
274 - Prõfessor ,Toão Romario Moreira - Inspetor
E.o:;colar - Removido em 3-7-51. 275 - Juvenal Pereira
Filho __: Coletor - Removido em 22-6-5�. 276 - Profes
sor Ester Sant'Ana dê Oliveira Gonçalves _-:- Escola ]1Js
srada Schroeder II -:- Removida de Bracinho do Sul. 277
.-- Professora Alaide Nortsch Gonçalves -- Escola Es
trada Schroeder IÍI - Dispensada'em 31.-5-51.

DlRt.Tut{
,

Ruhens de !Arruda Ramos

1GERENTE

Domingos
-

F.
..de Aquino, �
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alavras de paz Verso e�everso PAZ. HAR� ON� E

t d' C? atual presidente da Rep�bliéa, quando da campa- '. JUSTIÇA .

e a 0,5 e guerra n�a politica pe.l'corl:'la
o Brasil, p.ronuncJando os seus

discursos plataforma, teve oportunidade de encerrar a O sr. .Elpídio Arara.ii de SDu:i:� acaba de ter-o mes

sua oração em F'Iorianópolfs com a seguinte frase: "Pode mo desti;lo dos que têm tido OB 'que não lêm pela CaÍ't.i,11n
o' povo catarinense f'jcar eerto que se eleito darei todo da D.D.N. - foi dispensado da função' de' zelador do
meu apoio ao- -governador que as urnas livres elegerem". Grupo Escolar "Altamíro Guimarães", da vila, de Antô-

Nesta afirmação corajosa não havia demagogia. Dis- nio Carlos, no município de Biguaçú, /,'
'

so é -testemunha o povo' de Santa' Catarina. Eleito o Sr. Esse humilde servidor público .foi admitido, para
Irin eu' Bornhausen, da UDN, partido que no plano Fe- aqüelafunção, emzü de novembro de 1950 e, agora, por
deral e estadual, foi e é o 'maior arnars int.rans igeríte ado ser pessedista, jogado à rua.

,

versárío.do &1:. Getulio Vargas, aquela promessa não se Enquanto isso outros vão sendo admitidos!
diluiu no delírio, de umarvitórià. Para' a direção do 1n8-

, tituto, do Pinho ,é nomeado uma pessoa do governador e,
"

_....-':...•••........·.;;.·h.......__••,..._��._._•.JY.�._

271 - Osmar �o!lrigues de Araiu_;i9 ,','';(
Sub-Fiscal de mais d

..
?, que -i�!3o: um seu �n�,or�inado, financeiram?nte. NA 'ASilE'MBLE'lllEGISLaTIVAFazenda - Removido em 30-4-51.. 272 ,.:--. Professor Rena- A Legião Brasiteira de Assistência, como de praxe, e en-

"
'

,

'

tI'} Wendhausen - Diretor Grupo Escolar Professor Ho- tregue no Esta'do a Exma, Sra, Ir íneuBórnhauseu. U '

,

noria Miranda - Removido. 273 - Arnoldo Vanzintã � Esta a atitude e a conduta de um ditador, reae ioná- Vo.To. DE PEZAR PELO- FALECIMENTO DO S,R.' :MAR-
Delegado de Policia -'Dispénsado em 15-�-51. rio, anti-democrático, espantalho do regime, inimigo pú- Co.S'GOERSEN ___:'ENERGIA EL}<}TlnCA PARA ARA

blico número 1 da Constituição, palavras e frases tais RANGUA -'= DiSCURSO EXTEMPOR�NEO DO DEP.
com 'que o apodavam-os seus inimigos. NELSON BRASIL

E o reverso? A esperança, loura de Santa Catarina, Presidiu a sessão de ontem da Assembléia Legisla-
o bom, de formação ingenitamente democrática? Aquele tiva, o deputado Volney Collaco de Oliveira. Secretários:
que si eleito governaria a.cinta idos partidos, com a preo- deputados Vargas I\el'rei1'3 e 'Elpídio Bal:bosa.,
cupação do bem do povo, sobrepa irando ás paixões e per- 'Expediente,
segu ições partidárias? - 'I'elegrama de São Francisco agl'a:tlécendo a kl

Sabem os catarinenses e sabem os lageanos da vo- que considera de -utilidade pública a Caixa de Esmola,{
lúpía. das exonerações e transferências de funcionário", daquela cidade.

'

da morbidês doentia do' "mais um que ae foi", embora - Mensagem governamental justificando projeto (le
i,: �ra!e �e um modesto e inofensivo continuo ele reparti-Ile� .que conce,de pensão ,a viúva do soldado da Polléia

DISTRl'fo. DE MASSARANDUBA çao pública, '

" '_ Mil itar, morto no. cumpr-imento do dever:
.

278 - Ladislau' Kamiski - Delegado-<Ie Policia -I Não importa que um inspetor escolar tenha sido fun- - Oficio do sr, Governador .prestando' informações
Dispensado em 15-2-51. 279 - .Tomaz Kamiski - Dele- c íonár io exemplar e inatacável. cidadão, Pesa-lhes o' feio so'licítadas pelo deputado Aquiles Balsín í, sôbre -questõe�

,

gado de Policia -. Dispensado em 15-2-51. 280 - Willy crime de não saber dobrar a espinha, e por ÍSSOI precisa de trânsito.
Wolf -r-r- Delegado de Policia - Dispensado em 15-2-.51. ser, removido.

