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anos de administração do Sr. Irlneu Bõrnhausen. Dtr-

se-ia que a cidade, nas vibrações do seu progressivo di

namismo, multiplicado em todos os setores da vida ur

bana, criou alma nova".
Diante de assert ívas desse. quilate, que esiarrecem

até as nossas pintadas estátuas, fácil de medir-se a ho
nestidade e a viaão do advogado do situacion itómo---: o

primeiro, aliás, a aceitar a·"ingl'ata procuração,
Evidentemente que, para quem vê vibrações de pro

gressivo dinamismo e alma nova nesta pobre e abando

nada Capital, a nossa crítica é leviana, parcial e apaixo-
nada.

-

Evidentemente que, para quem assiste o governador
falhar cem por cento nas suas promessas..desiludir es

petacularmente o povo, fazer tudo quanto jurára não fa
zer e não f'aeer tudo quanto af irmára fazer, e, depois
disso, ainda o elogia. com enfeites de estadista, o conse

lho- de confiarmos nós no eminente e honrado Cidadão

que dirige os destinos da nossa tenra, é màis do que pa-

chequeano, porque é lóg ico,
.

'".�'.'

Conselho por conselho; temos por ;obl'igação nOssa
.d'ar.,um ao 'nosso criatianlssirno govern an te : antes de
ofender o funcionalismo com êsses minguados e ,ridículos
cruzeiros do abono-família, observe o que está aconte

cendo, no 'cenár-io nacional, com um projeto mais ou me-

(0' :;=���n!�or
RUBENS DE ARRUDÁ.RAMOS

Quando foi feita a última reestruturaçâo do fun

donalismo público, o Diário da Tarde veiu para a rua

�xploral' a miséria do aumento, que, .ern média, alcança-
· va ,40%, Ao mJsmo tempo, na 'Assembléia, todas as vo

zes opm;ieionis'tas se levantavam' contra a majoração
dd imposto de vendas e consignações de 2,4% para

2,8%, Dia não passava sem que, .na tribuna, -os eternos

vigilantes berrassem contra êsse assalto ao comércio,
C()llÜ'a êssa escorchante e descarada sangria.

O atual Secretário d'Estado, sr. Fernando Melo, na
'Ó:;misliiio de Finanças, esticou um parecer de. várias pá
g'inas ..para provar qU(;1· Ó aumento era inconstitucional,
J'uhwso, calamitoso, etc. etc,

,

Agora, pelo Diário da Tarde de ante-ontem, os mes-

�:�r'l acusadores viraram defensores, E um anunciado

-prDjeto de simples aumento do abano-família, a ser con-

-cedido indistintamente a todos, inclus ive aos já aumen-
·

-tados, merece elogios de dia santo e dá ensejo a que
�ai::;amos que o espírito do 110SS0 governador é c:risti�
:níssimalIlente bom!
.'

.
E os aumentos anteriores, do imposto de vendas e

�()nsignaçõ·es. condenados e malditos, inconstitucionais
·

e l'esponsáveis pela falência da economia catarinense, a

'j.lontl) de o Diário da Tarde haver. feito uma campanha
-corn o slogan NÃO PAGUE, a que ficam reduzidos, dian
te da ]l0va e anunciada elevação?

.Esta entretanto, segundo o mesmo jornal é uma

�te"adio insjvnificante, e até boazinha, porque arredou-

dando P.. taxa para 3% vem prestar aos ;:;1'8.' comercian
tes o favor de lhes facilitar os �álculos!

, Não é mesmo de 'a gente meter os dois dedos na bo
"ea e largar alguns fiau, fiau, fiau, bem agudos?

Onde o governador que prometia não incidir no

erro grosseiro de aumentar impostos? 011de o homem

que do pouco saberia fazer muito?
Se aumentos de 40%, em média, eram' iri'jsórios pa-·

ra a difícil aituação do funcionalismo estadual, espri
mido entre as consequências dos aumentos federal e mu

nicipal, como classificar, agora, a projetada elevação
de apenas noventa cruzeiros, apenas no salário família?

Não será sscarn io ?
° govêrno cristianíssimo está sendo impiedoso com

03 seus servidores, com os de casa, cuja aituação, há
dois anos, prometeu resolver,

. Como explica .o artículista de ante-o�tem o :falo de
o govêrno subestimar em mais de sessenta milhões a pro
posta orçamentária para o exercício prôximo? Não es

tariam aí os meios- de um aumento justo aos servidores
públicos? _

E' simplesmente inadjetivavel.e digna das secções
humcrlsticas, afirmação como a que faz o escrevedeiro
de ante-ontem, ao comêço da sua esforçada lenga-lenga.
Leiam e gozem: c

"Para nós, qué vivemos aqui, é-nos possível obser
var perfeitamente êsse fato no grande movimento que
está .caracterizan�o

.
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;

_l::;i;r�õ��:�::l,a�o::':,:�;���.:�:�:����:_:,: 'RIO, 4, (V. 'A.) =: Todos balham na assistê:nÚà mé- mentes q���pai:ticiparam da Lima, acreditando que serra 1'en1peratura. _ 'EstáveJ.h
,& ... * �n h�h •• �....

'ÜS médicos da Marinha que dico-social da Armâd�·� jornada de protesto tia As- 'tomada 'uma "resolução sé� Ventos - De sul a leste,.
participaram 'da jornada �é·· RIO, 4 (V. A.) - Os mê- sociação Médica do Distritó .rla" dis/se:,. � frescos.
protesto serão suspensos dicos cariocas receberam Fedel'al:· - "Saliento que já espe- Temperaturas _ Máxima
durante 3 <lias. A lista dos com des,contentamento a no-

.

.

O .se��jetário geral da en- rava a punição, pois ·sem- '

. .
. . 19,&,'"Mínima. 13,8.

que aderiram à parede es- .
tícia de que o govêrno re- tidade I declarou á reporta- pre tivemos certeza. dessa

,.,; ",;, PQ4iA _�
,tá de posse do ministro Gui- solveu punir, CGm a .suspen- gem quéhaverá uma assem- má vontade do govêrrio". __�......_..............'!'."_

Ihobel e nela fitiura Ia totà-. ,são por três dia�, já conver- bléia, denÜ'o de 48 h'oras, O sr. Cunha Mel.o acen- r'b I I'·
.

,�idaCle qos médicos que tr.a�' ,tida em multa, todos os e1e- para o �xa:me do assunto, tuou: a r ea . ro,p RIO, 4 (V. A.) � Em to-

admitindo a pOssibilidade - "O que esperavamos Br
'

II dg o Brasil foi determina-
,·..,4..._ • _ -.· .,. �·_ �wI ...,..; -_............ de decretação de' nova gre- ·era que o presidénte\da Re- DO as do que sejam adicionados>

B-,h V'
ve como represália em fa- pública compreendesse o LONDRES, 4. (United) -'-I na .gasolina para autornó-

. "'�

." ,I .

. e,t,e··· I·. ' "a··.'-1,-1·5,
ce da â�1i�era.ção antel'Íor,

. PI ro_b1e:n1a e tJraltasse de so- Sabde-se ele �o�tde bet·n: 11'nfú1r- veis, det··dedz a "liIitel eA·
cinco

3egun.do .a qual os médicos
.

UClOna- o.. u gamos' que' ma a que o m us ·r1a a. e- por cen o e a coo, me-

ficariam de braços crl1z.ados êle compreenderia qlle a mão Krupp instalará no dida tem .em vista economí-
.

SA'UDAÇõES Trabalhistas, ,�ontra qualquer medida pu- "Jornada de proresté ti�e:- Brasil fábl'icas de locomoti- zar as divisas com a i'mpor-Meu fil-tido Chefe e meu grande amigo Dr.. Getúlio.
.

.

D·.. ....- nitivà. 1'a objetivo simplesmente vas e motores ie'sel. taçãq de gasolina. Até (}

,;, Em·�9V6, .. pela,primeiia vez,no Brasili Alcin9 Gua-. PERPI�EXOS OS MEDI- em c.hàmiP a atenção .dos A me;smafonte indica que fim do ano·serão consumi-
u.tbata; ent.ão dep·útado pelo Distrito '}<'edel·a.1, tentóu
.. CQS poderes' para os nosso pro- se trata de um projeto es- dos nes�a mistura s�tenta

�illizar ul}la lei sôhre. os direitos � devel'es dos fundo-
RIO, Li (V. A.) _ Sobre b1emas, que não são somente

I
tudo desde certo tempo e milhões <ie litros de alco.ol •

.nbios.. .

tog� n� ano segui:;tte. Camilio de Holanda ap�'e�en- a Assembléía que a Associa- economicos e intel'essa.m, que se encontra atualmf:lnte contra apenas 3 milhões no
. ca- Q. Me'dl'ca do Dl'st'rI·to· Fe tambem, ao PO\TO". em estado bem adiantado. ano passado,

lolÍ um .. outro . proi�to mais detalhado. ...-
. dera1·· realizará q·uinta-fei,·

EIl\ 1911, o velho e inesquecível Gl'acchQ Card080;. ...
.,

- '-;. - - - -w� - - ....-""-'"'-"-"UO

::!;.:��::7;.!i:�;!��;i:�-:�:�;t�:m� ;:;:!::!u,��:;�;:::j,:,�;: ráreceiiêi'--ieíi��di-ái�
;et9 consolidando ·tod�s.jis:arsposi�ões 'sôlir�:�s- ser�i- ;�:�f1;�:n';�� d:;������:'�� IUnd··or·.·.. da·.· e·Bt::; ·a··II·.. ·e'118 .. d·ef,··ol·tiv·g,··

o:res .do Estado, magruflco trabalho. de .
AraUJO Cash·o.

d' C h MI' ' '.' I U
Mesm.o assim,·

.não,
�ntrou

e.
m vi�o,r, porque. o, Legislati� ''''e

r.
; I uIn a t'de dO>, sdecllet�I-1o RIO, 4 ev. A.') _ PaI'ece cl'onalismo' ·público,. desde o

Vo não bo�o)ogo:u tal deClreto, .\ _, . ,

6 l,a (a. en 1 a e, ec awu- .

,
.

turou abono e aumento,· O'

.
.

nos' mesmo que a meni;>a.gem do ::Estatuto afé à �elh()ria 'dü que significa qúe ag01'3, c';-
.

.

Al5lsim, a .legisla�"Íio 'sôbre, o funcionalismo consti-
'

'''N- d abono vai ser transform�da .
suas condições economicas. mo designação técnica, O'

tuia .IUH verdadeiro labidhto! _. ---: ao pu �mos esperar

I
.. .

Q
. ,.' 'nExhdas suasonás" em aümento definitivo. Pe-·' A .esse respeito, disse o

. govêrno· 'tomou a iniciativa.
·

., t1a�do Dltadt»:, tIvemos o decreto-lei dispondo sô-
A 'lo menos _ escreve "O Glo- � deputado. Lopo. Coelho aos Continua na 6" pág•

.õ�e O E�tàtuto do F.lIneionário· Público, calcado em vá- 1
c,rescentou que seus c�-_ .

j01'llalistas: -:-."0 .m.eu pon-
� ,." J � , _

nos prOjetos que eXistiam no Senado e-mr Câmara. egas esta�a� pe:rp.leX'os dI bo': - o que se .sente l}OS O RISO·DA CID,llTllE.. .

, .. 'inte a declsao do """ve�rno meIOS parI m tar t to 'de vist� e o· de' muitos
.

.

�1U •••

,.
, ..

Promulgada a Constituição'de 46,·: o Cnn_gresso ini-
'.

.

. �V.
. a en .es, en re

:;:iog em· seg'uida os 'estudos· sôbre o nov'. d
....

l·ploma. t�duandto .ao fPreSl-dente .da I 'bdep.udtadosl que maIS se tem outros colegas, é qué o ante-
'"

E t d .projeto do abono deve ser
Mas. só no dia .28.' é qüe o senhor p·ôde sancio�illr. o e11 1 a e, pro ess01' ruuro, aol o pe a sorte o fl1n- ..

.

, transformado em aumento
- jlrin1.eiro Estatuto do J<'ullciooário, discutido· e votado �--y.._ ,.,._ " __ .". _.""'- - definitivo: O aspecto juri-
peJo I,egislativó, e �e ali ��. arrasta:v� há, 4:6' altOs. " . mente, junto às comissôes para a rapidez na elaboração dico da questão tende a ser

Houv.e, no .entanto, um grande comandante de ação" da' lei ba�ica. Muito ao contrário de Cirilo ·.Júnior; qne· ,vÍsto à luz dó art-igo 67 da
-da batalha vit' i . .

t d --,
. , r'

.• ..
or o�a.: -, o �agls Ta o" on·::vam�� me�o 'presidente··da Câm�ra� só teve um objetivo, eriarAodas as Constihdção; ·que: detel�mina�Jzel' o sumo pontJfJ,Çe,' Neret'! ,Ramos,<;,que, preside< a ..cã-' .

ifi.cuJElades' nas.· aspira�'Óes dos funcionários e mandar ser da iniciatlv:;t do Execu

:a�r� I<'e�e�aI. n:ve�,?s assinalar" também, a. d�icaç� !ité. para, o arquivo o projetO' apresentado e:U pienário, tlvo qualquer proposta �'e',

ti!! e �Jssoes .:rec�.lC�S, e !_Js, �forços de S�muel nuar-. Passemos, poréni, adiante: Devemos é congratular- aumento de' despesas Jeste I . __ ._ -_.',
,.

<do
•.>'C�adas Jlaltllf.�OiCl{). do- mandato de- ooputa- nos'_com o grattde dia, que mandóu pôr em, éxecrição 'tão ca.so· de- pagamento do fun- - �Aqui,não dá para...fa·_

• Eu, tambem,. pondo de lado a modéstia, trabalhei importante .lei.
.

cionalismo.
.

zermo� o nosso qu'artcl-
<e;.,trabelhe} muito.' �n�retanto, sejámos justos, se não, Ontem, hoje, amanhã, e sempre, ao seu lado, amigo . No caso, vedfica-se que 1..

general!
f�s,?,N.ereu RamOs" o projeto não teria: sido

condUído'lçerto das hOi'as

in_certàS.
o Exec'utivo, no a1lte-pl'oje- ....-' E'! Está mais cheio

ta8,�pjdamente. E' que, �entro do Regimento, di8pen�
.

..
. ..

BARRETO PINTO. to que apres.entou e para o', do que as promes�s .40
.Eou 'os prazos $l���.fc.ra.l'lt �síveis, intercedeu pessoal-· ... ·(Do_"DiIÍri<l da Noite", d� 30-10-52) qual pede apro'\'ação, mis-. governador!,

.,

DIRETOR

Rut,ens de
Arruda Ramos

GERENTE

Domingos F.
'"

de Aquino
-

Idici8Dameo18 de
'alc88t, à�g'as8l1aa
p·ara 11118188,els

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. '_ ". .'/ ADMlNISTRAÇAO, .' .

."açio e O;lclpa., • rua Cou,e·lhéYr. M :" .....

Te&. 1"% - Cx. Po.tal. in.' "

.

/

� .r '.. i
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DR. MARlp LAURINDO
e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGllDOS .

FÔl:O :.em geral; Re_çutsos 'perante o Supremo Trlbllt-
Fflderal' e Tribunal Federal de Recursos..

.

'I�SCRIT'óRIOS

', .. -.

DjretoJ': RUBENS A .. IlAMÓ'S: >

G..reDt.:. DOMINGOS F'. Da A(,lUll'tO.,'.; ;".,'''-7 N'.h -... ;.''&�.".w & �_ '':;.A_..� • �& v....& �_& ..-..h _.."'>J'# _.��_.--..7:��
" '. 'w'I

DR..JOSÉ TAVARES mÁCEMA
Jlepre.eat.nte& :,

"f .' ORA," WLADYSLAVA W.· MUSSl
E'"

··Olt ANTONIO Dm�Mirssl
ESPECIALISTA �

l\-IOL'F:sTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLlNlCA GERAL.'

Do Serviço Nacional de Doer..ças Mentais. Chefe dÍi AmbuJattl'
�io de Higiene M.ental em Florianópolis. 'PSiquiátra do Hospital
Colónia Santa'Ana.

