, uma prestação' oculta;' Como o orador reafirmasse vo de Flol'ianópolis conti-I MO ron t"ra a censura que a-

h"> - efetuar vendas ou ofertas de venda e compras esse pormenor, o deputado núa perplexo antes as atiw-I tingiu o Tenente-Coronel
ou oferta, de com'pra que prey,ejam a entrega de Osvaldo Cabral o€darou: des dQ titular da Viação e I AmérÍ<'o Silveira d'AvilR.
produtos inferiores, em quantidade ou qualida- "Vossa Excia. mente!" , Obras Públicas, contrárias ' --

de aos fat,m-ados ou a fatura; A confu8ão aUluente e 11

.

1l? desenvolviment� da Ca-' VoIJIII.II!Ii.n'de-9 ......

1) - subordinar a venda de um produto à COJl1pra presidência intervem, " pItal. sem que haja, nessa
. C' �

simultânea, de outros produtos ou à compra de ! perplexidade, qualquer má O n; r Mortelo, situado à
uma quantidade imposta; Grave acusação 1 v('!1tade ou qualquer pre, RIl� Mn ior CORta.

j) - estorvar ou impedir a observância das resolu- O dep. Mascarenhas faz venção conh'a o honrado e 'rI'Ri<' r no me::;mo oÍl rom

ções que forem ba\ixadas pela COFAP no uso dt' grave aCllsacão ao pessoal !abol'io::w povo de Jóinvi1e. T�oó ""'+nnio ; .<\vellioa.
suas atribuições. da Oficina GentJ:aI do Es-; _A prisão do Capitão Hui .Hercílio Luz, n. 2.

Comissão dOe Ibastecim'enlo
e Preç,os<;_de:·�Sanla' Catarina

(co�pl
De órdem superior, chamo a atenção dos interessa

dos para os artigos abaixes transcritos da Lei n. 1.522,
de 26 de dezembro de 1.951, que autorizou o Govêrno Fe
deral a intervir no domínio econômico,

mica;
k i - cimento e laminados d(l_ ferro, destinados ás

construções de casas próprias de tipo popular e

benfeitorias rurais;.
'

•

1) - produtos e materiais indispensáveis' oi prodli�
ção de bens de consumo popular.

.

- na desapropriação de bens por interêsse so

cial, ou na, requisição de serviços necessanos,
uns e outros, á r,ealização' dos objetivos previs
tos l1esta Lei."

II)

na;
:b) - combustíveis vegetais ou 'mfrrerais;
-e) - tecidos e calçados de' Ul:\O popular;
f) - medicamentos;
-g) - instrumentos e ferramentas de uso individual;
.h) - máquinas, inclusive caminhões, jeeps, trato-

'res, conjuntos moto-mecanizados e peças so

bressalentes, destinados ao trabalho agríco
la;

I) - arames farpados e lisos, quando destinados a

emprêgo nas atividades rurais;
j) - artigos sanitários e artefatos Industrialtza-ios.

de uso doméstico, destinados ao consumo nsr

mal das :

pessoas de restrita capacidade econo-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·'0 ESTADO" Florianópolis, Terça-feira, 5 de Agôsto de 1952

E'DI"'" A L.. EDITAL

��:f.%:;�Z%�J'�Zfff;.ii:�;::fi����{,( cosiect: BEM \ \
.

.JUlZO�:DE DIREITO DA.j plicante 'sÔ'bre o .imóvel acl- 1� O SE (1' DIA'
O doutor Osmundo Vieira 'btido, a 'justific�lÇão "in itío-

COMA:RCAiDEBIGUA.ÇU !ma descrito,' prosseguindo- �j 'U .,'.' ."", -.,-
_ .

Dutra,':,Ju-iz de, Direito da ,Jitis".parn, que acôrdo com

.Editltl decitação comopra-] secom observância .das for- 0
-

j ,) ",..,. -�9ma1'ca de ·Bi.g{I�G'U, Esta- o art. 45'1 e seguintes �b"q,
zi) de trinta (.30) dias, malidades légais. Dá-se a � 'Com Ulr.v·bôa do..

.'
'.

;.)(" (?lI'I-
'

,

i Jo. de Ranta
-

Catarina," na 'P. c. seja julgáua por V, .

;.(�dE··
'..._..

este o valor de Cr$ 2.000,00 '% •
' NO qu 'c:.>m- I j: fórma da )�i,\ etc .. ; Excia., a-,.,iustifica<;ão" rnan-

O dr. José"E. Salgado-de que é o d� imóvel. Nestes � bate o ,nthão d� E.:::?7 . .f'.:�''\. I'; Faz .saber.raos que o pre- dando i a 'seguIr proceder a

Oliveíia, Juiz' de Direito da têrmos, 'P <Ó;deferimento. Bí- � "",entre. qO'ántindo -

'.i./� '';:;_� t: sente edital virem OH dêle citação pessoal-dos confron-

Coma�cá de Biguaçu, Esta- �uaeu, 2t1 demarço de 1952. � be: ester tod dia /..�...rr cónHecimento tiverem que,