-

Vo.t.o de pezar _

281 - Fernando Neufel - Sub-Delegado de Policia - Não 'importa a altaneria da Exma. Sra. Darcy Var- O sr.. deputado Olívio Nóbrega requereu e ju'stificOll
Dispensado em 30-4-51. .282 - -,\lfreqr Feldmann - Sub- gas entregando a Legião Brasileira de Assistência á es- na tribuna um voto de pezar pelo passamento, em São
Delegado de Policia - Dispensado em 30-4-51. 283 -- posa do governador' eleito, Em Lajes,' os Iajeanos tivé- Francisco, do sr, Marcos Goersen, salientando Os inesti
ll�lmuth Kuerel" - �o Suplente Delegado de-Policia _Ira� a sllp,rem� �udácia de eleger Pl'ef�jto, ijelo, Partido' mávei& -se�'viço� "pelo mesmo prestados àquela comuna,
DIspensado em <,0-4-51., I Social Democrático, o·,.Dr. Osn i de Medeiros RegIs, A sua da qual fOl prefeIto por, duas vezes, e onde se impôs como

•

""\. � 1,,'
T I

Exmâ. '�8pósa, Sra. l\1:al,:ia H.elenà,' d� �.a�argo Regis.,. da- PO�ít,y::Or, mil,itando 11,as fileiras, cIO" Partido S.oeial Demo-'MUNICíPIO DE IBIR,AIHA - ?O ma de mvu!gares predwados morats,tahados a uma in- cratlco" o"�,," •• ;;. :_t,. �" _.,...... ,,'

-.
.

, , �". . Séde _ ,iC,., , teH-g:elJe�"çl�,=e;;col, ':Pl�9fés�ora 1>01.' ·COi1cúl'so dã éátédr� ",,�
,

.

'

_
.' .. GContinúa na 3a pá:ginil')v

284 __ Índio Ft7rnand,e.s; - Coletor ry- Remo:vidOt ém de -rOl:�ug:{tes _d��n(1i\�<i m� iR alto estab'eleciÍnento de elJ·-"-
-

� � t)..,..
'22-6-51. '285 - Prof'essora Maria' de Lourdes Bento - sin-o, de(erencia 'identica não pOlide ser concedida, no-

' " .

Escola"de Tu':ql.laras '_i_ Dispensado eni'4-5-51. 286 - Al- meando-a Presidente da Legião IÚasüeira de Assísten- Inco'nst,'-tuCI·O·n'a\.'i'· O' 'pro:eto,bano Pel'eü:a- da Costa --'- Sub-Fiscal de Fazenda' - Re- cia' em Lajes.
'

" !movido em 30-4:51. 287 'C_ Dr. Antôliio Mt;niz de Aragão Gestos, com.? esse atingem menos as pessoas visadas .

� Cirurgião do Departamento ÇJe SaÚde Pública - Dis- do que aqueles G_lle os praticam a -quem voltam com to· 'Ne'�,'son (a'rnel·ro','epensado em 22-2-51. ,,"
'

do o impáctç da deselegancia. "

,

(Do Jornal, da Serra de La,ies).

� , ...

Demissões e remOCõt)s feitas pelo
afilai govêrÍlo -

.

VI

��lUNICíPIO DE GASPAR - 18

MUNICíPIO DE GUARA1\HRIM � 19
Séde

)

DISTRITO DE GUSTAVO IUClIARD
289 - Professor Ju1io Berkembrock Escola

Waldheirimer - Dispensado em, f.I.-4-51.
de

RIO, 11 (V.Á.) Em êSf'e êrl'o requerel":iI aTIllla�
sessão extraordinária este-I ção, o que mais identifica ()

l vé reunip.a ontem a Comis- substitutivo c�n o projet,),

na-O, ·a.,Cel"tou' 'são de ,Constituição e

Justi-l
adotando; amBos o l'egime

ça era Câmara dos Deputa- da conversão do direit�
" dos, pára tomar

conneci-I
francês.

C�DSUraS ..
'

I
mento 'do' parecer do sr. O sr. Luís Garcia foi

'd PTD "

"

'." S'/l . ,li Luís Gal'cia, sôbl'e o projeto grandeme:u..te aparteado du-RIO, 11 ;CV.A,.) -', Assi- : o .B canoca; o sr. 1 VI- "
_
,-' .

DISTRITO, DE PRESIDENTE GETUUO nada ,pe�o sr. Segada<3 ,Via:' n� Neto recordou que,. elO' de au�ol'H': do sr., N�lson !ITante,aJeItura
de seu par.e-

,290 -:-- Profess?ra Lourivarte Gay� - Dir�tor'Grl1po na, que além qe� presid.e,n.,te votar co:riha a "moção de C���'nel�o, d�e: al��'a'l dIS�O- cer :elt �r: �estor- D.uarteEscola!' Gustav,o Capunema ..::_:: RemOVIdo <ie Navegan tes do PTB ,carioca: é ministro 'desconriànca" ao secreta-.sI IVO "o .
o 19b _,lVl.' para e so re u o. pe o pl'OprlO au-

'" 7 51 2nl
. ,:

1 1
",

f't d I estabeleQoer novo -motIvo de', tal' do proJeto, sr. Nelsolitem i>- -
• ., _' 1\:rlstides Faust .:__ Elub�Delegado de do Traba)ho,': a ...seguü�te rIa( o (O pre elO, ec arava, ',-" . C" .

'

Policia -Dispensado e}ll 22�6-51. 292 - BertoIlno José "nota ofiCial;' :.,. , qu,€', 'naquele momento se anulaçao ,do .casa:n�nto, dIS- i arneuoi .Ed"m �ll�tude dl� te-

da Silva - SuB-Delegado de Policia - Dispensado em "Ratiiidando o Que fic(lill desligavâ do piniidó. Poste- pondo qllhe <�os :ol1dJuges, se-Il�em .s�rgl o varlOsfP:( IdoS!12-3-51.
'

deliberado na sessão da Có-' t d r I
parados a maIS ê, Cll1CO, (e 'VlS a, o parecer OI man-

MUNICíPIO DE/fMARUí -'21 missão Executi,va. do Parti- ������n l��"'C�:�ar;e��t��: I ano.s pel"o dés�'l_1ite, � lícito' ,dado à publi�ação: Ct'll1ce-

,Séde _ do Trabalpist?-'" Brasileiro d�-se do PTB,' documento
I p�eItear a, .dl.,.'l8�luç�0 do d.e�do-se: a��lm, VIsta cole-