Convulsoterapia pelo elet':rochoqu� e' cardiazol. Insulinoters)lia
de Sakel. Malarioterapi.a.. Psícoterapía.

, Con8ultó�, ,PrOvi6()riame�te� á: Rua. General : Bittenecurt•. · 8t.

(esquina de Anita' Oaribaldi).
. Horário: Das ,16 às 17,30 horas
Residência: Rua Bocaiuva. 139.

�

'I

a.pre'.Dt.ç". A.' S. La'r_, .I..�d.. .

..

'

au. Senador Danta.,· fO - .,0 .lIdu.: . " , ..

'l'el.: .2!-6924 - Rio de Janeiro,
Reprejór Ltd�.

&ua Filipe d� UlIvlura, D, !) _._ SO....II4lQi..

'f ..l•• 1!·9871 -,São Paulo. ."

A8SINATUltA8

N. ·C.pltal .

·A..
, :

, Cri 11'....
h....t,. .............•.. ' Cr,S

'.

.....
'

.r>:
,

No Interior

·

••e .•.•.....•. ", .....•.. : Cr$' 2&8,"
......'r. .:............ Cr$ lU•••.

"

.-, ... !

. t,

,.
"., .H6ü�·.:··; ..... �.

,
" \.' .

" . Círll rcill-CitDiQlil ..G41ral-Partol :
.

',�' , , ..!I,�'.1�41 .
.(!.!mpJeto : e . e.�çialiIW10 d...DO.NCÀ8 D., S:.NBQ.

>, .', .,l!l�S,: .">t»-r IIlQdnn�•. metod�.': d. ,dia,n6atleo. e trat_m.n�.

J!t,ILPO&COPIA - HlSTERO: - SALPINGOGBAFlA - "TABO-
,

J.,l!�.O· BAS4L
'

'.'�. 1 ��. ;-'
.

.
:••jUO�rapi.,�por . onda•. clIrt••••l.tioco••ut.çio "lo� Oltre

... ,';';�,. • l�Ú. Vel'lu.Ih�..,·
...."

(." ,,'. L,,�,iltóri�: .g�.:, Trl}�no;. II. 1, 18 ..ndar - lIdifieto Ce .u·
••

'

;
c "

_

---_ -,.
.", -� •._-.- _----

DR. I,' WBATO F�LlIÔ'" A.D.I1Cio. medialltee oont�tO.. ,
.

oIÍ O'rieillaí•. me.mo nio' public.d�•. :.ib .......

..�olrido.,
.. ,

.

A d.il'e�a". 'dio ..
'

résporaabiU:aa "eloi. ....__

·

emitido. noe uti,o••,.ioadoa.
.

. ,,'.

l!! ..r"tl.:··D�. , .. 12 hora. - Dr. a.e."
", .'

. D�ÍI 'I. �. 18 �oi:a. ...:.. Dra. .1Iall1.

, �; ::;, i";" &.••ldlllcla A..riida Trompo_ki. 8t

Doel1çaa do' .parel"o reaplratórla
l·.U·BERCULOS.

RADiOGRAFIA E RÚnOSCOPIA DOS PULllO.t
'

Clrur,l. do TOM:!:'
.

. .

'orllllldq pellO Faculdade Nacional de lIIedicin'.. Ti.101�tá •

Ti�ioclruri1ão 'do no.pitaI Nerl� a.m.. .

.

..... 40 bl'ia.il). . ,

. .
. . . Cura0 de. upeeiali:tação' pela S

.

N. T. IIx..jnteTno ••:r.....liwD,te ,"••
.': ., .•64100 por �iic.l'1lG d•. A..iattllct. '. Piieopaia. lei Di.'rifle

Cirurgia do Prot. Ugo Pinheiro Guimlri•• (.fo).
.

11'.... '.1·
. ' .

,

Cllololtórió: Rna· Felipe Sehmidt·,n. as .

...·intoarDO clt) BOlllital Palqaütrico ••a1l1c111110 l.dle1'n.·.. UiàrJameote, d'u 15' l. 18 �or••.
. �'�,rltal ...d.raL·.

"
i "

•

'

..

" , _, ri •• • I _1_
Res.! Rua São ,Torge n. 30.

I .'! , � ,.-mter�o 'd., S.IÍ�" C.e:s d. ...••
<
e6r41. do _e. • .•�_...,

i ; J '1·'oiUlie. lUdiea � J)q.nc.:. N.rvo.... ·.
.

C...altórlo: Jldiffel0,Am4lia l'!.to 7." Sala I.

."!'ldbd.: Rn' Boêahn'a, ln.
-c...altu: D�. 11 u UI hora•.

DR. A� SANTAELA
. ,. r: "'\�'. 'tor�Q"QO p.la Pacaldad. N.ciCl".1 d•••dle1na

.," .'

" ADVOGADO'S.\;
•

:'_'-,_._,,;.'.. �.'
•

•
•••

<
•

...oaatJltól'1o; Ü&8.

··DR. ALVARO DE CARVALHO
,

. DOlaç.. 4e Cri.ara
.

Conlu}t6n<!: RDa TrajaDo a/n: Idif. 810 Jor•• - 1- ••d.r. .nal
I S.I•• u.• llí.

Reai-dência: ·Rua Brigad.iro Silva"P"a, a/D.' - •••bel.t. '(ell'�
t:a.t'a do Eapanha). ..A�end. <:fiàr·iainente da• .a b. 4JlD di'lIt..

Florianópolis' - :Edifício São JÓ�'g�,' ..

rutl, 'f�ju.'S!>
12._:_ l0 andar.- s-ala 'I"

�-'

,
,

, liio de 'Janeiro � ".Edifício B�rba Gato,. A�e:Bid!lh
Antôn�Q Cados' 207' � s'âla 1003.

" .

...idlnei.: '1.181
.", _..._..............'--_......._...... '. -----.� __ o
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'I,... .i' ,/ �!!!!.IDa 'Caixa de Esmolas a

oe la a ..... ,q.. . Emprêza José Daux S.A.
_/iNIVERSAIUOS' de um umco personagem,

JOÃO }i'RAINlm ve nota, dissemos com tcdc Florianópolis, 30 de outu- de Cr$ 31.877.,.00, ínteíramen-
. .Pe. Antônio Wa,terkemper para levá-Ia à público indi-

o .respéito ter sido mal ro- bro de 1952. Ilmo. Sr. Jorge, te distribuída em auxilíos,·

Passa, hoje, o aniversário' vídualmente, dentro em bre- O> <Ú. Olintho Campos, cebido o despacho ..
' de S. Daux. � DD. Direto.r da i Ao concretizarmos êste .

natalício do Revmo., Padre ve.'__"
.

Promotor Público de Lajes Excia, por não corresponder' Empresa J05€ Daux S. A. I sincero ato de reconheci-:.A:ltônio \Vaterkemper. .

j Conhecedora de_ onze E�- ora' substituindo o deputadc à verdade. e que, por Ls';.), NESTA. Prezado Senhor. mente, queremos lamentar' 9;.,

M.eninil·Maria·da Graça tados da. Federação, Jandi- Enorí Teixeira Pinto na As- todoe esperavam houvesse a Conforme deliberação' da suspensão de tão valiosaFesteia, hoje, o seu ani- ra Soares de Moraes tem sembléia Legislativa, não necessária reconsideração, Diretoria da Caixa de Es- contribuição, cuja falta já.\'ers.ári� natalicio, a galan- sido hóspede ofi�ial em al- se contentando com a reti- A advertência não vateu molas aos Indigentes de está refletindo sôbre os nos
+ ��nina Maria da Graça, guns deles, quando de al- fícação

\
do cronista relati-

e o Juiz E:eitoral, .em DOVI)!, Florianópolis, "Dr. Heitor ses socorridos, com a qued30"f�Jhinha do sr. Otto Batin- guris municípios de de�ta. vamente à sua atuação na- processos. voltou a cometer Blum't.estamos nos dírjgíndo sofrida pela renda da caixa •

. .ga, yiaja,nte comercial.
. I que,

tais como Ju�z de Fora, queJ:a ?a,w, I:a sessão d(�· o mesmo erro, excluindo. i:a a V. S. para em nome dos Outrossim, ao formularmes.-rt :\Z'EM ANOS, HOJE:' . Barbacena, Campinas, Cain- sexta-fewl. últnna -requt) i'€'l ;q li<l,li�i�HNi;o tafubéllú �áJi;:o, "nossos socorr'idos em núme. .

êste aglia'<1�i1Ii.�.rtt(j;' solÍ<':i;'"',-��. Me'a lna Ivete, filh�a. do t pos-; Pelotas, 'Jahú, Uruguai- prori.·o�'açã'o, dos' tra��tlhos estrangeiros,' diversos OL1- 1'0 de 226, trazer'a essa va- tamos a V. S., ser o nosso
. Manoel Moreli, residen- .

ana e outros. Tendo come- por mal� ��la hora, afim de, tros cidadães legitimamenre 10rOS<1 e progressista Empre- interprete, junto .H,OS .de�
'. ;�. em Brusque.

�
çado sua dificil carreira, do como mirrf'ico mestre-este- brssíleiros, za ao seu ilustre diretor, mais sócios 'da Ein.prezà, 'aos

-

- .

lt
.

t 1 baixá I t
• ae v, ..- Sta. Dulce Zanom. -nais comi) e o

. anonima o, . a,
\ alx:, r:a pa má or�� ���:. ,

. p;.el,à,;ség"U?d'a vez, 110 n'l�' os PÓSS?S melJ:Jores: agrade: .quaie tornamos :ex1;el1s.va.'a,,.,oo
- Sr. Artur Maur.íci, re- Jal(d�ra Soares de Moraes (! . bre ar;tc1o que lhe h�vm:"o.'-1 80 Jornal em termos os p';",l' cimentos, pela generosa da- nossa gratidão."idente em Brusque.. :lo.1e, na posição que ocupa.. )s�el�dldú . eI? obediência � respeitosos; lamentamo; a diva que destinou àqueles Sem mais, subscreveme-- Sr. Ir ineu Teles. de Conferencista, Historía- ética P�'OfISSI011�L resolucão {lo magistrado " infelizes, cujos sofrimentos. nos mui atenciosamente.
- Sta.• Alzira Bouson Ca- clora,. Poetisa, Drarnaturga Infelizmefite, por es�a!' a novamente pedimos voltas- foram grandemente atenua- CeI. Ant.ônio de IJara Ri-

"Dlínha.
'. .

i, 'e Contista, resultado único esgotar-se o tempo re_gl-men- se. atraz dessas decisõe3,:t· dos, porisso que, a impor- 'bas _ Presidente.
- Profa. Creusa de Car- de inquebrantável força de tal e por ignorarmos a in- fim de não prejudicar <15 tância doada pela Empreza, Ten. Alpheu F. Linhal'e8valho Lima, ..'. . vontade, persístência e fé, tenção do conspícuo sup'r.n- �1(!b.iJíssimas finalidades lb desde junho de .1951 atél-

10 Secretário•

. -::-::. si:..Olímpio li.':.. da Sil- f6ra do' comum: .

� está, fi te-dejutado, de, pedir pror- voto secreto. fins 'de agôsto de 1952, al- Manoel Galdino/Vieira _J'
,. Bl'asíl que a viu, nos come- ifogac.:Í:lo, nos retiramos' do

T
.�.'a unwJ'.

cançou a apreciável SOlDa 10 esoureJro.
.

- Sr. AfonsoRibeiro So- ç.os do seú grande esforço, recinto perto de meio di::; e, Foram palavras ao V�C1V,,·. _ .

,

h �omo testemunha. do qu'e;J- com isso, perdemos a o!!C'�'- ?olleos dias depois •. o ')l:,7. "(J.-.o�,)._:()�()�)._.()....iH)'-'<)""(��:brm o.

- Dr. Antônio Di�s Car- .qui se afirma.,. tunidade de ouvir a ed!f ... Eleitoral repetia a sua ob�.

Consu'la'do Gera' I da Ita'li2,neü·o. . o programa, para a sua �,mte lição d� es·piritualida- tinaçflO com novas excl l!,sôe:, lU
- Sta; Jan� Scp.midt Gui-: .Récita, .é·o seg.uinte: 'de do insigne pregador, pc· "l'l'arlas, estrihadaB nos 'me::,-:llarãeR: la. PARTE nal. .. mos motivos. AV ISO- Sra, Alda Paiva Q'llint O 'Banco 'do Jardim Queremos, daqui, )argar- Foi' a conta. O ci-tlico

_Noronha. Poema. Romantico. lhe os n:,;;õsos agradecimer: 1.: �m�.b0]'�I·oú e fomos r'iJI.> a�.
PELOS CLUBES

,
O Cysne e �. Ág:ua - Poe- tos pela sensibiHzadora illl- Nfagis�I'ado;

,.

3)ESFILE DE' MODAS, NO 3ia L'irica, portibeb 'que nos confel'iu, O J"esultadb não se 'fi'!z e,�-
LIRA TENIS

.

Noiva Morta ...:.,._ Poesia !;oI'tlando-nos objeto de k1·1.!�:; ]Jfl'fl.l'" O Promotf,r PúbiieJ
Pela Pi'üneira vez a el&-' "Dramatica. l>Torroga(!ão de trabalho:' -_ qU0 coincidenria! _ ,1-

..ante sociedade de Floria- Sydhíirtha GauthaÍna parlamentares.. iJ!'p5-<'ntoll denúncia acm'."r;-�;óP()lis terá oportunidade Episodio da vida de Budah� Póde ter eDrteza que lÚÜ:' fll":llO{, de t:rime de calúnin
q:le

-

aS8i�;ül' "um' màravilho�o,·.e ,'., (Narrativa) esquecererno;;' "nunca .1Ú- e' iltjúria;
. ,

. ·-:kufl1e d-.e modelos, havell- O Riso da. Caveira � Poe- �ais.·' essa catival1t� ddl:-I Pi/ueo te�p() .depOÍ!",., c.do, eill segui�la, o Bingo das sia Dramatica: renCla. .

me,,?TiO rCprCtielltall te do 1\'. ;;.
'Donas de Gasa.·· 2a. PARTE Com l'.:'�:l.ção à 'suhstàneia' �·-.,tÉ:1'io Público vinha�l HÓS

. Naquela data haverá, ou- Comentário Histórico'-Li- de s.ua oração. lá.stim['T!l;IS :;m termos corlfidenciais e
i,'o;,;sim, como fecho de ou4 tcrário Sôbre Cristo. não po'deJ' elog'iar a s.' s.

110[, pediu que dissessem(_;;,
J!O par�l a sugestiva noit�da: O Bmço da défunta _:_ O simples fato de ter ;:ido pib jornal ou em.Juízü,.ic�
·de elegância e bom gosto rio Poesia Dramatica. I n!'ocessado não dá a qlJ�::1 i'id<l por ol'deyp. (1(1 sr, r:'n'.
,p,l_'l;\b-Cl'itIc? "C;u�e .. da._CQ.- FIô,r das.Ru:inas � Poe- qcUel'"qúe seja, -o direito-iJe' ",<LO Municipal que fizéml',3
·Una",. um animado �arau. sia Lirico-Dramatica. menosprezar um cidadã,); ilij';E'l,e .ataque ao Juiz, p')is.

.l:iançante. Lembras-te? Poema. Antes de Jazê-lo, no CaSl)
eJ'�,;1.O Prefeito que o lV.{agll:i-

Como um dos prêmios a' .Romantico. 1e s��r necc::>sário, miste;' que ll'ado quena colher nas rr�'-
· .::erem sorteMos no Bingo Espelho Oval _:... Poesia o interessado saiha a reillí· :k15 da Justiça e não o jOl'-
das Donas de Casa o sr. Realista. dade dos acontecimentc'!, :w.l,'ta...
.Jacques Schweidson, bas- Ode a Grecia Poesia para evitar de incorrer €1:' Não é preciso dizer que a

· I.ante; conhecido pelos .
seus Epica. atitudes cretinas�

proposta teve a resposta quegest-Ol(altruísticos,. ofertou VIAJANTES Um dos casos a que o dr', merecia porque sempre co-
d.i, SAV belo mod�10.