ItRntes
do imó,Vel bem como

do de Santa Catarina, na (Ass.) Acácio Zélnio da sn. � � viC: tumo: toda:

\�
por parte de JOÃO FRA�.:. Q. Dr. Promotor púhlico. por

forma Ú lei, etc" . va. Relação de testemunhas: ;:� 1..' ""�, �
CISCO DE ANDRADE e.�precl1:tóda .o Serviço do Pa-

Faz saber .aos que o pre- 1- Manoel Vicente Guedes, � "SAL DE FRUCTA",
'

-1;(\ � sua mulher MARIA' RIOS

'I
tr itnõn io da União em :Flo-

sente edital virem ou dele casado, lavrador; 2 - Da- � � DE ANDRADE, ��. se� a�" rianópol is, e os i�lt�l'essaflo.s
conhedment<; tiverem que, vid Crispim Corrêa, casado, � �'3&&[ � _

� 'Vogado o Dr. Acácio Zélnir- incertos por editais publi-

por ,n�rt,e, dé V.ENERANDO r-omarciantec 3 João � �.... •. � da 'Silva, lhe foi dirigida l) eados em trinta dias, urna

CATlICAR1" ,jJQi' seu advo- F;'s;1cÍ:-ICO Andrade, casado, �
.

,". ..�:\ ,".
".'

�' petição' do teor seguinte: vez no Diário Oficial do Es-

'-'a"'o'" o,' dr. Acácio Zélnio da comerciante, todos reaiden- � � "Exmo. Sr. Dr, Juiz de Di. tado e três vezes em jornal
... ti � A Vida d. Hoi. Precisa do ENO �
Silva, lhe foi dirigida a pe- -Ies em Soroeaba, Em a dita � __� reito da Comarca de Bigua- de boa .cü'culação, para (l

t' ...ão do' teor seguinte; petição foi exarado o se- "��..#f:&,. �#'$� lçu.
Dizem João. Fra�lcisco fim de contestarem, 'éJ,i.le-

"Exmo. sr. dr. Juii'de Direi- guirife'despàcho:" A: Como de Andrade e sua mulher rendo. dentro do prazo le-

to da Comarca de Biguaçu. requer, designando-se dia e .

._. Maria Rios d-e Andrade. ê�e gal. sendo pedido que seja

Diz Venerando Cathcart, hora para a justificação da 20 .de trinta (30") dias e;
comerciante e ela doméstí- declarado o· domínio dos

brasileiro, solteiro, maio}', posse, ciente o Dr. .Repre- uma vez no "Diário Oficial O eozido 'ca, brasileiros, residentes suplicantes,' 800re o imóvel

residente no lugar Soroca- sentarite do Ministério PÚ- 10 Estado", juntando-se aos
. é coluida nó lugar Sorocaba, neste .acíma descrito, prosseguín-

ba, neste rnunicipío, lavra- blico. Biguaçu, 25�3-52, '(As� autos uma via de cada p-u- Município, por seu advoga- do-se com a observância das

dor, por seu assistente ju- sinado) José E. Salgado de blicação. Biguaçu,. 24 ele "pesa"-a'at: do abaixo assinado, (pI'OCU- forrnal idades l-eg�is. Valô'r

dic.iÍído, q\}e 'com funda- Oliveira, Procedida a justi- abdl de 1952.' (Ass.) José n b
'

t '., i:ação anexa) 'que com fun- desta Çr$·,5,OOo,.óo... Nestes

menta no ad. 550 do Código fica.ção, foi esta julgadape- E. Salgado de Oliveira. E
a (),� �en e lusa herdamos a damento 110 art. 550 do Gó- tel'mos. P. deferimento: Bi-

. . ,."
.

t t . V·'· . prepaIaçao de pratos sucnlen- d' C··l
' .

CIVIl qu-er promover uma a- ,a :;egllm ,e sen Bnça. IS- para chegar ao conneclmen- tO"d ' IgO IVl, querem, pron,10- gua�,u, l5 de olltubl'O de
, .- 't J 1� • os. COZI o - onde entram ' -

d
._ .

ção de usocaplap para o que tos, e ,c.. u�" por senten- to dos interessados, passa o I
.

- ,ver uma açao ,e uSQcapuw 1951. (Ass.) Acáci-o Zélnio

'_
,,"

xcia o ca '1 jllstif'c .- 1 fi
egumes, raizes, carne verde �

para o que ex-n.í'iem e 'afinal d"a Sl·J"·a.'Estava selado com

-expo� e re1Qu.er Qa
v. ,e .

'1' :� <,' Id·aç;1o c.e .8., ?d�- i p:'esente �om o pra�o de 30 salgada, além de con��rvas f; , vt-'�E"
.' v

segumte: - ue' {) sup 1- 1,1 que pro uze seu.s Jun 1-' dias, publIcado e aflxado na
'

. ",
lequerem a . �XCla. o se- estampilhas estaduais no

. t ' 'f 't f ,.
condimentos - e conSiderado .

t . J Q ']'
-cante possue um elreno no lOS e elOS, a.çam-se pOl' fôrma da leI, Dado e passa-· . .' .

gu�n e, .