293 - Manoel Vic.ente de Souza -'- 'Delegado de Po- }:sgioml:l ,'do Distrito Fede- .que não 'foi t<1fnado em. con-I vll1culo ma�r?mon.�al, des,d.e tl\i.a, no::; teimos regimen

líci��- Dispensad,
o em 19:2:51. 294. - Énedino

A,�tônio
ral, 't'eali�ada e:n 2 de ou- !.sideração pelos 'I dirigentes I,q�l�

se

::rI.;IqU:' mc.om;atI-
taIS,

COrIea - Delegado de PolICIa - Dlspellsado, em 23-2-51-. tubl'o de 1951, a qual com- da agremiação.
' bIlldade Im enclVel.) O

'

295 ---: Maria �oares Corrêa - Servente do Grupo Esco-Ipareceu o _vereador Silvério' :", ,

O relato,r apresenbu lo�-
' riso da cicfidl.",_fuI' ---: RemOVIda em 26-7-511 i Silvino ,Neto, quando se e;:;-.

'

. Igo parec�l, �.endo�s: . m,anI- f' I'_'
,tabeleceu que o referido ve- 'D J � I U E

festado contIa o prOjeto e .A-
mSTRITO DE RIO D'UNA reador sel'ia

..pul1.ido, desde' •
'

,.,. �.... n� n:esmq sel1tido com rc:1a- �\,,,:_296 � João Helll'i�ue ,di'JS SiJ,Iltos � Sub-Delegado que desse prova concreta da' ' -'
-

h· çao .,as emendas, declarando dI
fie Polida - Dispensado' em 26'-3-51. 297 � Antônio Can- indisciplina: -'jJartidária, a'. rporeSS8 .ft;IA t�·atâ:-se..

de �até�ia incon;;-Idido d'e Aguiar _::_ 10 Suplente sub-DeÍegado, de )Policia mesma Comissão juntamen- Regr�ssa, hoje, à CapitalltItuc�onal. FrISOU o sr. LUIS,
- Dispensado em 26-3-51. 2913 _:_ Prbfess�r' Apolonio te com 0S sr�;, deputado,s e Federal, em ª,vião especial Ica'rc.ia

haver encontrado I�as I
,

Wastrup - Escoia Laranjal. -;- Removido em 29-5-51. vereadores éar.iocas resoV da- FAB, 'acompanhado do emeI).das ,08 mesmos VíCIOS I
:t1'T"-no....E...

DISTRIT,O DE PRAIA REDo.NDA veu em 9 de ol1t.l�bto'de 1951" seu Seél'.e�árió, P:\.dre Ivo, que descobri�a no projeto, ! j -

e111 vista do ,procedimento S. Eminência D. Jaime de porque ta,mbem a conver- r

299 - Matias José May -= Sub-Delegado de Policia "V" I ," -

d d 't . 1" c·, do 'indi_c.iao.o n[j. Câmara do ,Barros Câmara" Cardeal do sao o esq_Ul e em UVOl' 10,
,- Dispensado em 2-3-51. 300 - Tomaz Sabino Rosa) ___:_

Distritõ Fede.l:al, -

concI'lll'U f Brasil, 'que a �stà .' Capital procédim,ento que, a seu ver,Delegado de Policia _:__, Dispensado em 2-3-51. .3D1 I 3 d' .' pela ,si.la" eliminacão dos veio ém c.arMeI' particular. é vétado: pelo art. 1,(l, a
Professora Ve.ronicp. Duarte Rachadel - Escola São Luiz .

i. 'R 'bl',
, \ quad:ro.s dó',J::>artido"Trabâ- 10,emlYal'que ,ódo_ i,lustTe G?nst�Luiçãdf;d'a 'epu, 'Ica",

- Removida de Laranjal 'em 26-7-51. 302 - :B'redolino - ,

t d I• " Ihis.1ia Brasileiro; nos têr-' Im!1.ado" q_t;1e., se verificará nao so 'porque .a s.el� ença e i'·Hülse - Juiz de Paz - Exonerado em 2-3-51. "

, �
.

d 't t' 'h' '

1� mos uo' § 20 d9-attI�o 7 dos no aeroporto da Báse,j'\érea/,' es�uI ,e� a e �,sua omo �- !
,

DISTRITO DE VARGEM DO CEDR.o. Estatutos dei·xando-de tom<tr . está marcãdo para às 12 ho- gaç.aq,. por mutuo consentI- ,,'_

'304 - Sebastião Haeper� - J uíz de Paz � Exol1era- conhecimento cl;'" cal'ta p�l'! l'aS a êle' comp-arecendo o, ménto, vai,constituir' 'prova Ir""'"�:., , .i:.

� do em 2-3-51. 305 - Joaquim Teuzer - Juiz de Paz :_ êle envia'dá ao Partido. (a) Imu�do c�tólico �'altas auto- plena da in.compa�ibilid�de, I'
- DIga que.o.Govern��oY

Exolle\"ado em 2-3-51� 306 - Carlos Doerner� -:-- Sub-De- Sega�as Ylana, presidente". lridades civiS: militues e I s�_m detç__rmmar a lllvesb�a- t.��n ��nta.hd�de :

v.a�

legado de Polícia _ Dispensado em 22-5-51. 307 - Leo- xxi eclesiásticas. I çao do ena, como tambem 11ada . Se nao dLsser

poldo Micheles � Delegado de Po)íóa -:- D.ispensado em 'Em d�clarações à impr�- �. ' "(}. ES.:rADo." deseja a D" p0_rqU! ·'.sa ,pe.rmite �o. Pl'Ó- leva mecha ou perde a

2-3-51.
'

S'l, a propósito da decisão Jaime feli� v.iagem. prlO conJuge res.ponsavel por carteira. , .

,":', �

,
DISTRITO nE .JOSÉ BOITEUX

288 - �rofe&sor José PaiteI' - Auxiliar de. Inspe
'Ção --: Dispensado em '!-4-51.