.

Charles E. Moritz OIintho Campos, ora inv-{:�· tocamos a dignidade acima
E' notável a procura de Afim de integrar a repre- tuic nas funçÔ€s de legish· de tudo. E o processo seglib

zartões, que estão sendo 'sentação díl. Confederação at.r, achou .oportuno de Cf.i-
,�ell caminho.

\'endidos p'elns Senhoras in- Nacional do Comércio, à Inhltar Como motivo de e::;-
. ..

.

t' 'Remetl'dos o'" allto'" .:l0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
,

•••••-tegrantes da S�ciedade de Iva Conferência Inter-Ame- C8rnE"O para o croms a, f'p.- •

r cr <CO

Amparo à Velhice, na im- ricana de Comércio e Pro- V1.l!Yf> ação capaz de honrar Juiz de Dil'eito da Comar·�a

:=aaac Mi 4e 1· DI�I'POrtãncia de Cr$ 20,00, es- dução, que se instalará a 13 a qualquer jornalista. prOXlma, ess€, depois de
".� :::.-.- ",'" 5"5'\.1. .�t.� ".

'.

"-lIndo os:•.n.r.em'os e;,.;''''s.tmlr. ,do.'corrsnie;,em':biD'l:a;"P-el"� :, Foi na primeira "quaJifl'-' longo \t'e'mpo,' exúbií á\'gen- .

.._..... , '"1"'"

I tI"
� ;t .

.

na Alfaiatana:"Afifãham, à �eguirá hoje para o' Rio de cação e eitoral depois de ;nça. n�o. acel ava o _crJ- A família Mimoso Ruiz convida seus parentes e anrl�l'ua TraJ'ano.
.

.

Janeiro, o sr. Charle.s L'd"""'r 'instituído o \'oto secreto. me de caluma que nos tinha
., �. d 'tO d' d

� b� .

• I T '. gos par.a asslstlrem ,. mIssa e se Imo la. que man 3 ·.e�'RECITÀL . ,
.

. Montz, P.residente da Fede- Em determinado' munic- ,:,ll':�OI:P���::;'. P,;�::., h;; ��q4r:,�a\'oÇ�t�r�:l:;,<'M�t\l!!®olitai1:a-;�q\�jn.tâ;.:rei'iià�·��ià 6. �e'
'

.

NO·,GJ"ti.be<;D�z:e:�e,Alist'f}> :ràção Ób'Colflére-ro qei Sant&, piQ'fà.o .1.U("I "G��d� / ·ha'\,.tli, .' �. _

S b' novembro, às sete horas, pela· alma de sua faleCIda mael"ealiZ:aT�setâ; rio proxllno CatarInà:' .

.

inimizade pessoal entre (1 n.ossas �_Jrmaçoes. u SIS-
Iracema Mimoso Ruiz.'dia ll,'às 2{),30 horas, o ·re· Como acessor-tOCnicó se- Juiz de Cóm.arca e o Pref('i- tIli; porem, n� entender do .

Outrossim agradece desde já a todos que compare.'citaI da d..aclamadol'a Jan- guirã o. sr. Osmar Cunha,' to, êste também presidm�t�· JUIZ prolator da S�ntençd, o .

t t d f'é
""

D' d"" .'. ·cerem a es e a o e .dira Soares Moraes, nascida que viajará para o Rio, no do iretóFÍo do Partido tia cnme e tnJuna porque no.,;
.sl'tu'a"�o haviamos referido à um Juizna· cidade de São Sebastião próximo sábado. . ,.. .•.

-:10 Rio de Janeiro.
.

Ao serem" eneamihhaci.-;<; em term-ós 'múitõ violênh�s �im 116s é que fOMOS pag6i� Desafiamo-lo, agora. a

Tendo estreado nas Le- PRE''CISA-S E os prOCeSSQf de qualificação O teor ('essa sentença diz· veis de pena!!! pro�ar que os' fatos nãO st!
J I·Z El l't aI te\' e'",· tuclo A condenacão se ba- O dr. Olintho Catri.pcs pass-anm como aqui esti\o.tras Nacionais, apenas co- ao

.

U' .e OI', ·e ",cc •
.•

.

mo E'scritora, . tornou-se, F'il'ma do Rio de Janeiro Mágistrado conduta 'tUC se�u exclusivamente no fal.) certa{n-ente não' se interes· 'relatados e. ainda a que
%ntro em pouco, Poetisa,. precisa firma.' ,representa- �ausou espanto. Excluiu Cl:, de termos' fustigaço erro� t ou em saber destes pórme· diga se há, nisso tudo moti
Dramaturga, possuindo vá- ç;o conta.. próplIia,.,para to- qualificação como .estra�l- de um juiz eleitoral. Quel rores. O que ele queria (:!ra vo de oesdouro pa:ra o·jGr.
3'ias obras para teatro, :<;ô- do o ·Estado. DJstribuir seus g-eiros, diversos cidadãos dizer que apezar de termús �bater o cronista. fálsameu· ·naHsm.
bre 'assuntos variados, ex- ·}rodutos. 'nascidos naquele· Estd::JO, provado qu� estavamos CO.!l1 te convencido de q-ve fugiri. A resposta é questão de

..

traídos. do Velho Testamen-
.

Tratar com o sr. Leite
-!

conforme certidão juntH. a razão, apezar de tel'IW):;:_ âmos da arena. Acusou

C041
ética: .

H I
'.

rta E tá D' t d pr vado qlle '0 Jtl1'Z erl'''I''l m'o' promotor pu'bll'"o e nada Voltp;remos para tratar do
·

to, e vidas de brasileiros La porta ote - apa - ra:rnos, en o, Ire or 0"0. C. • "-

ilustres: nento 109, de 9 ás 11 h_s. I jornal do partido e, em bre- por mais vezes, não eliJ ( mais. . outro caso.
-----------------------------------------�----------------

Vida

, São de sua autoria "O A-
· �eijadinho", "Bandeira Ver
-de", episódio da Bandeira
,de Fernão Dias, como tam
'Jém "Acusa�ão", peça úni
ca, na lingua Pátria, sôbre
Mme. Bovary, da· Ji.vro

'

d.e
-Flaubert� No mundo existem
apenas dois exemplares mais
desta peça: um em francês,
<Jutro em espanhol.
Declamadora, agora, J im

dira Soares de Moraes in
terpreta suas próprias poe
sias, e está preparando

.

?

'Peça "O Direito de l\11or.1'e1'''

AVENTUR·AS) DO·· ZE-MUTRETA •••

Leva-se ao conhecimento

I
apres-entar-se às Agencias

dos cidadÕ€s italianos re� <lo Banco do Brasil pal'�
sidcntes nos Estados do Pa- receber o que lhes perteDce
raná e Santa Catarina que e dirigir-se se necessário, a.. ,

5'r!stem ainda depositadas este. Consulado Gera1 para:.
no Bar{co d.o Brasil (A. G.. li emissão de atestados e

E. D. E.) vultuosas somas, ...d�.ll��ntos ,Itecessários.
'em dinheiro e títulos, blo-' Curitiba, 20 de Out.ubro"
(Juecias em virtude da. guel"- de 1952 .

ra e aiIída não reclamadas.
. Con vida-se, por conse-- "O C{)nsu] Gerfõ1 (Qr...:aq..:.

quêúcia, os interessados de molo Bertúcclo}i) �

.

,

_••••"•• ,•••••••••••••••••� .....c••••••••••

P t···
'-I

, ar lClpa·çao
E'dio Ortiga Fedrigo e Senhora particIpam aos pa.:.

rentes e pessôas de suas relações o nascimento da sua

filha Elisabeth, ocorrido dia 2 'de Novembro na Mater
nidade "Dr. Carlos Corrêa".

oj_()...(�(�����

Balconistas' de 1'a� Ordem
Com prática de usa de IilOdas.
Precisa-se na A MODELAR.

r Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quárta-feir� 5. de Novembro de' 19ã2

. .
?

apenas 10: dias .para a, redl,iz�,ç!t� ,da malor compett,
"

çáo' nautlce de -todos ()s'lémpos"': ,- ·

-

O' cAMPEONATO CATARINEM.SE 'DE REMO
I ....

.

I
"

"

•
�

.

,
.' /

. ,,"", " .�/ .; '. � l •.

' .:: �.. . : .:' .,'.,'.
.

�
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•

............................................................ ;����.,� ..
',' �. .'.

..
.

Faltam
/

"O �E:stado
. "

•

I,

,
_. .

-.......,.-...-

,

.....".;''''..f"."... y''':' _ __.� _.w1"'!' ''

••.;."-.:._ ...,_..;..� _. : _••• N"" -.- .. - .._. - -A;.. 'L_j "" - - -$ __fl' - .- -A-A'L""A - .. - - "<'%"" - - - -di' '..L_ --_.
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...

-

�
- - - ---

"

�om;�f��póq��oc.����'Guar.níx 'a-ula' Ra-mos, d:omi-ngo,
foram vencidos por 4 a O, os .dir-igentes do Guarani' en-

'. .

'E'
.

.

. '.'
,

.

d P'
• .' T'

.

traram ná séde d� F.' C. F. cÓni ��l recurso soÍi�itando � ':" ncerran O O . rlmelrO,:�- urno
01$ pontos da peleja sob a alegação de que um Jogador .

.

do Avs! '_ SAUL .:_. havia sido engajado no esquadrão .

Conforme a. tabela de

jO-1
:!�is últimos colocados que i m�nto ao primeiro turno.

i
ção. ·Vencido, -ou vencede+ a

"azzurra" llO citado' prélío sem "ao menos se .. inscrever g'?S d.o C�,mpe9'nato Citadi., "{ío p§_esqua-dr6es do Clube I Ambos foram vencidos equipe paulaína cQntlnu�râ.
para o Campeonato.

'

. .

'. '.' .

.' n.
o de,P:�fis.siOl1aiS, dornin- At�ético Guarani e Paula rem, seus compromis.SQS an- ;;egtil')an�o a índesej.ivej

Em' vista disso a F. C. F: fez uma consulta á c.s. go proxirno teremos a J'eH' Ramos Esporte Clube, I tenores, aguardando, :l�� "lanterninha",
.

D. nos seguintes têrmos: "Florianópolis, 19 de Agosto lização do choque entre (JS
••
Tal jog� ds:á eneena-; sim, a comp-leta' l'ehabitit�-, Aguardem q encontro,

�19�S�h�pr�We�� ���m'�'B��res��- ��
te solicito .sejam, respondidae, 'com a m�x:Íma u.r.gênda· ,

,

� • .', ... I ,
, ,

•• ) ..,., ," � \ ,',
'

as .perguntas abaixo: ,: " .,.".., 'CAMPEONATOla r: Se um atléta profissional o� .não amador, cujo
contrato iniciado em 19-p.:.51 com, vigência até 19-11�5.2,
está ou não sujeito fi nova inscrição para o Campeonato
do imo corrente, já ínfciado,

,. ' ..

.

Devo esclarecer 'que\� praxe desta, Federação reno
var "'ttidos os' �nos 'as insCrições" dos'atletas 'm€smo da�\
queles que' tenham os contratos em vigêncía, os quais,
esmó 'sujeitos á taxa prevista no Código de Emolu!Ilen-
tos desta' Federação. ,.....

'.

Pôrto Alegre, 4' r.V. AJ tórías. Sob a arbitragem de
2& - Se'o artigo 76 (é"seug"paragrâfo�) da'Léi'ftle '-"- 0om,à,·red-ada, u�o�á�'a;(;l(J" .Nilson Lima. e José (!e'�'rei-.

Transferência de Atlétas; cujo exemplar nos foi reme- dó certame feminino de \fi- tas, ámbos .da federa<:;ã6
tido por essa Confederação em novembro d� HÚi.o está leibol, entre o Ceará II Pel'-. Metropolitana, as duas c

ou .não em vigor..
"

nambuco, ficou encenado o quipes jogaram 'asJia, cons-
" 'ValhO::�lEi do- ensejo' para apresen tal' os protestos d� turno eliminatór'ín do Cnrn- <:ituidas: • Peru ambuco .

estima e consfdêracão..
' f.• '"

"
'. .

.
'

peonato Braailelro dJ'Vo!ú- Guiomar, l\:Iaria dl Penha,
(as;)' Môâcir fguatemy dá 'SiIvei�'a,' Secretârio":< bol, clas.siiicando-�� p�m\ Carmen, Cirene, Vl\ied\::l'2;; e

. S6m�n�e �o 'mês pa�sado: é que çhegou,.a re{l;posta as finais a eql1il.v� oe Pel'- Mada A;parccida.
,d�t ,C. B., D ..ad�ofkiQ da F. C:'}\. Eí-Io:" ;_',:::' n'amb��eo, que ob�e'v�' ,Ili�ida Ceará �-:-Tereza� ,8i.micc_, . ,

:'Paréeêf b;.3$.'--,-·Reférênc'ia; M;' d�'F�el'aç}i�Ca- vitúria... sôbre os ,�')an\n'H�;< Anita" Sarfi. Sônl�"e lo1a!'l- ç�JW��O�ATO PAULIS1A t:>E FUTEBOL
tal'inense, de :Futebol, n..692; protocolado "sob numero por 2 x O. A pelej:.;. Idt� oü- da. 1 "

Sabado e d{)min�ro' tew> 60 lugar - Naciunal, l�

6,187: em 23-8-52. 'Assunto :':Se 'cons,titui 'praxe dá Fede-" .tem
.

agl'ridoll pl'erlliwente, Pelo'
.

certame "m!1f';�nÜllO, prosseguimento o Campeo- 70 lugar _,_ GuaranÍ G

J'ação ·eo.nsutlante a renovação anua::!' d'iü'Finsctições' l1a� principalmente p�lo Úd"f defrontaram-se, no 'clá:;"ieo nato Pa�llista de Ftlt,�t-,rJi, 'Jabaquara; 13

da. impede o prosseguimento do ':costume, Ness�' c�so 'o c.onl que se empregaram 'as da zona: sul, os quadrll� úr. destacando-se o "desby" do : 80 lugar
atléta em aprêço, como todos' os demais, estaria sujeito d�as equipes,

.

det>bc3Iido- Santa· Çatq_rina e ,?al�iU1{t,. fute�ol oandeirante Cor in- 90 .lugar
.a �o�a. inscriç.il'o. COntudo; se- ô irlkiá··ab:'�t!ii'm·p�o,ii�h, <s� a cearense, �ishre'mente embate que polarhé}N ii tians "versus" Palrueü'ni", 15

eo�p.çl��r :c,Q.�, 6 praz? d�'ntro do. qu�Lvi�e:,�: '\!P:nt:r�l;to .'d.e: )ne11'os técúica do que, I;:., fi- atenção da torci<J.a l�
. (r,lI? "em (Íue o yenceu Ç; ':om�e" 100 lugar - Pon'.;.e Preta.

locaçáó.f-irnmqÓ-pelo'atléta, ',é evideri'tt\itfé"é�,a\!lsiâcla�' '·na1í.sta:s: O resultado; tlecl,';i- terni!nou com a. vitóTi:\ d0S do ParquEl São Joi'gcl p<.<r·2 e Portuguesa Santistn • .iô

ção interessada. o, ��,��.ta:, pã:?,��vtln�.Q.,n:e.\1:P9;W_jnpedi- v6"para as pernambucanas, catarinense par 2 )i 1. (15 � 1. A Portuguesa je I)e,�- 110 lugar - Comercial fi:;

mento extraordmarlo. a InS"l"l a t.:J t'd f:" "t' l'd 12 7
.

15 16· 11' p'ortos,··, q'ue se enconh�cn;a .Ra
..dium, 19

.

.

.
.

, '::. '". "', ç, o por ,paf �,'!3-�t. ell 1 ade <II JU., o, pOIS, na rea I :'l.- a
"

x e é. ,.