- ue os !lUp I, valol' de Cr$ 3,50. Relação
,

'

1
'

"

" d d ·t
-

d'
,'.

-

por mUItos "uma comida pe, '

t t "

lugar Soroca )a, eom a area t man a o, a cl,açao! os con- d,o nesta CIdade de Blguaç:u, ", '
. _ ' .

can es possuem um eneno de testemunha·is: 1 -- Ma-
.

95 t d' d -f, t t J
• '. I

.

D
' . .

sada , :A. dlgestao de ahmen, 't' I .A'
,

de 19.1.' me ros qua Ia os, �
'o-n an eR (l·0 lmove e r. aos vl11te e cmco dIas do· '.' .

SI o no ugaI mancJo, nes- no'eI'Júlío Corrêa -:- orasi-

'f'
"

d N �t
'

P ; t '. P' bI' f' , '. '
' tos dessa natureza mUlto de· : t C ,. t d 440

-cou ront}m o ao OI e com lomo,OI U ICO,.na, orma mes de abnl do ano de mil '

' . a ,0maIca. en o -- 'm leiro, cas-aqo levl'ador, resi-

terras de Luiz FransoUi; a-o I ··equerida. Por precatória, 10vecentos e cinqt;enfa e pe�de de, um bom trab�lbo d� de frente por lOOOm de fun- dente no lugar Sorocaba,

Sul com. as de .Januál'io

J
rn.ça-s-e a citaç-ão do Serviço d;is.' ELl, Orlando Romão de

estomag'o, Neste" caso, e s�m-' dos com área de 440.ooom2, neste Município. 2 - João
. N l"t d Pt'

, .

d U
'- " pre bom tomar Carboleno. O f t d f t S'l b'I

.

Francl!,co unes; Iml an- "o ,a rImamo a 1)]aO, em Fana, 1!�sCI'lvã-o, a fiz rlacti-
"

. , . .

con l'e an o: l'el1 e com ° José da' 1 va - rasl e11'O,

do-se a frente pe-lQ Trave's- Florianópolis, precatória lografar e saDscr,evÍ Bi- �so de um antI-acldo e dl�e�- Rio Inferninho, á dil'eità· casado lavrador residente
- f do .' " '.' tlvo comcl "Carboleno" apos 1

..

1 I
',,'

, '

sao do Cadeado e os Lln s 'lUC 8€ta expedido ao Jmz-o gURCU 25 de abnl de lWJ2 ' _ .'. com terras a< qmne a pe o=" no lugar AmancIO, neste

T
-

' d D"t d
' , 'as refelcoes neutl'alIza a aCI-' l' t d V

. , .

.

C/i)rn um raves·sao'que o se" e . Irei o a la. Vara. (Ass,) José E. Salgado de
-, ..,

, . .
sup lcan es e 1 c e n t e MUUlCípiO. 3 - Manoel •

d t' d} rd' (), t
.

t d' OI····
,dez estomacal e faClbta a dl- F

'

d S
" .;. b'

,para as" erras os te el- ctUcl.D o a·OR m -eI'essa. os 111- lvell'a, Jmz de Dlreitó. _ ,
" "

'l'<3.!1CISCO e., oLlza e a e�- Fr.anclsco Adnano - 1'aSI-

d J
.

D' d �el·to .- 't d C f'
, , gestao. Com Carboleno. pO- d � d '1'"

1'o.s e ose· Qmmgos e -' s, Selao Cl a os por on ere com o ol'lgmal afi- " _ . quer a e �un os com quem le,lro' so ten'o maIOr', resl-

,
.'

"

d "d't 1 . f'· d
de-se assim dizer, nao eXistem d d'"

"

Souza, cUJa po.,ss-e vem seu o " r, ,3, d lxa o 110 Forum, xado no lugar de costume .

. e lrelto, cUJa j){)sse vem dente no lugar; Sorvcaba,
.

.
" '. '

. comld,as "pesadas" "Cal'bole- , ,.' ..

1!IantIda.,pel,o 'suplIcante e oubllcado tres (3) vezes em O EscrIvão: Orlando Romão. " . ,.
sendo mantida pelos stlpli- rieste MUl1lClpiO. Em a dIta ,

seus antecessores, sem con- iormd da Cal'ital, pelo pra- de Faria.
"

no ,e encontra�o 'a venda .em cantes e s,eus antecessores, petição fói exarado os se-

tel'tação de terceiros, man-
todas as farmaclas e drogarIas. mansa e pacificamente. guinte' desp'�cho: Vistos,

sa e pacíficamente, há mais sem contestação de tercei- etc . .Julgo pór sentença a·

de trin�a anos, 2 - Não

MU'KA"L'H·
, ...a l'OS, ha mais de trinta Il.nos, presente justificação; para

tendo o requerente,. títulos,' ,

.