/ -

....Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAIOS X

Bit AlffON10 MODESTO
........ tIIàrIua••t•••• H•••ltal 41. CuitI•••

i

I
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-

8�. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTONIO DIB MUSSI
,

Médlco.�
_/

Cirurcia-ClIni ca Geral-Partol

BtorYiço eompleto • eapecialisado da. DOENÇAS D. SIINHO

...... eom moderno. método. ,de diacnóaticol:..a tratam.nio.
eoLPOSCOPIA - HISTEIÚ> - SALPlN-GOGRAFIA' - ••:rABO

LISXO BASAL
�--

ltadtokrap1a pó,. onda. curtaa-.Jetrocoaculaçlo aal0. UIVa

......... Infra V.rmelho.
CoD.1I1t6ri�: Bua Trajano, ».0 1: 1" andar - .dific�o do .ontep

.orir1o: Da. II a. 12 bora. - Dr. Mu..t.

Da. U á. 18 búral - Dra. MU8l1.
"1i4encia - Bua Santô. Dumont, ;.8, Apto. I.

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA"FONSECA
".eelaUata efetivo do Hospital de Caridade, de diver.OI

Institutos e Caixa.

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOsCOPIA

a.tirad. de corpos extranhos de Pulmões e Esofago.
-0-

t .

1 RAIOS X
,

.o';erno· aparelho para radiografias da' Cabeç",=_
Tran.ilumlnação, para contoróle de cura das SiDus'�ea. lnfr••

't'_elhoa.
-0-,

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pela manhã - Hospital de Caridade);
(À tarde - Consultório Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Altos

ta Ca.a Bello Horizonte).
Relidência Felipe Schmidt 101. Telefone ,-- -1.560.

DR. I: LOBATO
-

FILHO
".nal de Medicina da Uníversí-

Doença. do aparêlho rei"plrató..io
til•• do Brasil). TUBERcijwSlI
.6dicalDor concurso da Aui.-

'c , Cirurgia do T(!r,:,T.tlael. • Psicolfatall' do Distrito
FFormado pala 8c�l.dade Nacio-

.....ral.
nal de M6dicIDa, Tísiologista- e

JIx-intemo
-

do Hospital PII- Tiaiocirurgião do Hospital Nerêu
,aittrico e Manicômio Judiciário
Ia Capital Federal.

DR.' A. SANTAELA
{)'ormado pela Facul4al:le Na-

í

- T.lefone 1.422.

DR. LINS NEVES !
Diretor da Maternidad.e e m6-'

Ueo do Hospital de Caridade.

CLINICAS DE �ENHORAS

CIRURGIA - PÂRTOS

�SSISTENCIA AO PARTO •

OPERAÇOES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide_.

,,,ários, hipopise, etc.

Disturblos nervosos - Il.tui

cidade - RegimeR�
Conaultório: Rua Fernando .a

,Ilado, - Tel. 1.481.

Relid. R. 7 de Setembro - .dif,

JruI • Souza - Tel. 8411.

o ESTADO
. AdministraçAo

Redação e Oficinas 1
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.
Te!. 1022 - Cx. POfiA

tal, 139.
Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

Representearer
A. S. LARA

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

Janeiro
RAUL CASAMAYOR

- Rua Felipe de Oltveíre
nO 21 -- 80 andar

Tel.: ,2-9873 - 81o,
-: Paulo

ÀSSINATURAS
Na Capital

Ano .. . , Cr$ 100,00
Semestre .: c- 60,00
Trimestre • Cr" 85,00

,

�ro Interior
Ano .;-.... Cr' 120,00
Semestre .. CrI 70,00
Tt'imêstre. CrI 40,00

. An6nei08 mediante co.
trâto.
Os orIginais, mesmo

não puÔ'li�ados, nâo 8&0

rão devolvidos,
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos n08 ar

tigos '_ssinadOa.

---- _._----

DR. M. S. CAVAL
- CANTI

Clínica excluaivament. d. cri

ança•.

Rua Saldanha Marinho, 11.

Telefone (M.) 786.

.(
-,

",
"I

I,
I

,

Dr. Alvaro de
Carvalho

Doenças de Crianças
-Consuítórío : Rua 'traja

no a/n. Edil. São Jorge .
l° andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Briga

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

'

Atende diàriamente das
14 hs, em diante.

, DR. AL}c'REDO
CHEREM

Curlo NaeRma}

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Cllnica médica d. adulto. .

criança•.
Consultório - Rua. Joio Pinto.

UI - Tel. M. 769.

Consultas: d�s \l àa li hOTal.-

Rea, !tua Santo. Saraiva, U Resídência. Rua Esteve. J -

- ••treito. '" I
nior 41i. Tel. 812.

llr. Antônio Moniz le Drauão
Comunica a seus clientes e amigos .que rei

niciou a clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua _ Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às

17,30 botas.
RESIDtNCIA: Rua Bocaíuva, 135 - Tele

foue M,.-714.

".ntail.

.x-diretor do Hospital Coloni.
!ant'Ana..

-Ooençaa ,nervosa. • mental•.

Impotencia Sexual.
Ru. Tiradtlnte. nO II,

Consu ltas das 1iI ál !li hora•.

FONE: JII. 798.

Dr. Renato Ramo's da Silva I
"Advogado

Ru� Santos Dumon�/' 12.·-'Ap. 4

--�IJosé F, MeJd�irós, V'ieiril
'" /"Y'

.

ADVO'G'AtlO '�

'Dr.

CaiXa Postal 150 -- Itajaí -. santa Catarina
.

i :'I�;_

/

"

Eser ITORtO O'E
A9VOCACIA

DO SOUCITADOR WAL
DIR CAMPOS

Advocacia em gera)
Funciona junto aos' lh&ti·

tutos e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes d-o Traba,
lho. Inventários. Sociedades

Naturalizações.
Escritório: Rua VitOJ

Meireles, n? 18 - 20 andar.