:egional é co.mpulsória. O contrato do atléta:, segundo a d�, foram as que melhor S<'.l As duas equipes ��tava.,,"T1 na lid-�ml1ça. 'ao :lado oO.CfJ- '120 .lugar � JuventuB, tt

lJlfpr��ção, prestada, só termina em 19.-1(1.52. SJ)mente' apr.��entavam nas elinlill:l.- assim formadas: Pataná.,:-- rintians e S�o P&'.llo, de� Próximos Jogos
no termq des�, <lata é que se iria criar o probl�mfli;;,d., i" João Albertó, Galie.l'i, _.ReJ-' eepcionou ao empatar cüm Hoje :_ Coríntians x .xV

in�rif;ão, na hípót,ese do Campeonato. ter 'ü�fc'i.Q"'�mjià1if�' 'i ,�' . '. I na Ido.; 1\{arcos, Milton e.Ua- Jabaquara por' 2 t8nti.lS, de Piracicaba e Ponte l·rt?-.

l:os:�i�r., Este, nã,oA cas!;}.. O. ç�mp�nato já":foi ·r;�11t.,.. "" .

"

.

milton.
.

. baixando'para 0.20 p<J'stQ. ta x Juventus.

ao,: I?ortanto, d_entro. dó ��àzo (lá v'igência' '�ontratual. c<i.? ·JlltERR��:N�oqAJ?O:P?IJ" i] :.81inro:; G.atarin,a.._ NiI t<nl, 'W Nacional derrl3tilll a,' J.lSt$ad{:j' ..,..::..,;,Pã<'f.íneiTss x

m� .�. Federaçao afIrma ,�ue ,ê dê praxé' i'�nova� as Íns- ; i"� . . ,

'.' VIcente, .Aldo E'rieo, El' Ponte Preta, por 2 xl; Gua- Santos.

Crlçoos
.

.de 'ano' para arto,'''pOO,erá fazê-lo éru· 'obediência ": São Paulo, 4 (V.. A. I _ nesto e Nabor. rani e COIl).e�-cial em!>�taram
"O seU cost

'

E' ed
' .

.

I
1 t' t" -> Domingo --:-, São Paulo r

," ",' u.me.. um.a r
.

undância, sem dúvida, quê Denois rios. en.ten<liu1l'ntos por en 0., .1ogantiO ·nos *

d t t I
.P .., --------�� ,. d

.' " �rtugue� .,'de Deswrtv;,;.
emon:s ra �. ,me leu 'osIdade com que a 'F-ederação "e:ilca�' Com ,�.:Vas'6o,,�:r�f'qa:1li�'{c'ún .. ' 7,��---"-·, ,ttoimll'los' Q pl'lmeiro; \1'&ío ' ' .' .

.

r� este, prool.em.a, mas red�ndân�ia, que, nãop'ooé preJ'u"·- �e.(7.uiu, .afinal,· 0, P�ilmeiraí', R(:T:NZER N�Új;:C9�tU':S>' .Paulo.pa'ssÓI:Í tnuib be'm pe-
Gua�ailÍ;,X\.<b6iintiaIis. "Ra.-

d f -
-'

'" 'POND"""T dium x Portuguesa.Santili-'
'lca�, o .p.ro lS'.fo1lOnal.. O atleta con. tratado pOI" nniâ:

.

àsso- o concu:tSo. de' 'um gi)l •.�l· ..." .
'

.c.u lo Ipiranga por 3 aI; o XV .

- -

�

'D R···· f '
'. ta, XV de Jaú x, JabaQu�-

cIaçae e InSCrIto-numa entidade para pr'estar seus servi: 'p.a.ra, refQ�o.çal' ,o-seu plnnte) o' 10 'ln orll�am que, de No,?'embro de Jaú goleou ,

ços profi
.

"

t
., '" ,

. submetido a uma :'8·r')·e.:..... J' t 6
.

X,, ra; Comercial x Ponte' Pie,_'
sSlOnals,' era qlie prestá-los pelo p'razü do con�.· nó aj.tual.ceiota.me P.:l',l�l:'l.·a'

,�'.." o. uven us por a: i.! (,..
.

-

t tA'
. .t t FI' ta, Ipiranga x' JuvenLÚs e

r�.�. d l;sc-nção 'iniçial vale como. de.f.ihitiva e'suli fi-' -�'-"·êTe. Õ golêiroaii�6.l1fino-
es � ,,no •. llmlllen;;;t�-e- .. nb,9: -4e-Ne,veB}p.rp,z-jogafl-flo' -t!il'l NãCiõiiãrx XV·d·e-Pii.lCi�'

H.a 1 a é a ord� e a disciplinâ'no setor administra- Herrera, que foi cedido por
correspondendo, retori1c,u a Sautos" emp�tou .:pO-� �� tezj-: '

hvo
..Em, .se tra.�ndo.S� um profissional, a s�gu�da.e a emprés�imo ao clube do Pa;:-

Buenos Aires o plaver Rlln- tos com a Portugu�'<J.i. �!1- ba.

t��eIra InscriçãO é per,feitaMente dispensável, .desde que.' A.ntártica. O a"queil'o
zer, pertencente ao Ferro data.

.

que ,o contrat 't h'
.' Carrl'l O t A' I 'f'

�

, . "

o s� man en a err:t VIgor. 2 _ O ',art. 70 e . portenho.· chegou ontem a
elO e. ,c .aSSl lcaçao

seus �paragrafos na-o fOI' m d'i' d"
'.

I'" Com' o'sà{-esU'l+--> d d
'" ,.

o
.

I IÇ.a o. .

.

' ,J esta. ca.pItal, apresetnan.r!u-,
uauOS e' o-

. Parecer .do Conselho Técmco de Futebol: ce aos ..dirigentes :1.) Pàl- AMÉRICA 2· X . ATLÉTICO mingo fie rain assim da,,!'i-.
Pelas Le\s desta Confederação .0 atléta que preen-. me�l"as. MINEmo 2

ficados os 'concorrentes, pol"
che �s e��gê�ci�s regUlamentares, fic,a registrado por ,Hetrera, não estl'e.'ll..t do- 'No gram'ado de Campos

pontos perdidos:
!lma aSSOClaçao a qual está vinculado até a sua trans- mingo, devido ser preplll':l- Sales, domingo ú:timo, A-

10 lugar - Corintians E'

fe_rêllcia, mesmo com o �u contrato rescindido ou tenni- do para ser lançado em ou' merIca, do Rio e At!Hi�o São Paulo, '3
nà.do

..Assim, adquire ele eondição para cumprir por sua tra oportunidade. .

I
Mineiro, de Belo Horizon-

20 lugar - Portugue:5a

�ssoclação legalmente até no Campeonato Brasileiro_'A Com fi. vinda de Herr"rf.!, . te, reklizaram úma boa ,par-
de Desportos, 4

Illscrição é uma exigêneia regulamentar de tQdos os cam- o Palm�lras r�soliJ�ct e!!1- i tida amistósa que terminou
30 lugar .:_ Palm-"irH::l. S

peonatos mas depende sempre do registro. Dessa forma., prestar.o médio Sa;_'lI(j go' sem vencedor. 2'. x' 2 ?' 1'€-
'10 lugar _:_ Sal1Í1).3, �J raenses por 2 x O '" o Ed-

depreende-se- que houve umllj f�lta regulamentar do Vasco da Gama.
.

sultado. '.
'

50' lugar - XV de' Pira- _tânia goleado o B1�ca

C<!mpeonato a que, se refere ao pagamento da taxa e
cicaba, 10 Morgenau por '4 a O.

ll�a_ vez cU1l!prida, em nada ficará Prejudicada a asso� ',_ -------......--,......-----....------

Claçao. E' .meu parece�·". Era o que continha o dito do- ·Ofl·CI-na �e:" B"I·c,"clet Hely"cumento, p�lra a pedid? de pessôa interessada foi extraÍ- NO, SÃO 'CRISTóvÃO :0 AVANTE
. ,

,.' . 'a' '.da a ?re�en�l có?ia qtle vai por mim, Secretário, ,datada 'I NICÃCIO
'

e assma a. onanópolis 18 de outubro âe 1952 (as )
.

J' . '.. Acha-se aparelhada para Qualquer serviço em iSi-

H/,II·.O Q.ll,·nt".
' " . s. a se en-contra defmltlv:1-' O novo valor do O'rem10, .

I B
.

...

t
., ::'lC et�s e. icícletas a motor -- Ticicln - Ti·�o·Tl·C.O -

.' men e nas fileiras do :,[10 d d t d
'

v v

_ Ptel.a lebIt.ura dos pareceres acima verI'fl'ca'-se que (,.
os ca e es evera, ao que Garrinho - Berço, etc.

- ",nstóvão, o popular ·\�eJl- s' d' 1 R' <-

nao em C8. lmento o recurso do GuarallI' Tod'
.

"

e lVU ga no 10, eXLrear Peças e Acessórios Nov')!' e �Jsados.
,

.

. aVIa, es- ter conterrâneo Nicúei._), t t l't
peremos pelo pronuncIamento do Tribunal de J t'

no ceI' ame me ropo I ano, f·ínturas. Sol,dagens e Parte Me('ânica,
D ·t' . . .

- us lça 'laido da equipe do i);:t'nto:;, ainda domingo, frentn a I
.�, .

R'·... G
.'

espOl n a, a auem "ompete deCIdIr �b
' "o c)erVl<'OS :l.8.Pl:,OS e ,aran t,do, 'Executa,d<.Jc n�r "e8-'

'-' , " so re O rumoroso,' ll1de' se revelou um do" 'J1'<�- V
.,. '" .'v ...

caso.
�" asco da Gama. .

I
'oa.J ·especializados. '

[hores atacante.s. F l' 'd 1 N"',e ICl ae es, IcaclO. - Ru'a Padre Roma, 50 _

BRASILEIRO DE VOLEI
BOL

SAGRARAM-SE OS CARloçAS BI-CAM
PEÕES DE TIRO AO ALVO

.

'.

.

'Vencedores das eliminatórias os pernambuca-
nos - 'Vitória dos eatarinenses sôbre os pa-

,

ranaenses
'

Nova Friburgo, 4 (v. A.) s il, enquanto que 03 pauíís
'.- Com a disputa. da prova tas se classífísaram no se-.

de fusi! de guerra, foi c-i- gundo posto.
cerrado na tarde de sába- Foi o seguinte ') resulta-
do .o"'V Campeonato Brasi- do' geral elo certame :

leiro de 'I'iro-ao Alvo, ('(1',11 Campeão -- Dist.rito Fe-

a.vi�ÓfÜt .brilhante da re- deral ,- 48 ponto;".
presentação' do Distrito' Fe- Více-eampeâo - Sâo Pau...

.deral, que evidenciou sua lo - ao pontos,
-mprernácia em todas' as mo- 30 lugar - Mina;; Cerals-

.dalidades, .

,-
16 pontos. "

Sa�l·aràm-se ()S mef,'-'()r(�Ji- . �;4� lugalc. - : Pal'Hua. e

tan��_1:_�p�et:> cio Bnl.- E,<;tado do R,io - lÔ p(mto�_

Ipiranga. 14

XV; de .Iaú,

CAMPEONATO �ARANA
ENSE

Em continu�ção no Ca.m

peonato Paranaense d� Fu

tebol, foram disputa,dt.:s
dois jogos na tardt� de ,da

mingo., tendo o Agmt Ver.Ie
derrotado a A. A. 'C�lTnha-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Qúart�-fejra, 5 de ,Novembro de 1952

. ,

POR �RIVEL QUE

P�REÇA
OS

PREÇOSíI.iã�AODE
AGORA MES&!�

EMBôRA ��' TAO BARATOS �AIS PAREÇ1SiliNlr: �U SEJA, �E

nESTE VERÃO DE

"
'

...

'

. PREÇOS
Artigos,P.ARA-SENH9RA.S .

, " Artigos de. CAMA E 'MESA
�::m raaravilhoso-sort.ímento de vestidos e tail- fGuClm�cóe8 de chá; boas a ...........•.....

íeurs de verão G d
>

1 duzta
"

.' . , .

I
uar anapos avu sos uzra •........••.. , .

:',·estido�.; desde '.' . , . , . _ •. , , 48,00 'Matéria plástica pal'& toalhas metro " ...•..

íMf CI'$ 2.000,(lo) F'inissimas guarnições estampadas .'.. _

-TaiHp;n'';; de seda " " ",., 390,oó: "Idantrem-" em belos desenhos a ,.,.",., ..(,ltê Cr� 2:00{),oo) .. f Panos de mesa develudo a ,. '.' " " .'
.

31usas de 8UEDINI a .33,00 Colchas Nubia a � .. , .

.. Blns,as de éambraia bordada. 39,00 Colchas Sevilha' a : .. ,., .. ".,' •. , .

_.i$lusa.s de seda a •..', " , ..

'

.. , , . . .. 4800 Colchas brancas de solteiro a
.

. . .,.'
\

..

·..:.�arniRo.las estampadas a , " .. ".. 2!;"oo Pínissimos jogos de crétone, bordados casal,
.

, ":<Al.miso,lu>I bordadas a .•..•..•.............. 49,0'" "bem grande a a
'

,

v <> .'� _ , ••

.. iS. �a.� bonitas desde " : .>: 55,0'0 Fíncs Edredons de seda .. duplos a :., .' ..
r.até Cr$ 600,00;) ETC. ETC .

.. 'SOI,it,ienR desde .'.;" , : .. ,.... 16,00 Artigos PARA HOMENS, .'

�Meías Nylon a , ; ,,_ : , ..

' 30,00
t:'.APAS no:� mais lindos modelos desde � . : 39ú,00

ETC. ETC.

Artigos.PARA MENINAS
.-lt MODEL.AR possue ° mais completo sorti-

meut�) de artigos infantís!!!
-\(esrjdi'nhoR de algodão desde' .,.' .. ,.,., .. :, ..
·'J.:r.ind:i� blusínbas desde .. ; .•.• , ,

.' .•,.:i_I.p.aS para chuva a '

.......•..
·

_�\"entais !indi�sjrOOs ?, : : .

"SôL'liuÍlas a " , , . , , .

DA . MODELAR,
"

Linho para ternos de 43,00 até 195,00 o metro

T.'c.t,·pos de·tropicaL
'.'

31,00
'20,00
33,00

ETC. ETC,

Artigos PARA MENINOS
�

.98;00
212,00 u� belíssimo sortimento de mais de 3..(}()O ca-

188 .00 miaínhaa esporte desde 20,oó a ' ..

11�oo" Camisas furadinhas a.' ... , .. , ..•..

·

e •

50,00 I
camisinhas de brim 'a .. ,.( .. : •.. ',' . , •....•

. jT-ern!nnos .de brim a ..

, ','
, ..

�
..

145.,00 Calções de banho a .

595,00 Capinhas colegiais a .......•......•......

Ma.is de 5QO terninhos de Tropical
'

Brim e Casimira!! t

Artigos DE BANHO
Toalhas de rosto a ..

' ,.; : .

Tóalhas' de .banbo a, , ......•........

Roupões de banho a ', ; -' ..... , _ .•.• �

MAI�LQTS - o maior, o mais lindo dos sor-

timentos-jámats recebido!l!

Maíl!ots de l.ã a ..: ';", :' ; . , . � .

Ma.illo.ts de elastex desde. . ........•. i-r r >:

6{),.oo Maillots para crianças puta lã desde .•. , ..

Calças de praia a· ..•..... , ...• , ... , .. ·",·

�TG. :r:TC'.

75.00
30,00
23,00
54,()()
-50;00
121,00

455,00

?i.iamas bons -, a' , , .• , .. � .

Cuecas a .. , , ,., , .

Camisas bem' boas a. ,. � ,

Ternos meia lã bem confeccionados a' .

Calça S de tropical a , , .. : : .. : ..
C-alças de casimira a •.. : ... '

•..... , .. �.' � , . ��
25,00 Camisas esporte em. Jersei, seda ou algodão.'
20,00 Conjuntos Saragossâ

.

�10,oo Calções de banho a ., ......•..............

68,00 Capas em tôdas as quafídades,
20,00 i Capas de. gabardine e charitung a , ... , ....

ios,ee
17,00
45,00

'22.5,00
118,00
;18,.00

10,00
, "31,00
235,00

'135,00
385,00-
lis,oo
100,00

'Para N 0...'1 V ,A ,S
artigos em Lingerie - Cama e M.esáA mais seleta e magnifica variedade, de e Enxovais Completos!