" ", PAPEL P ",.4. REDE 2 - Não tendo os requeren- que produza os R-eus' jurídi-

sôbré o. dito imó.vel, preten- HU ..� tes títulos- !:'ohre o aludido cos e legais efeitos. ,Citem-

de adquirir o. domínio. dõ A carestia da vida, nas
• terreno, pretendem adquirir se, pOI' editais, os intel'essa- ,

�esmo de acôrdo COI� o art. ..:::ídades do litoral, principal-
ULTIMA MODA EM NEW YORK, BUENOS ALRE� o dominio de mesmo na fór- dos incertos, com o prazo de

. ,- - - - .. PARIS, :aIO 'E- SAü 1'AOLO Q

•

550 do Código Çívil e-ni. for- . mente- nesta Capital, não é I m,a ,do
art. 550 de Cód-Ígo- t'ri11ta '(_30')- ,dias, pu-blic.Ull-MODERNIZE SUA RESIDENCIA FURRANDO-A C I ] ..

ma do art, 454 e seg.umtes só consequente damultipli-'
IVl e (e acordo �om o e"- do-se tres (3) vezes em Jor-

,
.

"C'
Para sala d,e jantar. quarto, copa.. etc. t' b l'd

'

't 4""4 (
do Código de Pro.cesso ,1- cidade de intermediários I

a e eCI o pelo ar .. o. e ;fIal da Capital e uma ))
Distribuidor e Representante ne!olte Estado .

1 d C 'd"
.

vil. 3 - Estabelece o. pri- dos produtos, entre produto- segum ;es o o Igo de Pro- vez no Diário Oficial do Es-
IVANDEL GODINHO

.

meiro artigo acima
.

citado res e consumidores.
cesso Civil. 3 - Estabelece tado. Citem-se ainda o Dr..

Rua Pedro Ivó - anexo Depósito FLORIDA ' . . .

Que: Aquele que por trinta Contra o Govêrno Fede- o pl'lmen'o dISPOSItivo lega] Promotor Público e os con�

anos, possuir co-mo seu, sem 1'a1 nada se póde articular
Artigo de .pronta entrega, .

que: Aquele 'que por trinta finantes e expeça-se carta

c;(lposição nem eontestação, em relação ao aumento de _ anos, possuir como sp.u. precatória ao M, M. Juiz de

um imóvel, adquirir-lhe-á o tributos, pois,. foram dimi-
sem oposição nem contesta- Direito da la Vara da Co-

domínio, ind-ependentemente nutas as elevações nos úl- ção, tlm imóvel, adquirir- marca da Capital, para a ci-

de título e bôa fé, que em timos 'anos, em face do exa. ,".....voe',aC'I'a'" e Con'tab' '·'t"da'de' lhe-â o domínio, indepen- tação do diretor do Serviço-

tal caso se presumem, sendo 'gêl'o do custo final das uti- f\U dentemente de titulo e boa do Patrimônio da União.

facultado requerer ao Juiz '!idades. Os transportes, p-or
fé, que em tal cae-o ,se pra- Custas afinal. P. R. L Bi-

que assim o declare po!' sen�, seu ttirno, não for-am enca- DR, ESTEVAM 'FIrEGAPANI .

sumen., sçndo, facultado l'r- guaçu. 11 de Ju\ho d-e 19-52.

tenf"a, servindo-Ihe a mesma, .recidos a ponto de alguns querer ao juiz que assim o (Ass.) O. Dutra - Juiz de
.,

'\
-:- Ad�ogado -'- d' 1

.

de título hábil para a trans- produtos custarem o triplo
ec.al'!;l por sentenca. S6'1'- Direito. E para chegar ao

ACA,Ç10,GARlBALDI ,S. THIAGO'
.

,

'eric.,ão ,no Registro C011'l'1').e- -e até o quíntuplo do que há viJ1d.olhe a meRma de titulo conhecimento dos inteJ:.essa-
- Contabilista -

'

tente. Ao. requerente' cab-e dois anos atraz', , Eai:ficio,,"IP�A,.SE" _ 50 andar.: "

hahiI para a h'ánsç'rição no dos, passá o pTes-ente edital

provar satisfatóriam-ente a 'A paI' com a ganância dos registj'() c01npetente, Ao i,'e- com o prazo çe 30 dias, pu-

posse e o tempo da mesma. açambarcadores e interme. querente cabe. provar satis- blicado e afixado na fórma

Ness-a cúnf-ormi-dade, vem o diários outros, existe a (�upi-
fatoriamente a posse e o da lei. Dado e passado nes-

,.suplicante, requel'er a V. dez fiscal, dos erários esta- OLHOS _:_ OUvIDOS _ NARIZ E GARQANTA tempo da mesma. Nessa COfi- ta Cidade de Bigmlçu, MR

.