!i'IUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 31
Ftoríanõpotís

Ramos. Our-so de
.. especializaçãb

'pe lo S. N. T, E�-,nterno e Ex
'!Ix-interno da Santa Cua d. Assisténte de Ci ru rgia; do .Prof,'

ma.ricórdia do Rio de Janeiro.
Ugo Pínheí ro Gllimarã",�. (Rio},'JHnita Médica - Doença. Nar-

-

: •
-. ",

COIJS.: Feliptl.$chmidt, S8.
",-!. Conau ltas, dÍàriamen'tl!. <lai 16
Conlultóúo: I!dif1cio Amélia,

à '18 h
.

-

"

Is
oras. \

iII.to - Sala 9.
, ,Rua Dom Jaime Câmara,1lo.ldênci.: Avenida Rio Bran-.,O to, 2 .r. '.

I
Q ap O. •

".-n. 1«.
,

.

Fone M. 802. , '_',Don.ulta.: Da. 16 la 18 horal.

':,
'

,
"

� ",,;;:'"':,_�---: -.._ _ -

::;�::�I�:1.�::.8. "DR. ARMANDO VA-

_'_
-

I .' S··'�A;S ·

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

D't.:10N :.H�;::r�:::;�:�� ;�/_�A'oo��
.

-Viagem� q::Pí�:��rclnça !(lnqia iterai - Doençu de Se- pltal--de, Caridade / "'" .. � n .,.,1= -'OS
-s0 NOS C0NFORTA�IS l\IICHO-ONltiUS DO

uor•• -Proctologia ICLINICA MEDIC� DE GRIAN- 'I >\. _

,'. OS VAI<L '-'I RA?ID&' «SUL ...BRJ\8ILEIRO'»OoDI:::::�:i:d�:a��::aMeira-
/ 'Ç"::J��I�L�OS

•

.,sl" D'�'f./. '.�, ,\�'iiIM a. 18 - Telefone 1.507. Con.ult�rio: �ua Núne. Jlach.-
" ". � ";:;;_'" "CoRlulta.: Á. l1,aO hor.. e à to, 'l - Consultas- da, 10 á. 12 �

o

�
_

�,

»�_.� � � ""...... dai 16 hora. em dianta. • daa 16.ia 1-7 horaii, , I ,__
_ _

'

...Id"ncia.· RIl. Vl:dal 'd'" Gul- ,;; 'i' 1/.',
,

.. RamOl, &ell llicia: Rua' Ilarechal
(h�'me, I - Fo)}.: -;' 781. " ,

Express'o' Joinvilense LIda.'
Tr�DSp1lrtps -de Vargas 8 Bag�geDI

RIO DE JANEIRO �

�

SA0 PAULO
CURITIBA

A
, FLORIANóPOLIS (Viee-vel'M1l1t

'SERVIÇOS DIR'f�To.S EM CAMINHõES PRóPRI�
_", A'gência, em Florianópolis .

Rua Álvaro de Carvalho, 2 - Fone, 1.677.
------------- .---------------

Vulconizccôc
, ,

DE

POBUS' e Gamaras de Ar
Serviço Garantido

corífÉ,RClO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

,.-- Posto- de Serviço "ESSO"

T'elefone Manual - 44

�_sll"eito - Florianópolis

Fbrianópúlis, _, l,taja1 - J0Í1tvilJe, -, CllritiJ a
:

Rua D�.(}doJ'{) esquina da
Rua Tenente Silveira

---,-�-_.-".
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"·Mentira Deslavada,
Mentira Meditada"r'

RECREÀTIVO CLUBE
CONCÓRDIA

Diz o ilus-tre dr. 'Grilo que' são as mais claras e a'l..mais
, Programas de festas comemorativas à passagem do, compareceu iludido! Não o categóricas, A intriga ,que

"Dia do Comércio", organizado pelo grêmio e patrocinado compreendendo, lamentando,' o informante deseja fazer

pelo Sindicato dos Empregados do Comércio. porém, mostrar-se tão ingê- hão terá" êxito, Que se de-
Organizado pelo Grêmio e patrocinado pelo Sindica- nuo .,. siluda; está perdendo tem-

to. dos Empregados do Comércio de Plorianópolis, à testa 'Agora, sr, redator, a par- po. Assim, sr, redator, 80 ii
TO, 1 I e t I G d lf i '1 d te cômica (lo editorial '. o ti- informante da u-L'I'Il\'P
A üustre ,dama, que con-

C o qua se ncon ra o sr, rvo an o l, sera eva o a e- -_>.

· ta com vasto círculo de amí- feito, o seguinte programa de festas, que ora publicamos tulo que me é conferido: :,u- HORA fôr um homem de

'é7.ades na' sociedadeTcatari-
Dia 25 - ás 20 horas - Apuração fina! Ipara a es-, barão ." e tubarão catai-i- bem,· flue saia do anonima-

, " 'a' homenagead:
colha da candidata a Rainha do Comércio de 1951. Local: nense, agindo no Mercado to. Se não sair ....

.nense, sei 1 c <>,
S' di t I E

' . 1 R' 'd J
. 'C"

., 't sendo inúmeras •. 111 ica o e os mpregados do Comércio. (O 10 e aneiro ! omo pi- 'Um esclarecimento ainda, LONDRES, 11 (U.P-t-�
.POl cer .o,

'J _

'(me daqui I Dia '28 - ás 8 horas - Missa em acão de graças na lhérta (pérf ida ) é ótima, a título de "P.S." - O pon- O Sindicato 'elos Mineiros
. .::aH, t�e.?sag'e 16. "

c

Catedral Metropolltana.
' >

p d té d t b t t I d
.

I I
par trao. t:

9 h R' d C' "'
.

,

b d

a recen o ate que e li a- o cen Ta e mm las P'1. H- britânicos dirigiu a seus
.

"O El�'rÀDO" ciimpri- AS. oras - .omarra os omercrarros ao URtO, e rão �o�erei ser Pl:omovído v!-as. - dirtgindo-mo aos seiscentos mil membros um

t :;,
�

'1 , i c lhe fe -Carlos Hoepcke, no qual será depositada uma corôa de a grIleIrO ,.