AT�ÇÃO: Também' a casa de, mobiliári os' A·· MODELAR (�iallO·<.33},' acabou de'rece�' os. 'úl(imos "tipos em ·:·�pbili4r�
de quarto, salas de' .jantar, 'e 'visita, ê,�pas, hools. TAPETES' _j CONGOLEUMS >:..:_ PÁSSAbEIRAS -' Tecidos "parà "estofa.:.
mentos e costuras..COLCHõES DE l\fOL A DMNO. >, ,

i'

,

�ní�::;!: ::- :::ãO- VIVER! MORRER! IdeDtifi�açã..' d�s va�a.s �I�
R.OO, 3· (v. A). - o mi- reparar que o menino repe- O�_f'lpnde �o � ens�e.· O �Bn�l.Ie i • vid. impressoes· do I�C1Dh".,

.:ústro Simões Filhó, quan- tia literalmente tudo quan- .I oniTJque-se com SANGUE· BOSTON, 3 (U. P.) .

- nho dístíntas, mas ate �'e-
-,lo esteve recentemente no te ouvia, com ll. maior exta- NOL que ,contém excelentes Segundo. a revista espéciali- centemente hl;fvia. dífículda-
t.:eal".l, foi apresentado a úm tidão. elementos tônicos, 'taís como: zada. "New England Daíry- de em clasaifícá-las para

�lm1;íno do interior com ape- Começou entãó a Apro- Fósforo, Cálcio, VaJia.fJato e :map:", riã; é póssível tlrar fins de id-ehtificaç�;'
, !}liS. sete anos d-e, idade, cuja funda-lo e em menos de mn Arseniaío de Só.�lo� etc. .

impressões c;lig.itais �e. uma "
Três " p.esquisadores ,d�

;ntelig.éncüt a todos pareeia ano Dor;isma'r âprendeu a vs,ca, . mas jii se pode ideli� Estaç�o Agrícola Experl-
. '''prodigiosa. Apesa.r. de aJfa�. ler e a escrever" e' reteve

Os pá.lidos, anêwC9s, esg-ota� tificá-'la rigorosamente pe� mental de SQuth Dak<>ta,
·üétiza4<> apenas há um ano uma diversidade .enorme de dos, de.pauperados, mães' que las impressões do focinho, auxiliados pO.�_.esp�i�listas

.'. criam, magros e -crianças ra- ..

B' F d I 'd Ie, rn�X' quase abandonado conhecimentos. Logo 'depois . quitiC'.J1s . toni.f1ear-se<.ào com o \.;A revista afirma· qUe; co.. do ure.au e era e n-

.:1.,0 município de Sousaí Ç)r� de desembarcar do avião mo �e sabe há muito, cada veati�ç®s, .ap�rfe�ç?ara_m
,.Di.o de pai e .com ,sua mãe que o trouxe' Doi-iscar fói .' vaca ·tem impressões.,de:f,Q'ci..., um· sIstema· de classlflcaçao

.;·�-w..',maia .eÃ-tl'em� po,bresa,. o :.::,QncluzidQ;à redação dO' "O
"

"""'<"
.

. ';1: ',,: , ' .,;< :." : �::':. ::siÍn:P1�:� "e��i��en'� .. "- .. '

�:�o� t:':�;g��on;�uc:��� :;���;�a� suo!f1etido a uma
"� '''0118EM "���b!� �!:� '�:s:�:::õe!

"
··,�la. sua memórIa ex.cepcio� ,"

. "
. .'

.

"

.: &tlguint�':· enxuga-se bem" o
'

'�,a��:�:::i�:C��iOq�:á��to� :,gU�!��;'t�oo�r:�a��to:: ��:
/.

nartl·Cl·p",3'C+-15."0':
'

'·E)'�Stlr.�Sfr�8Ellff'�����;��f·ii:��al���aSd�.·
_d. sua frentç ,um bom ma-' mana, mostrando conhecl-..I:'"'" .,' ,OI , de carimbo, 'à.plica�se' a tin-

.

"t.erial humano para ser à- mento�f perfeitos de todO' o I Nossa "Ilha Verde" conta cam mais um,. "Barrigui- SiDl,'1iII: .ao éaqtteeer de.' : ta.'Para ,o.bter as:impressôes
.;:;.ro;\I'�i�do Imt. ,�uálquer. orga,ism_?, huma�lO e seu nha Verde" nascido, de olhinhos verdes? na Materniq.ade qne-a Maguési. Bi�rad. basta âplieàr ao f'odnho um

.ç>r,ofI8SaO, O' .nll111�tro SI- fUilHilonamento: dIscorreu "Dr. C-arl08 CQl'l"êa", ôntem }O'. de Novembro. deve e.lar semp-ro à.' pedaço de' ·mata-borrão .
.

môes Filho
. prontifieou-se' :'lobj'e história do Brasil, res'-' ," 1l:ste. encantamento qlJ� rec-eberá' o nome 'de,: GIL-

.JD� � elim�r: �.� ma:n�al' educar o menino pOlldendo a fadas - as per- WAN, poder� ser visitado, lJ'3los nossos parenteS" e ami- sintomas dé wiia di8d-
:.'..

'
, .

e. deu instruções iiàra . que l gllntas; disse O' nome dos gos na Mat�rJ;liaade ou, dentrO' d� algl1Ds dias, lá em no� ..

P''r'.8'.'1"""'"I':
"'.

'''I'I'.t·o·'1'"0....
'
..

.z; l'cmetéssem aO'Rio, onde I inventores" celebres, preci- sa casinha verde.. '-_

' .' tio imperf-eita;..•� Ri
<icaba de cheglH'.

.

. I gantl.o a data, do nascimen� .Estamos "Verdes" de contentes. c6Íiea. náuseas, golfa.
,'11".,".10" •.Am· ·n-.(,·'".:'I·I·.'h.'C�ama-s�. o pequeno. F:�an-l·to de ca.da u.m, e a utilida- Gilberto e Warida' das e mal-estar. .

.." V'" U
C1SCO Dot'l.smar Arrals. Seu d-e de seí.ls inventos..· -; ,

. BELO 'HORIZ'ON,TE;', 3 .

l:ai era. O' operã.ri� ��deral� I Dominou, muitO' ?eI'9 os OI...O--.<,....(�()...()__()·...()..-.<�()4111.()... .' (V; A,) _:. A pedfdb da po" .

· -üo ArraIS {! sua mae e a sra. : n,ssuntos de zoologIa, bota- -, lfcia paulista, foi àclido ho"
Maria. Aparecida Arrais. ;.! nica e história ul\iversal. COmuni-Ca.''.ç 'ãO .

je; . néSta capita� 'o ex-sar-

�'TodoB viviam em terras do \ Dorismar foi aqui batiza- gentO do Exército Antônio

�::!.1lunicipio de Souza na indi-
I
do como o "i\1enillo Ellcic'lo- Xavier dos Reis· que serviu

.:geneiR. Dorismar, Dpilado,. nédia" e ao'ora vai ficar aos O dr. Wílmar Dias" advogado, comunica aos
. . por longo' tempo no 2° Rê-

· ,�,:am <1 v�ntre cheio de ver"
• �uidados

<>

do ministro Si-' seus clientes que, de 3 de novem�ro, p. vindonro,
. Magnésia . g�mentD de I���'ntaria, se�

,nes, subnutrido depois do mões Filho. Custeou sua via- \'cabrirá o seu escritório de advocacia. Edifício.

d ,dtado em CuntIba.
i'ale�imento do pai. foi aco-

I

gem parar o Rio o capita- MO'ntepio, sala 3, 4°' andar, at�ndendo das 10 à.., 12 I 'B -I S U 'r a a· A rel'erida' prisão, se deu
·

Ihido pelo "Barnabé" Gil- I
lista cearense Carlos Je,- I horas.

.

, .

.' em consequência de vultoso

.' �ert� Va:'3c.c'ncelos, pl'átic.o !reisasti, presidente do di- -,-- --------_:..;;_._.:__......:. _;.---'----- furto que praticou o ex-mi-
'"je farmacla do Departa- I retório estadual do PTB do litar quando servindo no sul
'mento Nacional

.

-de Obras i Ceará. .

- do pais.
-' .'

eontra as Secas. I O fato que acabamos de O detido foi recambiado,
Cnnfessa este que jamais

ll'elatal' prova que muitos' hoje mésmo, para a Capital
-pensara que o garoto fosse de�ses talentos como DOl'is- Ban�irante, e dali para
'portador de fenomenaÍ inte- mar hão de se encC11trar na Curitiba.

c :igência, Descobriu isso por-I f.abUl?Sa �opulação iJlfantil E', êle acusado de ser ter
,que dava umas aulas a pes- que, mfehzmente, temos no 'lpo(kr�do de material per-
""nf\� f�;.\011CLl TP_l!:DO eearcp· ! nosso país F,em a mínima I C II e i r a 'I;- I tE'Tlf'ente ao 20° R. 1. e fugi ..

.. Si! {'_;::'J .ma C[l'sn e, passou a I proteçao do Estado,
,

• do ;_)J.l:':'cl �;!ii;:ns Gerais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



n Florianópolis, Quarta-feira,' 5 de _N3Ve'l\lbro de 1952
... ;;;;;;0;;:;;;;;:;;;;;;;; =_=-======-=-_..-=--=-...;;-=--...-=-;_... ,.;...,;; .. ' ....-

la 'Assembleia legislativa
�

,

,

A ULTIMA. HORA •••

'Iraas SlBei.... a, lei de w.aIIIB8�i•.,ara �ãl .

Pall.
RIO 4 (v. A.) - o pre- . hoje, a lei que concede IJU-

i
gas usou da sançao no

UltI-llllente
há dez dias es ante

sidente da República san- tonomíá ao municipio de S. mo dia que lhe concedia a grafos do Senado se encon-
.

cionotil,. às' 11,30 horas dei, Paulo. O sr, Getúlio Var- Constituição, pois precisa- travam no Catete,

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

- ,

Além do mais. a noticia fala em mineiros, e todo o

mundo sabe que em Florianópolis não há mineiros.

Para que, então, pedir retificação? E pliúa que essa

tentativa de inocentar o Governo, se ainda há pouco nes

ta Casa, a própria. Comissão Parlamentar concluiu pela
veracidade do brutal espancarnento t

O deputado Nelson Brasil, indo novamente ao mi-

crofone, defende sua iniciativa e tudo faz para conven-

Cerrado II'role.-o entre ,-ornai'ísta e/ do'.·s PareC8 ·q18 a'cer.' que o telegrama tem apenas o fim de retificar uma

�o����il�,�bliCadQ num órgão de imprensa Jido �m todo

vereadores ,DO ,. interior ,do edjfício 1D8,Ds�lelD . �.
<

Eis, porém, que o deputado Ten,ório Cavalcante 'des- ,

"

, , ,"
.

, anDO .j{!
f'az mais esses argumentos, e não esconde seu espanto da Preleilurà" de': Torres"" de um au��;t: de despesas'.
ante o objetivo nol itico do telegrama proposto\, com o

. , .
- - I'

•

d
.

dívid não rran sítórro, m<lS pel'1lla-
o ual se procura fazer com que os deputados do P.S.D. 'l'ORRKS, 4 (V. 1\..) - A- rneida, após sermos tírotea- verea ores e o m IVl 1.10'

b'"e .... como o Relatório da Comissão Especial se desdigam I caba de travai-se violento dos no edifício da Prefeiju- vulgo "Manoelito", que tra- nente.
'u ,

, , , De fato, O ante projeto'
das aflrmações- com que proflígaram ,a vioIeneia; poli- tíroteío" na frente da pref�i- Tfl:. ,por Ma.noe��to, �omo�. varam teroteío intenso.

em a-rti'O'o' "ele '. constante,
('1,\1, e venhâm de público dizer que tal víolencía 'não tura municipal, quando a presos e estamos na sub-der

�" tJ 'cdifté'io ·ijâ 'P'têié'ití.ira" b �
. .

h' �.
.

d b 1 S 1" prevê um aumento de veIi,l-III Câmara dos Vereadores se; legacia. Providencia ore roi vareja o a a a. o IC1-hOI\Ve .. ,. , " .

d 1 cimentos para os cargos e
O deputado Bulcâo Viana coloca a questão num pla- reunia para inicial' os tra-] urgente. Moacir".' to-vos a vinda de um e' e-

,
I' • comissões �- e lião de abo-

110 diferente. Para o nobre lider do Governo, a notícia balhos, em virtude do apa- I Sabedora, a 'reportagem gado de Polícia com urgen-
....

"

M
• ,

F' P no, Por exten •.são: o Legisla-
"o jornal é omissa. recimento no recinto da! se dirigiu imediatamente a cia, (a.) 1 oises artas. > 1'e-
.. , I . ,

d
-

13:
.•

I" tivo pode determinar que ()
Não diz que o espancamento foi em Criciuma, e daí l mesma de Manoelito Fer- ! Chefia de Pc>licia, ou e COl1- �:'I!� __�r:"�:P.:' Jyo.,' abono seja transformado

a necessidade de ser retificado. Ol:a� entre a p�la�ra do j reíra, o qual, S:�Ulldoo d�-J seguiu obt�r os' de�alhe�, . --�
..

�:--
...

,

n- __.........

-em aumente -definitivo., cE!
representante de uma Agencia noticiosa, que U<1.O e com- ! poímento de varras pessoas i que, a seguir, reproduzhnos :

'.. 'jÇ.. tI . - lógico que não sei se es e.

pleta e a iniciativa. de um parlament�r que pede sua re� I que se er�contrava� r:o 10-, "1\'loaci1'''" o expedidor do f�O critério será perfilhado, mas
tificac,ão, este deveria mer,e'cel' o apoio dos l1obr.es. pares," li cal, desafiou _os ed18,' arran- í. telegrama, e, o �e..reador., pe- 1 '.3...,

.

- '. quanto à constituciona Íua-
O argumento proporciona ao orador magn íficos a,l- cando do revolver e fazendo 10 P. S. D., Moacir Indio d�. de 'da mudança, não pode

aoubos de eloquencia, 'mas não teve sorte. Pôsto a votos cêrca 'de' 10 disparos. NãQ \ Costa, ex-delegado de Poli-
haver dúvidas:

.() telegrama, aliás os telegramas, porque eram diversos nos foi possível apurar se! cia de Torres e eleito para
,Tl'ata-se de dar mais di-

c om o mesmo objetivo, são rejeitados pelo voto das ban- houve feridos. A ordem foi 12. Câmara.
nheü�o :>.0 funcionalismo. O

cadas do P.S.D" do'P.T.B. e do P.R.P. .restabelecída pela pOlícia,! �TE�SO TIROTEIO
5 DE NÔVEMBRO: nome dessa operação não

A U.'D.N. votou n favor. " , '·POR.MENORES lambem na tarde de ún- .

. _ ...
.

- ,ejIY 1.704, o Capitão ma- interêssa pois pode chamar-Qua11d�
\ tentàn:os fazer .uma verificação de vO�Ção I A • propósito do :oüflito que tem� o prefei�o de Ton:es noeI 'Vaz Moreno, cumprin- se de aumento, abono _ (}u.

"\�,.' 81''', (leplltados Já se haVIam sentado de modo que o I esta a"'ltaado Tort'es, o dr. enviOU o segumte telegIU-' d G d dJ" " ., do ordens o overna 01' a outra coisa qualquer. Jus-:'l'Olll'st� ',1,",,0 poude ver'se' o sr. dr. Olintho Campos, ora i, Renato Souza, suh-chefe de ma à chefia de Polícia: G'... .." • Colônia do Sacramento, e- tamente está enquadrado no.

'�eputado, em sÚbstituição ao único titular do P.S.P., vo-l Polícia, recebeu os seguin- "Torres - 15 horas
neml Sebastião da Veiga espirita que ditou' o artigo

t-o" contra ou a favor dos telelrramas.. .