Excia,,' que com ci-ência: dos ,duais e 'munjcipais, institu- formídad€ vêm os suplican- 15 de julho de 19-52. Eu, 01'-

.int�]'essados, se digne 'Ouvir indo impo,stos e taxas pro.i- DR. GUERREIRO DA FONSECA tes, muito respeitosame.nte, lando Romão de Faria, Es-

() di'![):oi'írt-ertto"ua's" testértl'Ll:::' jriti:va:s;---e·stá'b·e'l€!'C"-éllôõ·--trãt;.:
... --�- Especialista· de 'BosJJital, . requerer, a V. Excia" qlte erivão, a fiz <lati'lografar e

nhas aooixo arroladas.: as 'reiras" impondo uma fisca- ltec.eita de Ocul(,)s - Exame de Fundo de O�ho para com ciência dos interessa- slibserevÍ.

(IUais comparecerã-o em Juí� lização e ilma bLlrocracia de Chi8sifi�ação da Pressão Arterial. dOR, se dign-e ouvir OPOl'tu- Bigauçu, 15 de Julho de

zo independentemente de in- p.apeis, verdadeira's mÜl'<3.- Moderna Apa.rslhR6-em. name.nte., os depoimentos 1952"
_

timação, processando-se des- lhas intransponíveis, enca- Consultório - Visconde de Ouro Preto. 2, das te.stennmhas:a-baixo a1'- (Ass.) Osmundo V�ira

sa fôrma e com ciência do recendo grandemente ú cus-
- roladas que .. compal'ecerã'o Outra - Juiz d-e pire·no.

Dr. Prom-otol' Público da to das mercadorias e desa-
-em Juizo independentemeh- Confére com o o'riginal

Comarca, a .1ustifica:ção njmando os produtores, .,....�-,- _. te, 110 dia e hora designa- 'ifixado no lugár de costu-

"initio litis", para que de Urge, portanto, uma revi-
dos, por' V. Excia., pl'Oces- me.

:Í:côl'do com o 'a.rt. 454 é se- são geral nos métodos que
'

sando,se desta tQl'ma e com 'O' EscriV'ão, Orlando Ro.

guinies do C. P. C., seja jul, vêm sendo empregados, sob
Il... M",ccll.J D........ HI.I.·'_.J., '··".d,

., ci:êne,ia do. Dí', Promotor PÚ- mão de Fa.'da.
c,

. CUftIT..... ",,_u:.,..'''.PROSItBR... ·'

gado por V. Excia., mal}{1an- pena, de agravamento da si-
do a. seguir proceder a C'ita- tuação asfixiante 'flor que"
ção p,essoal dos,confrontan- atravessamos. E fH'iIicipa.l
tI?" (lo imóvel bem corno o mente no que diz: respeito
Dr. Promotoi' Público, por aos chamados gênel'Os de
precatória o Serviço do Pa-' ,primeira' necessldade, que
trimôl1Ío d.a União em F:lo; pã,p .dev·em: continl,1àT a cons-

.

r�an-óipolis·,e os :iI�í:(fSS.n.dos· tit.uii�os m�nan.ciái-s· .das ar
ineertos por, 'edit1\:iÍi"'*,l�:' "����i$·s,;::e.iscais·" :.::. ,: \. ;'.�

�ad()s em trinta élias, uma Há tarifas exorbitantes,
.
vez no "Diário .;Oji:cial do há papeis em demasia, .-há
Est<âdo" e três'veze's' 'e.;n·:ioÍ'�'t'ti'u,rócfacla- exagerada,' que

mt� ..de Ma circulação, para I i�pulsionam a carestia. Es
o flln de contestarem, q'ue- taa nos orçamentos, 'nas leis
'l:endo: déntl'o do prazo· Je-I e nos .l'egulamentos,. Süh tí
gal, sendo pedido aue :,;e,ia,' tulos capciosos, para· que
declarado o domínio do su- , possam ser desrespeitados

MOÇAS 1)ESANIMA llASl

PREGUiÇA E FIfAQUEZA
V�ANAºIOL

os precei.tos c,onstitu,ciomtis
t tes�

E' i�disp,:nsáve! :nesmo
que',a-boMram a guerra eco- qHe' se··flxem,lmposlçoes 1'a

nômtea �ntre Estados e Mil-I' donais, de sorte que os pro'
nicipios. " .

, dutos, cheguem aos mais

'. �ais.-""'trib��os jáma,is 'd�-l,longinquos_.�pontos do pa_ís.
verIam ser. fIxados· sobre o

�
com gra,nd'es van,tagens'paravolume das mercadorias e os consumidores. E isso,por

sim em ,relação com o seu, que. segundo":recente deda

custo de origem e com a me-I' 1'a<;ão €le uma alta figura da

nór ou maiot, necessidade po.lítica nacional, o �O\·o ja I
I

de ,consumo. .
'

f está ficando c:;l.l1sado dê &0- I
É, Ih'eciso que se acompa- ! irer. . . !

nha:rp os exemplo� edifican- ,

'"
M. F� 1\'1.

HOM��S SÉM ENERGIÀ,
, ..Nào é sOa culpa!
Ê 9 fraqueza qúe o deix� ..caIWtdo, palido,
com mo.leza no �orl>o, e ólhos sem brilho.