'. AfIrmo-H,Je, I ','ag.rícultores" present,es --

apêlo parca que votem pelo
Dlc;n aTICe'.. o, e,eseJc�- -

.'" J
'

t
.: .,

'C
,. d t

-

I
�

.

iicidades,'
.

r r iores, e,m romenagem pos .uma- ao pioneiro ao omercro sr. re. a '?l'; n ao evar a:,�'�' f'oi, de aC�l:do c�n: o dISCU,:'-1 retôrno /a? .

poder do �o�êl'-.
·

;:'<PA HEITOR LIBERATO de FpolIs. de pllhe,na: o que,. [l1..,3,_ so qu� pronunciei no}:;en.,- .no trabalhista, no proximo
..:J

'T :�,.. , hoie.: "

As 11 horas - Visita ao Asilo de Mendicidade, para ponto, fOl. dIto. a ULTIlV.1A do,' a,defesa, da,tes.e: O CO-Ipleito do dia 25. O Sindica-
1 <1.L1bCOlre, oje, o an i-

d í t ib
'-

1 bri 1'1 "IORA D d d t d t
_. t 1" d

- a' is rr urcao e e irinc es aos aSI ados, r. ., IZ am a o e 1 0- mercio, a in us rra, a PC-, to d-os Mineiros arca com as
Tel'SanO lla a lCIO a exma,

D"
J

- • -- , 1
.

1. -

d C i Lib 't li
.. la 29 - A:; 20 horas - Grandiosa e tradicional na que. "fiz. o elegio da cI,lária, a agricultura, ore- despezas da campanha elei�

sra. ' ,eCI 1. era '0, c igna "I
1-'

.

... I '. H it . P
festa dançante. na sede social do Clube dos Atiradores cornp eta imunidade dos p.x- CIsam, para o barateamento toral de trinta e sete depu-"consolte (O sr. er Ol ' e-
d FJ

' .

Ii (ex-Ti I
-

f
' I

"

Lib to. c-d t I
e < orranopo IS ex-uiro A ernão i. Entrega da arxa p oradores". l\,lfentíra desla- I da vida, obter .dinheiro a tadoé trabalhistas,' entre os

rerra ,lera .o, ex epu ano ,

bóli D' I
• , •

R
.

h' 'd 1
"

.,

A blé L' I ti
snn o ica. ip oma e nremio a rcam a eleIta e suas prm- va a. Mentira meditada. .ongo prazo e juros m1',di- quais o sr. Aneurin Bevan.

·a ssem eHI egIsaj lVa, cesas,' '.

Mentira que traz no bojo se- cos", tese que ainda susten- '

-pelo PSD e elemento (testa- ' ,

,

1 I
" Dia 30 - Ás 6 horas - Salva de 30 tiros, em ho- gundas intenções... to. (a) FRANCISCO GAL-

'cado do COmel'ClO e e ta.]al.
menagem ao fundador do Sindicato dos Empregados do Há, ainda, no editorial, LOTTI".

Às muitas homenagens --;; , 'VINAGRE DE PURO VIComércio de Florianópolis, Emidio Cardoso Júnior, uma parte política muito (De "ÚLTIMA HORA". ' �

·.que, por sem dúvida, rece- - ,
-.

NROÁs 7 'horas � Grande l)ic-nic em Canasvieiras. Par- mteressante: aqúela em que de 8-10-51).. 1

berá, juntamos as nossa§, tida Pl'aça 15 de Novembl'o, Em Canas\'ieiras,
....

haverá se me acusa de "apoiar fa J-
-com pra:!;er. ,. ,

f'
.

d I II f
"

t G'
.DES. AMERICO SILVEIRA

uma �el'le de esj;�Jos, como Jogos e vo ley-ba emmI- samen e o overno, para

NUNE_;;
no, disputado entre as equipes l'epresentantivas da Ca- vender q'ualidade de hómem

,
- sa América e Fal'macia Catal'inens�, pela pósse da Copa' da situação" e ainda "que

Passa" hoje, 'o aniv-ersa-
Miguel Daux e medalhas oferecidas pelo sr. Ivo Gandol- ponho a 'serviço da a.dvoca

Tio natalício do sr, Des.
fi; quebra-potes, cabo de guerra, jogo do travesseiro e cia o meu mandato políti-

� Américo ,Silveira Nunes, .

, lllJl magnifico "show"_ co", Tal miséria, sr, reda:
membro do Tribunal de - \. ,

Ag 17 horas - RegreRSo c' Florianópolis, com um

I
to!', so merece uma respos

,Justiça, aposentado, grandioso desfile pelas pl'indpai6 ruas de nossa Capi- ta, a única: sáia o acusador
DR, OSLIM COSTA

tal, abrilhantado por fogos ele artificio, do anonimato e me venha
Faz anos, hoje, o dr. Os- Ás 20 horas _ Retl'eta na Pra� 15 de Novembro, a- enfrentar cara a cara para

-lim CORta, advogado em ln- brilhantada pela Banda de Música "Comercial", na exe- a devi_!ia apuração da '-e 1'-

-ilaial, a quem éumprimen- -

I
'

J'
-

t t' elade, (IlOt'e-se'. 11a-o "e '. J', ,no t.·,.('uçao e e mUSIca exc USlvamen e ca al'menses. ü r,.,,,
tamos, Assim, o Grêmio e o Sindicato dos Empregados do de bi:iga corpbral '" nno
FAZEM ANOS, HOJE: Comércio de Fpolis" dando sequencia ao seu programa desejo ser de briga , .. ).
'SENHORES: social, proporcionarão aos. seus associados, em número Minhas atitudes políticHs

- Albertq Onedo, resi- bastailte alevado, magnificos divertimentos, OR quais, pe-
-dehte ep2.....Tangal'á, _ la tradição e o brilhantismo que sempre os caI�cterizon,

- Manoel Alfredo Barbo- prometem, neste ano, revestir-se de invulgar gl'aiidiO'si:::.
'sa. àade, para o gauelib dos integtantes do comérciO' flori<1n6�

-

- Eugenio deSouza, jo- politano,
tografo do tnstituto de Iden-
'i;ifica(;ão e Médico Legal....