'

" tes t.e]egl·umas: Urgente - Nesta Prefeitu-' ,

d- 40 f
.

'" - Cabral, e a frente e 1I- já referido na Constituição
J.Nã\) pegou, assim,' o golpe do deputado Rosa Brasil.: "TORRBS-, 15,15' horas - ra acaba de se vel'ificar um .

d. . zileiros surpl'een eu uma qual seja de que, quando ()
Não existiu aquela ingenuidade que, ele supôs nos nobres, E.u e o vereador AntÔnio AI- conflito gravíssimo ent�'e ._" '

. bàteria .. hé-Sp'atrholã,: "a.pode�"< 'i'êsoího 'ti_;\'er de girstar· ,�

. I
'

,
, c rando-se de'7 peças; mais dinheiro, só poderá a.

PONTE V!J.DAL RAMOS
. 1_ ·�..�__·*�..w_..v__.·,.'7J" � "V

_ em 1.808. foi criado; lei ser oriU11da do Executi-
O deputado Wilmar Dias, encaminhou à Mesa um, sua pala.vra de honra de que estava no recinto antes de

por Decreto Imperial, no vo, _ o q,ue é o caso".
pEdido 110 sentido de serem solicitadas informações ao I nrociamado o empate., ..

M'l· ... ri d
.

:>:1'. Governador do E$tado sôbre se prete11de fazer répa-
...

" Desta' vez podem dizÓJ: d'o -cronista. o que quizerem: �:dd�j��I;:�O, u��W>;s�ol: Ic8j,,1tljc�· ...... '.,.-
TOS na POllt� Vidal Ramos, no municipio de Brusque 'de Não há l'étificacão. '."

anatômica -cirurgiéa e mé- II........ ......
que- está nécessitand'ó, urgentemel1 te. '. A p're,8iden�ia acertou a afirmação do nob<re p.arla-' YI"', ." 1JIIaIM,;dica;Peras informaç-ões ,prestadas pelo dep_utarlo Bulcão ment:u-, mas nós que, com os olhos bem abertos e bem .:.._ em i.s15, no' Rio d-{! Ja.- a.. 0............
'Viana, lide!" do Govêrno, verifica-se que o eu pedido ti- : f;xos no deputado Prancisco Mascarenhas, notamos si- neiro, nasc�,u ,Luiz. Ca,rlos
1� ha proé'eclencia, já que é pensamento do Executivo subs- tUâ,çãQ de, constrangimento com que. eritrou no recmto Martins Pena, falecido a 7
tituÍr aquela obra ,de arte por outra mais moderna e mais iluando era concfuida n verificação, só podemos dizer

de Dezembro de ,,1848;
definitiva.
.'. que não tinha tomado .parte na votação.

_ em 1.826, foi inaugura-
. VETADO O PRÉDIO PARA A :J\1:ATERNIDADE .

Por duas vezes o sr. Secretário deputado Elpidio.da, no Rio de' Ja.neiro, a A- RITZ
I DE LAGUNA Barbosa havia constatado {) empate e em nenh,uma delas cademia de Belas Artés, o- �Sl 5 - 7,45hs.

-o Governador vetou o projeto de lei do deputado Os- havia sido computado o voto do deputado Francisco Mas-
riginada da criação, em 12 ODEON

1('aldo Cabral, que a,ut.onz.á a construção de um' prédio carenhas. de Agôsto de 1816, por De-
Às 8hs,

para à Maternidade d� Laguna. De quem a culpa 1 creto de D. Joã{) VI, de al- ROXY
Posto ontem a votos, o veto foi rejeitado por 24 s1's. Da presidência ou de quem não estava na sua poI-

gumas aulas de Belas Ar- Às 8,1'5hs.
deputados. trona? tes;

Cari,es Laughton - Mau.-

Assim, mesmo contra a voIitade do sr. Governador, ',Isto não qu.�r d�zer que haja faltado com a verdade.
_ em 1.889,- os intrépidos re.en' O'HARA - ,Edmund'

-Laguna terá sua Materni{lade.
.. Apenas errou n, interpretação, 'dos fato�: confundiu ()

"farrapos" foram derrota- 'O; BRtLEN - f\.llan MARS-
VETAI)O MAIS UM GRUPO ESCOLAR' momento de apuraç_ão com o momento da votaçãoU! dos na Eneantada ((Garopa- HAL

Na mesma sessão foi apreciado o veto do Execu,_tiyo,1 A prevalecer 'a,. sua prelitninar, na: votação secreta, ba),- pelos federalistas;' em:

a�osif ao .projeto de lei que cria um (jl!l:lPO �seoiar em' embora aberta a �, os deputados ta:,dios poderão vo- .. _, em 1.8�9, nasceu ()
O CORCUNDA DE NOTRE

Sao ranClSCO do(Sul. '
,

,
' #r'P9rqv.e ai�!f�'llãO\Joi ,próC'la:Í'th,�o,'(}o><-ré8'ultadOi. .',',' gr�i:rlaê-It.hf :riàrhJi:,'-à;

',. DAME:':���"'':I �
.

Também esse veto foi rejeitado ,Pôr 20' 'Voto.s. ,:, Fecherri6� "'o incidente e'· tégis'tremós a discussão do
_ em 1.889, por Decreto No progr�ma: 'Atualidild--

Rodo Grandé, .a�siin, terá sel.l. Grupc>' Êseola.r; 'embo- prO'jeto.
.

10 42�f f
.

I d des em Rev1stl\ Nac•.
1:3 não lhe' quizesse dar o sr .. Irlneu Bornhauserr. .. Foram }J<lstas li.. vt>Í:os as emendas, cuja maioria 'foi ��a�d� 'd�017��:�;e�am�r� ':�'�'��}:!��'�':�v-i-,A;' X��-�:Merece elog�o� o deputado Francisco Mascare.nhaS' l'eje�t�a, p9-i�, s9 çon.tar�tn�om :9'rV,Qfxl,:'QQ. PartidQ �,9- 'ãm\(fd,.'..;,pr6��,,'L<i0�ô" ,iá' ",<, ��Jl" a;�to ':I."'" nl)s. " . , " ,

que, pela primefra.' ,\1e-z; vota. a' favor "dó Sêtl'nhinicfpio cial tÚ�moctátiêo; q'i.i'é'�· havia aÍn<éseDtã"do,
. ,

tá d r""��
.

t.
.

. RITZ IMPERlA;L
Plesmo contra o GÓvêrno. Ao ser posto a votos 'o artigo 30, no qual se conced.e

q.ues o. e lm1 en re o
, Domingo _

Brasil e a República Argen- .

BRILHANTE PARECER DO DEPUTADO às deliberações do Conselho Rodoviário força Ide lei, o
tina;

Um grande bmçame�to
.

JOÁO AGRIPINO '

"
-

leputado Estivalet Pires eselareceu que as �mendas do
� em, :1;907, na cida-dê de Uma Aventura na .,Afriea

O deputado Wilm�r Dias, que, na op'ortlmrdad�, foi,' 3�u .. partid,o tinha:ql. p.or -fÍIrL,es�.imar._a,:PrÓPDs.iç.ão"de_ -

-'Põno'Alégre,'Rro:Graii<lecH:> Com-� Humphi:ey ,JlO.GART'
um dos grand'es defensores d�: lei 11; 22;, posteriormente, lhas Íamentaveis que viriam ":ferir fundo os interesses Sul, faleceu o Contra-Almi-

Ritz _ Sexta-feira
�ondenada por inconstitucional,. por diversas vezes já da coletividade. .-'

rante AUredo Luciano de .oS' MADRUGADORES
t�ve ensejo ,de p!)r em cc>nf.ronto o acordão que a anulou Rejeitadas as emendas,_ só.,.c�íl" ao. seu partido vo- Com: Robert PRESTON_

- Abreu, figura destacada de .

com 0.utros d� doutrina diametralmente oposta e, por- tal' contra o próprio p.l,Qietq,,' PQl\1qt111 ,aprová-lo 'seria a- IMPERIAL
.. '

nossa Marinha de Guerra;t:\Ilto, favoráveis à sua vigencia. l)rovar providencias atentatórias da� economia cata:rinen-
_ Hoje ê consagrado co-

Às 7,45hs.
Na sessão de ontem, novo subsidio t.rouxe êle em ;!

.

JosephCOTTEN _ V�e.
mo "Dia d'a Cultura".ab0110 de sua tese, com o parecer do deputado João Agri- O deputado Bulcão Viana leva, as wll;urras dO. lider André Nilo Tadasco LI _ Orson WELLES

pino a respeito da ree.struturação do Quadro do Pessoal do P.S,D. para o terreno do despeito� mas equivoca-se .._....._...._._�....__,-_..__........_',
Trevor Howard

do Superior Tribunal Eleitoral e no qual o emento juris'- porque, nas emendas estava um alfu sentido de cQlabo-
T I

me:
ta a.centua ter.) Su.premo exorbitado de suas funções ao ração a favor do povo.

'
' ",; ... ;i·. e egramás O TERCEIRO HOMEM

inquinar de inconstitucional o direito de ,emendas aos
-

O projeto, submetid'o a vot�, foi. aprovado por 20
,'.re4.-doQ.

No programa: O Esporte
projetos de lei.

. contra 19, votos., . . . I � na Tela. Nac.
TRANSPORTES INTERMUNICIPAIS ,1 Votou com o P.S.D., o deputado OsváJllo 'Ca:bral, 'pór < T�legran1as" retidos;. du� 'Preços: 6,20 - 3,20 "

,

lI�cidente lameutabilissimo se .verificou, quando em considerar a propos��, e{}ntrária aos legitimas interes- rant&'b"p-ar.íodo de 29 de no- Imp, até 14 anos.

votação um requerimento 'de urgencia do deputado Esti- ses do trânsito público. venibro a 4 do corre�nte: IMPERIO
valet Pires.

.

'EI'''ETIVO DA POLICIA MILITAR Aldo Silva - Olindino As 7,45hs.
Pôsto a votos, verificou-se empate: 18 a 18 votos. Foi aprovado o projeto de lei que fixa o efeti�o da Paim - lncos - Recomér- Vera NUNES
O deputado Francisco Masearénhas, apezar da no- Policia: Militar e do ,Co'rpo'�'de Bombeiros. cio :_ 'Eward Neves _ A- em:

bl'e adverténcia do sr. Presidentl? no sentido de os' 8rs. PRORROGACÃO 'DE LICENÇA ma-tn:'i Neves _ Milton Meis- SUZANA E O PRESIDEN-
deputados não se afastarem do recinto, foi à sala do ca- O deputado Voln�y Collaço de Oli;eira defendel;, e� ter _ Leliane 'Maria Lins TE
fé. Não estava, presente, portanto à votação. Entrou pre- segunga discussão, o projeto de lei de sua autoria, que _ Severino José Vieira . Allan LADD:_ 'Donnl.'Ii.
clsamente qllando o sr. Pliesidente anunciou o empate, concede ao funcionario, o direito de prO'rrogação de li- Mme..Jandyra Soares REED
€ nestas condições não podia mais votar, conforme dis- cença para tratar de interesses parti-eulares. Henrique Lamoritona _ f em:

positivo expresso do Regimento lutemo. O projeto foi aprovado. ... Maura Lima _ Venus _ CAMINHO SEM FIM
Apezar disso, o representante sã�francisquense le- JUIZ SUBSTITUTO Zule�a Rocha _ Dr, Alfre-I No programa: Cinelandia.

,"'Hnton uma questão de ordem, alegando' estar presente, Foi aprovado também, o projeto que concede ao Juiz do Damasceno _ Rozério JornaL
antes do anullciado o resultado da votação. 'Inquirido pe-' 311bstituto da la. Circunscrição Jud�iciária, a diária de' 'Peneira -'- Edith 'Daquino 'I Preços: 5,0'0 _ 3',2u
la presidêr/cia, o �epubdo ,Francisco Mascarenhas deu '':;r$ 50,00. Corrêa. Tmp. até 14 anos.

pares.

-

tine-Dialil

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f';' ',I :' ,.,' •.
' "i)

-L-.:' �.

-----,

PA_li'I:;'·,ce.,w�'1II!1I ��;."
.7l'.' r no.S'�'\iA�,tJOS

' ,

I. " - SSTIu:I'l'O CANTO - 4 casas, sen.10 2 residenciai� e

,

.:
'

, '

-"'D'�'f_,

-

.•��-::,'
.

_,
.. ,

.r·
" � :".: :�, para COriH�tCjO (õtimo p<.>�to �e�to .d,s:Sobera'Q;8>): " :'

.

,,"-' � -'. RUA TÉNENTE SILVEIRA _:: 6' quartos. "s/visita, a/

:-..' - 'j�ntaj. copa eoainha, et<:. . .-•. '. , ,

'

'.' . .
. .00.000,00

� �', iiIl
� � �

..�
,

; �STREIT�' ·RulS:A.NTOS 'sARAIvA ';- 'g qu�rto� .. à/; .,

� .," jantar, s/visita, cOPI\. quarto de banho, garaje, 'so,
iã�. \ Bituad� e� .

e.sqdlna· ,:-,,.: .. , •.... �.; ...•..•.....
RUA BOCAIUVA _ 4 "quartos, a/visita:, s/jantar,

copa, casinha, díspença, entrada para automóvel

por duas ruas (situada em 'esquina, grande quin-
tal) .. ; :

RUA MONSENJiOR '_fOPP - 8 quartos, .s/visita, sI
,

jantar. co'sinb�, depósito, copa, te�réno.·l0.'l:30·nits.

Retorno ao Problema ���a�:;S��;�lc������a: :;�:::��:::i���
do

.

Divórcio" - " '·p��t� ..'. .... : ...
'

..... � ..... � .... :.:.. ..... .,
�STREltó RUÀ' SAO PEDRO - :3 quartos, ant�ala.·

, 'Aivarus de Oliveira discutido... e.. � .J:.us.. t.l_°Í>à\':�i dê-.. ·· '. .
"

. .'
.

.' . - . . '.. .. � 88;ia-- t'R! -visita; oopa;- cOsi'llhai 'iuittalação ·sanitária··
. 'I-iã f�to-S da vida qué ln- gladiar-se.. Todavia: se hou,

.

......
.. . '.

, ,
.

eomplsea,
.

com d'uas pequenas casas nos fundoll
1aÚveimente nos fazem re- vesse o: divórcio, se ó casa- \V. M'AlJR{) RAMOS _' 3 quartos, cosinha; �ía J-Qn-'
'tornar'a pro�H�màs. que pre-. mento", rifl.o f�'s$e indissolú
:dsa:damser resolvidos e Em-, vel, o cant�r certamente. t�_
-il:etant� não o são. por inte- ria se cásado com a compa
reeses ou por medo dos nos- nheira: Ê ··tud� estaria mais
·s.�;s legisladores em en-fren- .claro e 'rrnlito�: n;afs .ju�to:
iaJ-em a solução prática, i'e- Outro fato vem consubstan-

.

i:eio. tam1Jérri de ferir prin- dar êste ponto de vista, ro
eípi�s" religiosos - ántlpi'o- de d. Célia D'Alljigl!p. de S.

gr!*!sistas o quê 'pode acar Paulo, que perdeu a questão
;s;�iar i>éi:d.à.

.

de. v.ot.os -nas

I'
não tendi? n�nhum direit� à

próxhnas. eleições.
' .

herança .�eixada Pelo seu

..

'

Tem haVIdo fa�ta de sin- companliei;r;o��" .

-eeridade no caso, do divó�ei.o ,Uma, ;lenhora agora há
.

"
" ,;-

.

,.' �. !: .., '.
'

. - ", ,
...

-
"

' .

�m que a corrente dr:voi:Cl��' d.ias, separada dó marido ad-
ia· da .. Câmara, lider�<ia pe- vogado, tentou matá-lo, er"

, lo.d�p�tado bahia'nó' .Alio-:. l'ando os.'.tiros o que � sal-
.

fuar' Baleeiro, ':vem':;_1e';;'ando' IOU de p�nd'eriaçao maior e

:a .pior:
'.'