.4. fraqueza �trasa: a vÍda porque rouba
o

• � ,

A-� fôrca!! para o .�ra!l8Iho,
VANADfOL

t r !H" ... ·", j" r-: (�Ii' IlC,.:;1 O df'l�clf)"() 1',1)00'; �!'r U�I:.rl() "l"l! "."""�'"
I

\ .
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lo Hospital «Ner.êuRaios), de 20 enfirmos,·apenas. 3 tiveram exame
de pesquiza· de B.· K. positi�os, após a. H�dra�ina !. .., v;ciam'Tão logo surg'iu no Brasil a, nova droga Hidrazida I. Em Santa Catarina, como em outros Estados do Bra-

;
ele, de InICIO, quais os sintomas de .melhOIa que. a

ou Hidrazina os doentes do pulmão de todo o país. tivé- sil, alguns nosocômícos viéramo a receber a milagrosa; apresenta,r. . '.

C
.

I
,. ,

! <\. li "t I "N
�

R os" desta' ap,ül.

ram ren.aSddR.S n,ova.
s esperanças, iniciando-se,· então, I :Iro.ga, atr.aVéZ,

de

,.atividades exercidas, junto ao Serviço
,

.� ssrm, o 08p1 a ereu
.
amo, "

'.
':

•

"",
�

.lutas para a aquisição dêsse medicamento, cuja liberá- Nacional de Tuberculose, no Rio de Janeiro, afim de ser '1�e e um do� marcos .de um progra.ma de assls�encm so-

ção, aiuda' não estava autor lzada, à época. '
.

.

empregada sob sigilo e experiências para que se soubes-
.

ela) �lantado !"O. go�e�no do catarmen�� que._ e ��ron,

'. .,

','

daquêle nOSOCORUO, fOI dos que receberam, há mal»

JO .: _ ..--.- ""' _ ""'••••••_,..:..,;.••••••;.•••..........,._ ...,..",... � _,., ..,.-..-..- �...,. dois mêses, quando ainda em regime de exper-iência, al-,

'1 D·r Walmor ·R,-- ·I"o.m'b.:lll,'"e a.... guns 'vidros da Hidrazida, l>ar� ,o-que a sua direção con-
•

,
....' U

'-�orreu ,�normemente. '.' .

·b "iro'" Brau'-'o :T b" r'c·ul I" O fato, noticiámos então; prometeudn l�var-. 30 co-:

! � ,
.'. ..\1 I U e. ose'l nhecimento dos leitores. os resultados que, porteríermen,

S,!nt'll: Catarina .. acaba de
.

.

. te, apresentassem. .

'.

sofrer rude golpe com 0\ fu- NO RIO, A PREFEITURA Hoje, cumprimos o grato dever de Ievar a público.
lecimento, nos Estados Uni-, EMPENHA-SE EM ATEN- os primeiros resultados, constantes dos exames ,labora-.
dos da América do �o�te, I

DER O PROBLEMA, FOR- torfais procedidas sábad� último - dos vinte (�O) �.:»: do sr. dr. Walmor Ribeiro N,ECENDO . ELEMENT�S, fermos que fôram submetidos ao tratamento da JlJdrazIn<t
Branco, fazendeiro em La- AOS SEUS ,FUNCIONA- ou Hidrazina, 17 apresentaram-se negativos e,. apenas 3,
[es e antigo político. RIOS. ainda posítívos, o que corresponde a 85% de resultados,
Ex-deputado estadual; e- satisfatórios, comprovando' que se está verificando.

leitomais tarde Vice-Gover- RIO, 4 (V. A.) - A tu-
quanto. aós.prfmeíros exames.werdadeiro milagre n(t caso.berculose figura,' sabida- .

nador do Estado, exercendo .

. .E', portanto, acontecimento digno de registo, uma
mente, entre as mais gravestambém o cargo de Chefe do vez que a nova droga constitui, cerno ri afirmamos hãenfermidades que assolamExecutivo Estadual. o ex- mais de mês e meio, mais um elemento decisivo no com-
a. humanidade,tinto prestou ao seu Estado .

. bate ao .bacilo de Koch, responsável pela morte de .gran-,
serviços os mais destacados, E', sob,re.tudo, unia doença de parte de brasileiros. .'

.

'

que por justiça merecem re- .de contágio, tornando-se, - _ ,

�e::::���·i!,éd�CS�u���s:ai: ��rn����l!:I�:eo ��le c����Ji� INa . IS$elbleia Lqislativa �
homem-público dos mais de- da des. .

'

'

- _

votados à sua terra e à sua Felizmente, porém, de. al-
O tran�c.urso dó aniv�rsâ-l rico � Geográfico de .Santa gente, o dr. Walmo,r Ribeiro gum tempo a esta, parte o

rio natalício do sr. AlmIran-1 Catarina., . Branco soube grangear a es- assunto tem logrado maior
te Carlos da Silveira Car- Em nome do Curso de Ex- tima e aadmiração de quan- compreensão por parte das
neirõ, ilustre Comandante pansão Cultural falou, o tos o conheceram e de quan- autoridades, verif icando-se
dQ VO Distrito Naval, com Dep, O. R. Cabral e pela im- tos 'com êle privarám.