- Emílio Boetcher, me-

�!�RSÁ�o!:ciall Dia d� �_ç.omer·
SRA. MURILO RAMOS

ClarlOOcorre" hoje, o aníversá-
Pio' natalicio da exma, �ra,
-d. Lígia Bauer Ramos, d ig-

-

na espôsa do sr. Murilo Ra:

mos, alto funcionário da

.Justü:a, no- Rio de Janei-

Às 22 horas de sábad�cl
próximo, Q Clube Recreativo

Concórdia, à rua Chapecô,
nesta Capital, fará re'itltzar
animada "soirêe", a que

comparecerão seus associa
dos.

PeJo'" retõroo dos
trabalhistas ,r

-- Jadwiga Grams Gen-til,
�spôsa do sr, João de Deus
Gentil.

-

Concluindo, o orador requereu se transmitissem tele

gram,as, à exmu. viúva do extinto, bem como à ,Prefeitura

MI·� Municipal do. referido município,
ll· Em nome da U.D,N., falou, solidariz�ndo-se, o dep.

Bulcão Viana.
'

Energia, Hétrica para Al'aranguá
O deputado Lecian Slovinski discorreu sôbre a 1i.ga·.

çáo elétrjca de Criciuma para Araranguá, confaI'me pro

A convite expresso da Ar- jeto de lei oportunamente submetido à apreciação da Ca

quiâiocese, devériío chegar su, e pede a juntada de documentos onde consta que a

Prefeitura de Araranguá é sócio <ia Emprêsa de Luz Elé�
amanhã, sábado, dia 13, vin- triea da mesma cidade.
dos de S, Paulo, os Revmos. -

Ordem do Dia
Padres Redentodstas, para

Dia 12, às 12,15 horas - cultura Beatriz Ramos Foi apreciado o projeto de lei que manda dar o au,·
pregar as Santas Missões,

Palestr·a radiofônica pelo (Gréche), da Legião Brasi- xilio de'Cr$ 50.000,00 a cada um dos municipios de Tul'-
, nesta Capital, abrangendo

Capitão Dr, Ruy Portinha de leira de Assistencia. As ins- vo, Criciuma, Urussanga e Orleães, vitimas dos incen-

J\1f Ch f 1 'D"
-. f' 'd

as três paróquias, da Cate- .

fI t',oraes, e e (a lVI8ao cnções para o .re en o COl1- dios nas respectIvas ores as.
dral,' P-edra Grande e do Es-

de 'Maternidade e Infancia �urso serão aceitas a.té a O deputa rio Barros Lemos apresentou emenda, mo-
tl'eito, e ainda a freguezia ;r-

da Legião Brasileira de As- vespera, no Centro de Pue- tivo por que'o projeto voltou à Comissão de Finançasda Trindade com as capelassistencia. na Rádio Guaru- ll'icultura (Créche). Poderão para o necessário parecer.
.

... ' de Saco dos Limões e HaGo-
já. inscrever-sc, crianças de \- Foi aprovado o projeto de lei. que transforma 1"..--.

robí. '

3 a 24 mêses de idade. Se- -- eargo isolado, de provimento efetivo;- o cargo isolado, ex-
As Santas Mis_sões terão

rão eonferidqs.oi riS lindos tinto, quando vagar, de Inspetor ,Geral do Ensino.
início às 19 horas, ato que

premios aos primei-ros colo-' Ainda o discurso do deputado Wanderley Júnillr
será precedido da recepção

cados, sendo que 8 são ofe- O deputado Nelson Brasil, reportando-se ao brilhan-
oficial aos Revmos. Missio-

tados pela Legião' Brasilei- nál'ios, em frente à C-ate-
te discurso do deputado Ylmar Corrêa contra expressões

ra de Assistencia e 5 peja infelizes usadas pelo deputado Wanderley Júnior contra,
dral, e continuarão normal-

Companhia NestIé, filial -de a invulneravel pel'sOlialidade do dr. Nerêu Ramos, fez a
mente, segundo o plano a-

Curitiba, Os aludidos pre- defeza daquele deputado federal, mas não se saiu muito
provado, para se eneerrarem -

mios poderão ser vistos na bem na sua oração, porquanto atribuiu ao nobre lideI'
ri. no dia 28.

vitrina das Lojas �il1gel' à do P.S.D., na Assembléia Legislativa, conceitos que ele
Pelo seu alcance religio-

rua Felipe Schmidt, onde não emitira. Com efeito, o deputado Ylmar Corrêa ape�
so-social as Missões, por

estão expostos. nas negara ao deputado Wanderley Júnior autoridade
sem dúvida, constituirão um

Dia 16, às '12,15 horas - moral para _jlttacar o prestigiado presidente da Câmara
número de grande relevo a

Palestra radiofônica pelo Baixa, mas não lhe neg�ra autoridade para falar na Câ-
comemorar o aureo Jubileu

Dr. Vida.} Dutra, PuericLlI- mara em nome de Santa Catarina.
Sacerdotal do sr. Arcebispo

.tor do Centro de Puericul-
Metropôlitano..., /' Desta forma, o discurso do deputado Nelson Brasil,

tura, Beatriz Ramos, da Le:: salientando haver inumeros catarinenses em destaque na

gião Brasileira de Assisten- •••••••••••••••••••3 política de outras unidades da Federação, foi completa-
cia, na ,Rádio, Guarujá, mente extemporâneo.
Dia 17; às 12,15.,horas - tividades o Capitão Dl'. Elogiado o dep. Protõgenes Vi�ira