.' .. _ .... . do cáusidico .a'v�J't•• O\1t;':o
. '�"M�, e?mQ :!lizía�o.;ll :.··.I,�á, c�s� d� iuc,om�atiRi) id�de ..d�
:fàtõ�- qU�"çb:r;1g,am 9 .:$.om;e_w !relp�� ,l?t,lÍI:P e;asa} ((ue n,ão
tarista:iá' traz�t' O/p-P.�}?l�� de.u cert.o:

.

'. . - .

:nQ"am.���l�;()ldéáRri.�..NQte.-s� ·que trazemos à
,rlo-lhê a, lú>lucãô" üUfra: 'v.ez: luz apenas. os easos;mais ,(to

��:�át4.V,��ã:q�(p����t�{a 'l�i mentados>�·de·' 'dotrlínio. pú-'

��am���:�. viÚvâj�rtJfa;�,�p, blico... Há in:fini_dade't de ou",

sáutlos'(}'c' cantor. Franclseo tro$., Qualq'l:l'er "pessoa pod-e
Alves; terá difeíto à heran-' rá fazer Um t�ste.: � Veri�
ça, ef.!lbó·ra se "ponha: enj dú- fique t\n.tre. seus amigos,. �a
vida a, p�terríN;l.adê: dos fi- rentes. e,. &onhe.eido�; Vei4

." quartos, e/negócio, 'sj�isità', s/jantar,'· cosinba;
.

'lhos. E a �erihól;a que viveu: q,lwutos ça.s�iS·e,Xi..;Itt:m":S.�l'lI�·!, .

etc. terreno 72x88 mta., ótima' para veraneio .•.

.com o cantor :trinta' 'anos, qdos., mesmo nãd desqtlita-' !lUA RUI BARBOSh'r'7 2 quá'l'toa, sala 'viltita, C08j;�

-f,tUe' O ajudoú a'subir, ao uos l�galm�te," Veja quan.·
"

riha..' ...e�e: i�,{:, ....:I.>.;.:'�.; ....
>
.... ,;, •• ;.;:; ••• ·'

�óntrário i da' 'legítimà"e�pô-, ta incomp:Üi9ilidad� de, gê- .,EnVIDAO FRaNZONI - a· qÚl!ortos,' sala, vaFanda,

sa"ql1e <> abandon6a em éj5ó,- !lio: Façâ as (!Q!itas e Iveri-
' .•

: coa1ii�', etc:, 'teTrendl9x63 ·thts. '.; ...... , .'.�'" ..
".

.eas de aperturas, perante ã. fjque se·à,di.vórcio �,()u ifão '�TREiwb 'RtJ'A siNTA .LrUZI1A - 2 l.l.uárt�IÍ;·!lal. vi-

,mesma lei é capaz d��a. na- '11edida·1Uoral':h.unlllná.(' jtrS- .' ·"8rUi,':�/1�n��:'·co8in�,'M8�en�a. etc, .. ; :
.

&UA FRANCISCO'. TOLEN'llINO -'-. 2 quartos, salalda ter éli.J:eito. Caso pal\a· s�r· ta!
"

.

o" •

'. ,. "'. ';', .' ';. i
",.'

.

,/:.�.�;:{: ,'" �ST��r;;��R��i�;;;;�c���;;��·�··�··���;��.'
,; .,l,! .. ,'<, .

.

'''�'''''' ",;c·",.. ,
.,'

.

", Bala; vara·uaa,,�o8in:ha,.'aaJ� pal'!J, .negóeiO- '., .• :.. .' &6;000,00
1.'" fi !,_,' •

"

'g' �:;.,/'''''. � ,;
"

--MRREIROS � 3 quartos. s/visita, .s/janta.r, COllinha .

I'" .:Y.�.�6em COq:a >,�e �il�> ,"" '{\", :. grande,·te�eno, .'.. ,' ' , .. : �., ·'·.;I5.000,�o frequezi. em: S,.r.
",

.1 --
.'

>.
• .. , '-.···i·�. ';,' ,�,;'I]';. �(,,:'" ": ,: .'

. ': -0-:.:.:..... .
'." .Vlnbo.,Cr""solade .

,,( :'):;':;' ./....
'
..

···e· 'r�pl0'Z:�;:?i<,",�,,: ':-J':" :., .' ,''', '.,.. :.,' " vv
/

,

\ .... '.'
. ."','. :.' c,

..
�" '�.. :;�., '�}' '. : I.E outras q:ue,por motIVO de fôrça maior não .io a1'.UDciad.l; ;

'. , •... ,.... (Silveírat· d,:

�iO<}!�.� :��RTA..V.EJS.. ,kJCR.O-OWISU_S' iDO lí8U1I\&11 deBt�ÍI eã� aceita tl'&nsf::rê.nci� I P�I)B In;stitutól, Jl'ontepio' .'�J'_..().....o....(:....<�) (,...�).......}......J-.� .

,,:, �;,BI}JIDD·;; «SOL�BRISILIIIIJJ);' ." ; .:�a:::�;;ô::;�� .. _. LÓte de l�J[U �ts: (pego- ."" .

.'

varandão, etc.
.

•••.•• ;'•• -

:.�. :'IQ,OO,O.�

··.,t::fu.':ji��PoU8·:� ltã�f -:,'.J.,OiÍiV.l.:.lÍe
'

..JC.··...,q.,ritÍb. ,_ : cio �rgente)' •••
·
... ;,., ...... ;:"I;.,� .• ,.· ... _; ..•. lJ!O.QPO,QIl: t'Rl::-lDADE �.-,cotn 73,IiOl'l�OO. mta. e.: uma, eMa ctlm.· ,:, "

r;!.":' ,>_ .:. .u. ..,.
, "

.

, ,
., .'

I ESTREiTO R:ti�\·S�.T�,_��P.ZIA..•."'1;.E5q.. '�,::Rú!r-:,'; .{" r:>J)�L:�:' ó .qti.a�tos: S-/ja.n.ijat•. e,Qp8, <iOsinh�, ha.nheiro" v:a- "

'
'. :,;,

.

A'g'·ênC·I·a· '-!' .n8a Deod'oJ"o .e8qüin� da .:
.

'SãO)l!e4I;;:i,�,;.ó:di�lmt.� '" :.;'.� ••• ��:� ....... � . ,., 80.006,0'.,.•. " '. randãb, etc. -� ••• ',' .,� •• ,,; •••• " ...... - .....

:: ..... 10MOQ-,&e,

". _' .... ..', •. '.'"
,. Rua. Tenente Silye,..l,ra;:··'''· ÔO,Q1J�R<is{R-uk' s:iifd:ÚSTO�,Ã() - ZÚ:550, t&udo .

" • I' �AÇO 003 4��OES :- c.om Z7x)·500 lit,ts: euina caila
. .

.

-
'

- '. . '- , . .' '.'
, ..'

" resíd-encía-l
.

.

"
.

'. 2�.0fIQ,.M .

,. . .' : U-lAIl;S. :peQ;_ue�'a1l- �as ,....
. 16,006,00:

. . C'
••.: ,

_.

----- - ---_-.,..,.---_ ------.. : '3sTinilTo. lÚJA:sANTÁ LUZIA "�. l�te CQm 10%40. �AC:O DOS.LlM9E8-:- e�m S3x.�� Illtll ; ·18.oof1.- ,

DOLBR'.OSG·'·U'EORUV'EOO.s..;;_ ,N_AR.l� ".t!..utG�T�··:
.

:1�A:i.;�;,s;·,;·;;;;.';,;;;�... :�;;:·;:::·:,,:::::; :.: :::: ,. <COMPRA n. �BÍoo>i;.",,;;- C.,cARAS .,S*l�
.

� .•... R IRO DA· FONSECA: ; ."� .",'.,.:,. "

. �--'-'.' ';...... : .. '_" ·�eni��·senipr�·'ihte�;!'ado�:\},1I1 c4tnprar'<Ía8Ils, terre��.�
I .

Especialista do' ll08p�til '
"

,: .

.

" :,' CH-ACABAS E FAZENDA À �DA .'. . ., :ara" e sitios:
�

'.' '"
"

' '.
,

Receit. iJe Oeulos -'Exame de Fundo de ouio pJ"

IcaNAS�I�
-;:- eom •.8",728 m�,'e .uml!o 6�m. . ( " "

. '.� :.
'

C!3e.sifiéaçã� da, P�es8ão. A�rial. " ,

'. :' c�a . �si-d�ncÍlJl (J.e ,2 pâv.imentoÍl' : ".j"
. I�O.OIlO,oo

.

� 'i' .

. ,

.

J.[��'I:ElCAS· '. i, "1;."
M'Odernà Aparelhastem. : . CAPOEIRAS....., ,(nq principio) � co� 98x250 mtl., ,Receb�lnOs � apnCamQ8,·q1J�.'qll\lr i.�portãnci� .com ira��D.t\� aJ- , .� '

..

Coa&ultórlo ,-'Visc()Dde de Ou'ro Preto. 2;' '.; . c;.asa �oin 4 quarto., 8,8alaa. cosinba, banheirQ, poteelria. T' .•. ",\
-.' .�

,;,
., '..

i
"

, .
",� F '_

�: : • Õ i' :>'# r' ,.- 's:" 'é�\ '"

..

'

o T I ç A • "o·D B L;:Ó;�:,::;{,I.;\·C:l�f,',L., �.' , ... \

,� .

J"�9MA�Õ;S- Mog���?�:tS;f!����oseSE�glÀs�8:TIGOS FOTdGRAFj�OS
.

":"_.'. . tJfJtl,.Ml\·S:··"··NOVIDADES 'PARA PRESENT�S, .. ,.,.:.�� .

RUA FELIPE S'C:HMI.DT �·(Edi.,fíc�o Ainélia, .Net,o)

-. "1"."

Diario
..

,

.
'; .

COÔlonitttálÍ' B6íalbâ�a,lItíH:t�
;',.': .•'. -"A ,;,;, •••

' 'po da vJuma
Do .GremlO Esportivc .

CUR1TtBA, :'1 ; v; A;I -_

,"IAPETC",' 'desta' Capital, As' autoridades desta capi
recebemos e ;�gradecelÍl0s r tal reconstituirarn a morte

"Florianópolis':.: S'etembro ,

do fun�ion:.i:l'io públi�o 'Lu�zI .,..

de 195�. .

..

'

i. Zan luti levada a 'efeito por

Com prazer, comunico à,
I dois menores, tendo ,um dê ..

V: S. que ..em . Assembléia 11e8 teta]had� o cad�vel'., a.

6OpJio�oo Geral ::: .. i eleita e poster ior- cann·ete,. a fim de nao ser

'mente empossada, a Direto� recon hecido.

: ria dêste Grêmio pará o pe
.

ríçdo .
de 'Agôsto-l�52 à A-

gôsto-1953, q.ueJ'icol,l as.sim160'.000,00
constitu i��J,i:' ' ..

'.

Presidénte'de Honrar. Dr.
.Raf'ael Gomes Cruz· Lima'
.(Reele'to).' "

IOO�OOO,oo .

Presidente: Fernando Lo-

2OO.000;O�' .thário Koenig (Reel-eito),
10 Vi-s-Preaidente : . Laê-

�io L,uz (Reeleítoj , ". -,.

no.oOO,OG 2° Vi,:·.e-Presidente: Dr .

.

.

Fausto Brasil (Reeleito). .

. ;Sec�chlJ iO,.Geral: Edgard
1 260.00Íl.o<'�· Fortkamn..

,10. Sec-retário: Ar! Belém
I

180.000"� Wildner . ,

�o 'S,�cretário:: carlota.1
. Peixoto. . ', '.

.

'.

.

.

CASAS A VENDA

" "':"':_��;""

.rum.u. uUI.il'mi•
• .n..lC.AI�

. Elilj,r�de"NQgD8Ira
..........aII ....
......... .uu '.

_:____ . ..:.... _.k.......... , __

•• ,

c.opa, "cosinha; vara�dão. di'ipensa etc.:. terreno.
" '15x40'· _ ; , .. • ,150.000.00

•.WAd:'O����::.óti:n:u;ot:�;8/V:;:: ::�ó���. v;::�: .. '

.. ' , .>:.' Di��t�;: 'Esportivo: Romeu I �L,::#�{:·:::>:·..... I
powsky .•... ; , ,; ...• : ;,.... ·�ll!l.OOO,oo lhtelho' de Abreu (Reelei-j. :�.V

.. , .. F.. , :

RUA RUI BARBOSA (defronte o Abl'igo de Menol'es) ,', . tO).,: . .• ,

.:i.�!iII'IiI!'''''''''''''''
_ 2, quartos, e/vj.sitlJ, .. 8/jan�ar. cosinh�. etc .. ''', 1.00.000,00 " 'Co:nis'lão Fiscal: Jf.?:�v«��:,:

\v: RIO BRANCO - 2 quartos, sala, varan�a!:cos.i<, .

: � '. ":'Presidente:' Dr., Rafael. t�
..uba, etc; .;··.,.·· .. "... ,··· ... · .. ·,··.·· .. ,·,·.·, .. ·.L· . 100.1)00,00' GOmeS Cruz Lima (Reelej-
RUA J8SE ,BOITEUX .:.:__ 2 'qu'artl'lll, Biv!sita: vãrãn�;-

,

;
� .

" .

- r to).. .'
'..

.. :, -'.. .

.. cosiliHa '
.•••....• '.:.::': �: • .; :> JOO.OOO;oo 1'.femlÍros: Zef,erino. JO.f\€

10QU.E:1Ros ,,,"-iS; �uârió8; '8al'a,'varlind-!l;';;�8in'ba;'h.;;" ,'.
'. :' .. '

ile Abreu (Reeleito). Herá-'

.. ribeiro. -etc.. ':
•• � � ••••• ;.; ;.: ; .. 1. '.: .•• ';". ..�. 116.0'00;0'ó emo F�rnar...de� de Med�iro.3

!WA JJSÉ BOITEUX ......: 2 quattoll.' shiaita, 'variinda; ,

(R'eeteito-;'·.' ,
"

cosinha "" :'; .•: :. ;.' ,.: ;.:, ·tO.OQO,oo Na {}pol'tuni-dad�, reitera-
3ABEÇUDAS: MUN.· LAGUNA

.

� BeiD.i.niar :i:om .:.. "

mos OS 'nossos 'protestos. da·
(·:_;oti.ma e �·onl3ideraç�o. ',;.

'80;,000,00 Edgard Fortkainp Se,'
.:retár5o·Geral" ..

80�OOO,oo

tar, s/visita,' etc. (easa is'olada ótimo local) .... '

R.UA· DUARTE SCHUTEL:'_' 2 eàsaa, uma com 4 quar-
,

tos, 8/jail�r, sJviliit&. cosínna,
·

e tc.: 'outI'a 'com'!
.

quartos', sàla, ·viiranda. coainha, etc. ..:. '.: ... '. "

<�STREJTO RUA JOA.O CRUZ 51LVA - ó -quartos •. e!
vi'sita; s/jantar, tosinha, 'banheiro,' etc., ' ten-eno

42m. frente por 20 'fundos (esquina). 'aceita-se·I:.

, .180·.000.00 'I'esoureíro Geral : .João
,

.'

'I'
Salles da 'Silva (Reeléito).

.•
i. 10';Tesonreiro! Adi! Rebe-
'.' .

lo. ,
'

." .

16n,QOo.oc 20' ·Tesoureiro:· , Antônio
,B�tenío'de Abreu Irmão.

600% à vista fi; 50% à 1.200;00 mensais' - .

'l:STREI'l'O Av. SANTA CATARINA �.3 quartos: filio
visit�, s)ja�tar. copa, (I08inha; etc. terr�no 20Jl40

(chácara) •.•......• � ••..•.......... , .... c', .••. ,

I!JS'l'lt:EITO RUA SÃO PEDRO' - 3 quartos, s/jantar.

Comj��ão Social: .

Dirdor Cultural: Joã.o
Dg-ídio da Silveira : (Reelei-

.

/

166.000.00:

,A,ten�ão',
.

Veri'({�-se' 'uma mesa de
Snoocker e u� serviço

.

de
Alto�falari.te:s;·

..