'

mesmo, quer quanto aos

sêde nesta Capital, foi ra- prensa, o dr. Sebatsião Ne- Na Assembléia Legislati- serviços federais e esta
zão para manifestações de ves, /que 'se referiu à atua-

va, na sessão de ontem, foi duais: quer do mesmo modo
júbilo dos. seus amigos, ad- ção intelectual do homena- prestado à sua memória. ho- quanto às instituições ou

miradores e, principalmen- geado, à frente do Curso
menagem do Legislativo, de antidades municipais e até

te, dos homens-de-imprensa. que fundou em Santa Cata-
que f'ôra parte há anos" ha- particulares; um 'empenh,o

.

Além de homenagens le- rina. .

vendo falado o sr. Dep, João decisivo visando o axtermi-
vadas a efeito pelos cornan- Agradecendo,o sr. Almi- Ribas Ramos, que lhe fêz o! nio dessa enfermidade.
dados do ilustre patrício, ran te Carlos . da Silveira elogio fúnebre. Falou. ain- Particularmente, quanto
realizou-se, na Chácara da Carneiro, teceu um hino de tIa o sr. Dep. Celso Ramos 10 funcionalismo mUlllCI

Penitenciária do :E1stado, na louvor à Santa Catarina, B:anco, da U.D.N., associ- paI, então, o trabalho é dig
Trindade, um churrasco 0- cujo povo, trabalhadOl" e 01'- andOl-se à homenagem à,quê- no de aplausos.
ferecido ao sr. Almirante deiro, procura situar o seu le catárinense. / A. assistência plena aosC�rlos da Silveira Carneiro, Estado em des-tacado lugar O ESTADO apresentã, ,na seus seJi'vidores, pela Muni
pelo Curso de. Expansão

e.�tre as ?e:n.ais da

Federa-, pessôa do seu �ilh.o Jorna.- cipalidade, no sentido de
Cultural, do qual participa- çao BrasIleIra. Hsta Afonso RIbeirO Neto não só prevenir mas tam
ram elementos da socied1,lde A noíte, em sua residência - AI Neto- à exmá. famÍ- bém descobrir os afetados
local, entre os quais os srs. recebeu s. excia. homena-llia f:)nlutac!a, as expressões pela peste. branca, tem al
Prof. Alti:qo Flôres; repre-

gens pa sociedade local. t do seu profundo pesar. '(Coptinúa na 3a pág.)
sentando o sr. Governador
do Estado, Dep. Protógenes !lf"'á._. )•••••••••••'4 ..
Vieira, Pres·idente da As-
sembléia Legislativa, 'Alei- _i. Confere".nc·I·-a ddes Ferreira, representando f'\ OS·
() sr. Secretário da Fazenda,
'Fernando Faria, pelo dr.
Konder-Reis, Chefe do Ga- TraDIl:5....

·

,·ferl-da pr.-mel-rabinete do sr. Ministro da � para a .

Agric�lt�ra, oficiaHdade do .' . qU'-Dze'ua' de Sefembrovo DIstrIto N�val e

exma'l'
.

.

família, deputados, jornalis- PORTO ALEGRE, 4 (V. Gal. Erné"to Dornelles, a a' coincidência do referido
tas Jairo Callad'o, de "A Ga- A.) - A Conferência dos fim de se tornar possivel conclave com a Exportação
zeta", Arí Machado, do governadores dos . Estados um melhor estudo dos dife- Agro-Pecuária.
"Diário da Tarde" e Adão situados na bacia do rio Pa- rentes problemas marcados r.......'.__••..._w""'.-..._-. ....,

Miranda, de "O Estado", rafiá, que teria início, nesta, no temário.
além dos srs. Des., Rén'rique Capital, a lO_do corrente, foi.! Com essa transferência.
Fontes e Carlos dai Cbs'ta adiada para a la quinzena' penSá Ô governador 1'iogran
Pereira, do In�tituto'1;tistó_l de 'setembro, a pedido -do dense :possibilital', a.inda,

85-/. de Resultado Salisfalorio I

Plortanópotis; Terça-feira, 5 de Agêsto
'

de 1952

Homenagem ,80 sr, ,Almirante
.

,

Carlos S. Carneiro
fes,ta 'de cordialidade e confrater

nização assinalou o aDiv�r-
.. sário de s, excia.··

GpverÍladores
----------...

.. -!',-""""'!-,..,..-._.,.,--- --------- -.-
°I·'

GUERRA '

.. A VISTA!'

Dr. IrDlando'
f., LllDa

Tivemos conhecimento
que, 'por' ato recente do. sr.
Ministro da Agricultura,
foi designado para servil' no
seu gabinete o nosso conter

râneo ,e renomaçlo engenhei�
1'0 agrônomo, dr. Armando
Ferreira Lima, onde passará
a· desem,penhar a relevante
e importante função de ele
mento de ligação. daquêle
gabinete com a Comissão

Unidós,
..