·juntos OtI se- .

p�rados,' àmbos com sefs·
meses de uso.

Trata'r pessoalmente '01.1

por éarta.'com DARIO �SA�
TOS � Sãq João Batistií''':_ .
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A__e_blita t.o8i$lativ�,
1 O.D.N., ficou 's6sioba, quando " da apreciação de um telegrama ., de �árlos vetO's d6' Go,erDadltr�'.• ,

,

•• "; �.
. -

,'" . ft.
• ,

. Alegre, onere, sob a procedencla de Florianópolis, se no- fazer crêr lá fóra, que não teria havido eS[HUlc,únento"
ticia o espancamento de mineiros pela policia, diz, que nem em Criciuma ríem em parte ;11g111l1a.

.

houve equivoco da parte da Agencia Meridional, pois a Com efeito, é de pasmar qu.e.o deputado N�h:;Ol1 �J'a
ocorrencia foi em Criciuma e não em Florianópolis, e re-

.

s il chegasse ao cumulo de' admitir :mpossl:'el mgenUl?�
quer, assim, um telegrama àquele jornal afim de sol ic í- de da parte dos dep,utados do Partld�,Socl�l ,��mOC1'atl�t Ih t'f'

- J co a ponto de colhidos em sua boa fe, api ovarem o te.ar- e re I icacao,
I ' � ,.

., _.

"

; legrama sem qualquer exame,
•

.

_ . 'TPosta a votos, a solicitação do deputado Nelson Bra= .
.

Enganou-se, entretanto, o representante da D,O.N.
s il receb.e, de i�ediato, a critie�, cont�nd�l�t: do dep,u: .1' Depois ela palavra incisiva do, líder da P.S.D., fo.1 ""

Lado Estivalet Pires, o qual mostra a l,nutIhdad,e da le
tribuna o deputado Vargas Ferreira, , .'tificação, porquanto a noticia não admite duas interpre-

Em seu veemente improviso, o nobre representant
tações. '.'

,,' ,

. _ . de Chapecó pôs a descoberto a intenção do requer.imen

I Des.t\:o·i, ainda, a defesa .que AO al�tOl' d,� proposiçao,
to, pois no próprio telegrama constava terem s.ido, as

no ensejo, pretendeufazer do governo catallnen�e a pr�- forcas policiais enviadas pela q,<vêrno, Ora, o Governo
.'_' pósito daquelas víolencias, O telegr�ma requerido mais

tem sua. séde em Fiorianópolis e se daqui "enviou for •
..Floriol1úpo\lis, Quarta·feira, '5 de Novembro de 1952 não era, portanto, flo que um expediente manhoso pal'a ças" é porqüe as ocorrencias não se verificaram na Ca-

. Aprovado o· Plano do C�rvão Maciolal
.. :i;"t;;t;'"d;AP;;�foTi;·

· ,.ta,rlm c.outra: BDm,as de, OUveira. DOIIOg05. Velasco." PasqQal��I, -: -'.1 C �.' .. .

.

.RI0,
,: ·4, (.V,A.) -. Em re- ros, que a tanto. monta

au_,
e modernizar a indústria do votos, f,Ol aprovado. P�r f'al- e Peosoes aOS Omertlar18S

g'ime de urgencia, foi vota- torízação de .emprêstimo, às. carvão; tal qual vai fazer, ta de numero �lg�mas emen-
DELEGACIA EM SAN'l'A CATARINA

· do. ontem o projeto que .dis- emprêsas particulares, e conforme plano, com 'os das:- as mais lmp�rtan�es . A V I S O ipõe "sôbre ,� Plano 'do Car- mais um pouco, poderia
.

o transportes", - tiveram a votação adia- CONCURSO PARA MÉDICO, I<'ARMACÊUTICO':.Evão -Nacional, Cêrca de tre- próprío Estado racionalizar O projeto, submetido a da.
.

", ". . DENTISTA '
..

'

u em�d� �rrun �����.
ODE�GADODOJNSTITUTODEAPOSENT�O-das il .proposição, tendo si-

-
.

•

d RIA E PENSõES DOS 'COMERCIÁRIOS, em SANT:..�do votadas logo depois' dos A Assembléia Oelegaço-es COlerel·alS e' 3 CATARINA, comunica a .tcdos os candidatos inscritos no,
pareeezea- verbais das. Co- ,

concurso para admissão na classe inicial da carreira demissões.. .têcnicas. 'Os S1's. Se D,-,verte... Pal·s'es V'·81-t8ra-o O BrDs·11 Mé�lico F'armacêutico e "cirurgião-Dentist_!1 do ServiçoGomes de, Oliveira, Domin- U de Assistência :iWMib dêste Instituto em esta cidadei;gos.·V:elas,cQ e Alberto Pas- Os jornais do país es- RIO, 4 (V. A,) - Dentro

Ilhantes àquelas postas em (Florianópolis), <Ú1e a prova escrita do referido concur-quasiní; -em declaração con- tão noticiando, com a das' próximas. (luas sema-: pratioa, pelo$. alemães e so será realizada ';no' 'dia quinze do corrente' mês, nestes'junta .. -de votos se .manifes- merecida insistência e o nas chegarão ao BÚlsil na- \ que vem motivando uma se- Delegacia.
.' ,

taram contrários. ao proje- necessário destaque; as da menos de três represen- rie' de' 'pí'ôtestos, pois que Florianópolis, 4 de novembro de 1952,
to, "�ol;l o fundamento de arbitrariedades polici- tações de países europeus a !redund�m virtualmente ny- .Francísco Câmara 'Neto
que" 3".ilildústria. do carvão ais que se t�m verifi- fim de discutir com os re- 'ma desvalorização de nossa Del�gado

.

não ,:oferece· vantagens às cado na zona carbonite- presen tan te� brasil'e i r o s moeda,
.

peqaenas .organizações. ra do sul-catarínense. questões relativas ao co- A posição da balança de ••...

_,·
..

,··...b,·
..· ..··.._.·....

·.i.�jj�4-.·
....

·�1rJ(f:-"Fragmentado em 23 em- Recen.te, o "Diário de mél'cio entr() os -respeetivos 'pagamentos entre' os dois
'-'

'

_ <:J " ...J)r�sas, em. sua maioria de Notícias", de Pôrto Ale- países e o nosso,
.

,países é desfavorável ao I I .

r!"�) '_. '

�.yequeno pOI'te, a indústria gre,'pubJicou que o co- . No dia' oito deve'rãci estar Brasil que tem "deficit" pa- .
� o ....--. ,--' _'_____.. '

..

".

<lo cal'vão em Santa Cata- mércio de Florianópolis' no Río os membros de uma 1'a com a Itália. Finalmell- bOO·I·fl'c·a' novos assl·nanle·sxina, . por ex;emplo, oferece cerrara as portas em si- delegação- francesa, que te, está sendo esperada na
.

. \
.

I) mais lamentável panOl'a- nal de 'plrotesto pe]o es- aqui vem negociar novas lis� próxima semana Lord Rea-
ma.' E iss{) porque, sem re- pancamento dos minei- tas do acôrdo comercial em ding, que na qualidade de
)iUl'SOS, não puderam as l'OS. Na verdade,. ta] fa- vigor, Este acordo acha-se. representante do govêl'l1o
companhias carboniferas, to aconteceu em .Criciu- em vigor pá um ano aproxi- britânico, discutirá no Bl'a�

,nem produzir com bases. e�' ma e não em Florianó- madamente, mas segundo ü sil também aspectos de 1n-'
· .eonomicas, nem proporcio- polis. . mesmo, as listas de 'trocas tercambiq comercial entre
]lar aos seus operários, eon-' t deputado udenísta devem ser renovadas anual- as duas nações.
odições de trabalho çompa- Nelson Brasil, porém, mente. f

_�................'Vio,,-_ ......._�,
tive! com as éxigencias da descobriu nesse equívo- Nossa posição perante a S'R I'ELSO'própl'ia 'vi�a humana, 'pois ,I co a oportunidade ideal };'rança é boa, uma vez que , • "

.

.

qu.e os processos em voga, pai'a desresponsabilizar somos credores daqúele paíi;i. .ii<. R Â UOS'.ali, são em geral os mais I o Govêrno Bornbausen Outra f1�kgação ·agUá.;rdu- :.
'

a""
primitivos e. desumanos. I'8s0

I
.do tristíssimo episódio. d.ada para a pl'óxima qllin� Com destino' à Capitalé o que nos oferece a inicia- Apresentou à conside- zena é de l'el:iresentante da Fedeml· oiide participaráiiva,pllivada 8Ul sua grande ração' do�. seu�:r pues .-Itál{à, o.s quafs' . debaterão. 'de' l;eunião da Confedera-

'maipfi�i,e'm �tjVid,11de como unr'te'Iegrama que de- .em nosso país o.s meios de ção. Nacional das Indus-
. .3 dG ca.rvão. DO.out.rO' lado, veria. ser endereçado aI} se chegar a um' equilíbl'io trias, VIaJOU, ontem, via Ih

.
.

.8 exploração, dessa indús- diretor daquela fôlha nns trocas e ainda questões neda, o SI' Celso Ramos, ."., ..._

��t/;,
...

tria ..pelo Estado através da gaúcha e vasadó em cambiais. Presidente da' Federação

I
',,-', r--'.

,�.:,·,OoWp�fft'hia'SÚI�l"IÍl'gica ofe� termos que desmenti� SGb e'fjte aspecto,. eOIl- das Industrias

d,e
·Santa Ca-

".;j' ..

:rec-e-:n{).� aspecto. mui divar- riam tivesse havido vém lembrar que tem sido tarina. .

f'P� :�S::W'oc,�ssos ql1e ildotou qualquer violência poli- divulgado que os ita.lianos
.

O seu regreso· a esta 'Ca-.:�o< j�'!:ritel\aniiàdos;pel'mi- ciai,. qualql,ler .pr,oh�sto', :., ifen1" lt}ai.drestl:l,fl:éld o <l�8ej� pitàl �e da1'� deNr,o .ue. :P�t\-I'
,I Sua Excelênêia, o nobre deputado' En�dfuotin,do, ·a,p.r�dução em éOn'di- qualquer greve em qual.'. de adotar medidas' sen1e- cos dIas. .... /berro,' ao. qual me ligam 'velhos .laços .de. �mizadee.-ções s-ati§ifftórias.· A ativi�, quer parte dó' t�rritc)rio .'

,

.;.
. '. ' '';' 'úesso'ai nunea· tóldado'�; pelas: injunçÕeS/ politicas"

�!11L�:k�á:'�:�� I ::����i�:=t��:�: ,ÔütfaViiânâ1i1ie_ ':;;::::t;:;i�?�:qe;::��:!o��E�eX���:;�c'ompreendemos por isso Vários d�putados pesse-
. UIO, 4 (V. A.) -:- Em

in-I
ra E,i,s�nMwer ,foi !lo.parai- tado da estl'ftda: principal QO seu II!u�Ücípio..·'.qne, em;yez.,do poder públi. '. distaS"foram,à tribuna: querito realizado entre os bano Pereira Diniz. Depois disso: os.motoristas todos que transitamj:ô éJ;lânlíf�'la: a:�'i;"pi(Ú!1Ó.v·en} ;-�ábia' iao' :·'J<5iec;ühiv� e deputados em face das elej- DlJTRA E' POR' ENSE- por aqu�la via, solidários 'com os dois colegas, ,en'i.!tl�A �lC�f.lti;�çãO<reéome:n� não ao tegislativo':s�i- ções iminentes nos Estados NHOWlm dereçaram..nos uni abaixo flissinado, inserido �mdáM pel'O:s'técnicoS"e peI:os o,tar a retific�ção

�

dã. Únidos" o general Flores
.

mo. 4 (v. A:) .:.... Inter- nossa edição de domil!go.�io�él:nOS ip�ô��ssos'�cle pr.O� "oticia em t:lt>rêço t!. se da Cunha, declaJ;'ando-se ci- rogado sobre o seu candida- Conha essa unanimidade de todos ainda não se,·��.i1.��',4��;��-à,r.a ��,l�idt!iJ:� , tal'iprovid�nCia ,se;' fi-. vilista, disse que é favorá- to à Pil'esidência dos Estâ- manifestou o ilustre representante de São, Joáquim_:tes, proi:ídndó-se a :rllúúiciá� zess� necessária dit par- vel a Stevenson.. O �r. A- dos Unidos, no pleito de á- AC'ontece que eu fiz um trato com os motol;is-·:los;,para'qi.1� possam êles á. te dó\Legis}ativo que.' fonso Arinos opinou:, '. manh. o general Gaspar Du- tas: prometi-lhes mandar a ínteg'ra da resposta dp'érfe.içoal' â��s p'l'oces.sos; ')'ossê to�ada de mod9 :-"- "Tenho a hnpressão'4é� tra qisse;
.

. nobl:e deputado. Não havendo res.posta, nã() "poss�'C�m 180 milhões de cl'uze'i- a não .e,sc�nder da opio que vence Stevénson. por.' _ "Como conheçõ mais cumpril' minha promessa, e de quem não' ctimpl'e,.IT�_-r�__......._ :""':io�-.:o•..� nião púhlica' nacional que o CIO e· a AFL 'lhe' dão Eisenhower" a quem recebi promessa Santa Catarina já está fàrta.
.

tí:·1 I
.

d
,'.

os '�óJoro\os '. �conteci- apoio"," quando era presidente, é Além' disso, os motóristas me prometeram I!U.e,.0iJ III' tlD8 a 8S mentos de enCIUma.
. ,

O líder Gustavo Capane- nele q�e votaria se fosse em troca uo discurso,' me mandariam fotografias d�L.

.....,:Ir·.:1',•.•
'

.. 'do.".9..,,·.'Bd·�. ".' Os deput�os udenis- ma diante da oposição de el�it()r' amerieano�·. estl'ada. '. :..
.'

."
. p W

. a -. tas tiveram '� sua pro- pOl:ta-voz 'do 'govêrno,
.

não
.

'RADIO; TUPI
�ro, .( .(V. A.) �'O :81'a- posiçã<l' es�tacular�·.. quis opinar. o sr. Eurico RIO!,4 (V. A.) - ARá •.

sH, ségun!lo �nUlJ_cTam hoje mente der�otáda. E o Sales, �ice-líder do PSD, ó� dio Tupi 'permànecerá no
. �'3 .v:spei-ti.�Qif���tab&! d� .

.ad- lideI' Osvaldo' Bu1cão dutrisía Lopo Coelho, os !ir, amanhti, durante toda a
qglTlT no �a-f1;a',Çta:oitenta" e Viana, .para manter.8 ;;;r.s. Daniel Cuva.ho. Haul noite, informando ,detalha-�itico ,mH':,xóiliua{},ai d'e hi� sua delici'osà tradição PilIa, .AqulIes ;" Mincarone. damente "sQbre as' eleiçõesgQ; 'para asségúhr á fegu- tribuníCia, brindou ao este. do P'rB gaÓêho, Coelho nos E. Unidos, em que lu-l:ú:idade do. abastecimento plenário com mais esta:' .,. de SouZá, do PL rio-gran- tam pela. presidência Eise-do pl'Oduto no mercado in- �'o telegrama i de uma dense, manifestaram a im- nhower e Stevenson, atéterno. neste mês e em, de- nebulosidade mais for- vressão de que vencerá. que sejam conhecidos os re-

te do que a do sol".
• ·St;:·:crtson.. O único vot� pa- Rultados finais.

Ô.S deputad�'s' da U:D,N. 'se sucedem em iniciativas
tão estranhas que só podem merecer o nome de jocosos. ;

Ontem coube a vez ao .deputado Nelson Rosa Brasil.
Ess� parlamentar situacionista, referíndo-se a um

telegrama publicado no "Diário de Noticias", de Pôrto
61 "1'1••••••••••••"•••••• ,,••

.�V:isamos �os nossos leitores que, .a 'partir
des,ta data, gozarão os novos assinantes da boni
fiçàção que ,se lhes concetierá,. r,ecebendo grat�d- .:

tamente O ESTADO nos meses de Novembro e

Dezembro dêste ano, para o ano de 1953.

\ ';'_
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