Ridgway fez

gl'an-l"
.

, Mista Brasil-Estados Uni-
PARIS� 4 Wnited iPtess) 'des progre8.'\os, no empenho r>erfluo da diplomacia, con- dps.

�" O comando supremo da de resolver os problemas centrando-se na preparàçáo . Às muitas comissões .hon
Europa está tomando novo que vêm criando grandes de soldados para que este- rosas, que lhe tem sido atri
asp.eçto sob a campanha ter- dificuldades aos exércitos. jam prantos pal'a uma gu·er- buidas no Brasil e no es

mjnante, do geller;11 . R'idg-i Qcjdentai.s: desde: ' que l se r8.,:se esta, surgir. Ridgway trang,eiro\ acrescenta, já
w�i;'�'cóm' O· Ô'P.leHvo de pô;; çonstit\üu' a ali�mçà do .A� por exemplo, cancelou todas ·agora,. máis es�,' à sua já

.. _,
ri iual'n'ição aliada no v'e� tlantico N.Órte. Ridgway te,,: as manobl(q.s eJIl grande es- .brllhante fé de ofício. aql1é-,

. ,l�o·G6ntip.ente e� prontid�o vogoú algumas das deCisÕes ca,la de tropas sob seu CO-I·1e conhecido técnico fito
pà;l-:ac'entral' em

_ _a�ão �a' qual tomadas no principio .)lor _ma�do, apesal'Ae E�senho- sanitaristac (�atal'jnense.
quer momento, 'caso Isto se seu antecessor, o general wer haver projeta{jo uma E' eom a maiol' �tisfação
tpme necessário. Dwght Eisenhower: ·manobra ,em eseala 11Iuic.;· J que "O ÉSTADO", notici-

..
T'cunqUilamente, ·en.qua11- O

pOl'ta�voz.
supremo do do

q,
ue as que se realizaram

I
ando a hónr.Ü'sa diS.tinr::.ãoto a at.enção mundial esta-

(coman<lQ disse que Ridgway., anteriormente desde que �fet"Ída ao w". Feneira
v�. vCJ1t::?::. para as conven- visa, cerno p��eito funda- terrnh.iou a seg�nda g1H�rra "Lima, envia-lhe cumprimen-:
çve-;; püllLl"llS dos Eôtados I :.:neX'"tal, reduza" todo o su- :nundlal. ... tos. A.

.

Campanha de. Ridway para deixar
,/a

. guarn'ição '-aliada' de prontidão

Repercuta' o .inquerito d.,
Bao'co do Brasil

Esteve na Pres idênc.ia.uu pezar, o deputado Celso Ra

sessão de ontem; o deputado mos Branco, que também €

Protógen.es Vieira. Secretá-, i xaltou os mereCimentos rno

rios: Clodorico Moreira e Irais e civicos de tão inaigne-
Elpídio Barbosa. ( catarinense.
Dr. Walmor Ribeiro Branco i Falecimento do sr, Hertên-
Afim de justificar home- i cio Camargo Rosa"

nagem póstuma ao sr, dr. \ Também foi
.

consignada'
Walmor Ribeiro Branco, fa- em ata um voto de pezar pe
lecido na América do Norte, 110 falecimento em Lajes) Uofr.
e il,ustre filho de Sa�ta ca-, sr. Hor�êncio Ca�argo !::o-,
tarma, natural de LaJes, fa- sa, abastado e estImado fa

lou .0 deputado Ribas Ra-, ze;l1'deiro ]l.aquele municíp.'ÍO�"
mos, LIcença ao deputado Rgma- '

O orador pôs eru destaque no Mass!gnau
a vida do pranteado conter- A Casa concedeu 60 dià'S;
1'âneo, que sempre soube de licença ao dep. Roman®<,

gl'angear. estima, quer como Massigna,n, da U.n.N.•

médico, quer como homem Aniversário de Brusque·
público. O município, de Brusque'
Concluindo requereu cons- comémorou, ontem, seu 92°'

tasse em ata UIlJ. voto de pro- aniversário de . independ�l
fundo pezar e que dessa ho- cia política.
menagem se désse conheci- Sôbre tão significativa e-

mento à exma: família do feméride, falou o deputado,·
extinto. ,

'

I
Braz Alves. digno reI:ireseJJ-·

Em nome da. bancada da tante da próspera comuna�,

Uni�o Democrática Nacio- eleito pela _le,gimda do �ar-.
nal, associou-se ·ao voto de

. (ContlI�ua na 6a pag.)
...........� O .

Os grandes pensadores, escreve'W. ' Durant. a 0' .

Ma�, "citemo-Ios:
.

ÊLE DISSE
Saulo Ramos: "Neste lilniar de tral1sfQ�maçã� ci

na vida sócial da família brasileira, constitui o �ln-,
'dicalismo ponto' dominante de reajustamentos para
° melhor eqtlilibrio das classes produtoras e trabli--
lhadol'as". '. (D. C. pág. 6.050)

.

(Da ',{'rib.una da Iiulji'ensa).
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