PaleRtl'a radiofônica pelo Ruv Portinho de Moraei'(, ."Homem probo, reto e cumpridor de seus devel'eR"
Dr. Godofredo de Araujo Ch�fe da Divisão de Mater- -_ assim falou o deputado Francisco Mascarenhas, refe
Bastos Filho, médico partei- nidade e Infancia: da Legião rindo-se ao deputado pessedista Protógenes Vieira, a pro-
1'0 da Maternidade' Dr. Car- Brasileira de Assistencia, pósitb do discurso daquele ilustre l'eprestlntante de Ma
Ios' Correa, na Rádio Gna- com l't colabora�o da

Dire-Ifra
sôbre seu apoio à ligação elétrica Capivarí-Jaraguá

fujá, toria e Funcionários da re- do Sul.
As .G'pmemorações da �e� 'fetida entidade e em espe- O deputado Francisco Mascarenhas extendeu-se em

mana da G:r:.iança, são pat-r.o=: daI do Dr. Mário .Cantiçã.o, outtas considerações; tôdas elas enaltecendo :;t �onduta
ALZIRA ANDRADE COELHO (ZIZI) cinadas pela Legião Bras!- 'Diretor do Centro de Pue- brilhante do dis.tinto conterrâneo que o honrado eleito-

A f:miiIia de ALZIRA ANDRADE COELHO convida leira de Assisteneda, que ricultudl -Beãtri.z Ramos, e, rado mafrense- honrou com sua confiança, entregando-
'2.os parentes e pessoas de suas relações para a missa de tem como Presidenté neste IDrR. Armando Assis, Vidai lhe o mandato do ,seu representallte, _

·

2° müversál'io que será rezaàa na, Catedral Metropolita- Estado, a bondosa Exma. Dutra e Alvaro Cerne de Agradecendo o 'elogio recebido e que, nestas colu,::...
na, no dia 17, as 7 horas/no altar do Sagrado Coração fie Sra, Mari� Konder Bor- Carvalho, os dois primeiros nas, endossamos "in totum", falou o deputado Protógenes
,Te·sus. nhausen, la Dama de San- Puericultores da ;Legião e Vieira, ocasião em que renovQU seus propó_sitos de tudo

Desde já, agl'adec.€ a todos que comparee'erem a es- 1 a Catarina. o ultimo do (�(lJ.ltro ele Saí;':" fazer na Assembléia, pelo progresso e benl estar dos lnu-

,.,ej atQ de fé cristã, Foi organizador das fes-, .de. nicipi03 do norte do Estaqo.

Vende-se uma
clIsa

SALADA
INOFENSIVO - AGRA�

UM.;\. CASA.- DAVEL - SABOROSO
Sito à Rt(a Uruguai nO 56. NOS BONS ARMAZENS

Tratar com o sr. Amélio So- DISTRIBUIDORES: - IN ..

brinho na Firma Hoepcke, ITERMEDIÁRIA CATARl�

secção Auto-Shell, ou na NENSE LTDA. - FLORIA.
Rua Uruguai,_48. NÔPOLIS .

.................oee .....

NI ASSEMBLEia LEGIStAllva

Programa das \ çom,emora
ções da Semana da Crian�a

4s Santas
SDéS nesta
Capital�ânrco.

SENHORAS:
- Argentina da Si}va

Fernandes, espõsa do sr.

'Tycho Brahe Fernandes,
Delegado Fiscal nêste Es-

-

tailo.
-, �

- Zulma' Candemil Pe
reira, espôsa do sr. Oscar
,dos Sanfos Pereira, f�1l1cio
nário do Dep. de Educação.

'- MENmAS:
- Iára, filhinha do sr.

Oswaldo Lentz, telegrafis
-ta.

Dia J 3, às 8,00 horas ..L.

Missa na Catedral, oficiada
peló ,Rev, Padre Santos,
com distribuição de bom
bons às crianças.
Dia 13, às 14,00 horas ,

Tarde recreativa no Está
dio Santa Catarina, sito à
A\'\ Hercilio Lnz, constan
do de um Show, competição
de basquetebol infantil e

demonstração de· ginástica.
Dia 14, às 12,15 hOl=a:S -

Palestrá' radiofôniea' pelo
Dr. Alvaro Ceme dê Carva
lho, Puel'icn1tor do Centro
de SaÚ.dcdesta Capital, na

Rádio Guarujá.
_
Dia 15, às 14,00 ho-ras -

Concurso de Robustês, In
fantil, no rCentro- de Pueri-

-- Neuza Maria Faraco,
:fi1hinha do sr. José NicolaU:
Faraco.

VIAJANTr<j:
-TIR. H.EITOR SALOMÉ PE-

.

REII\A.
Encontra-se nesta Cap'i-

�tal, chegado via aérea de
Pôrt-o Alegre, onde 'iXel'ce
o cargo' de Fiscal do Impos
to de Cõnsumo, o dr. Heitor
�_;;alomé Pereira.•

PENSÃO
Pensão f,únilial' aluga

-1�uartos para casal e rapaz
'solteiro Av. Herci!io Luz, 2.

Missa '2- aniversário

\
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�ATL-E'TI'CO X BOC"A7'IU>V"A
O jogo de domingo proxiino, em continuação ao certame de profissionais

.'

J'
..

.:»

\

Esportivo"
_.-_ -..-..-..�w. ......,...,.___ ...;...••_ _.._.,.,........,., ","""""""""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,U'U,_,,,_,,,,,,,, ••••4.�.HI.h.� It.HI.N.�- .-.,_,.� ,'V,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,.,,..�"""""_".-_��""'__-'��'

"

Virá o (Cfive» do ack nzie do Rio o Sul-Amertcano na' forma
. I � '. do Campeuaato de Mundo

-' -.JOGOS NESTA CAPITAL E JOINVILE mi�:f� �� <:��;�1tOS �1t��: s1���;�:gt(/��5'SUL_
nacionais da Confederação AMERIÇANO

Estamos seguramente in- te denominada de Estádio demos um passo bem gran- Cunha, fomos sabedores que Brasileira de 'Desportos, es- Navpauta da ordem de
formados que a Federação Santa C�tarina em. a!ençttO- de para o progresso do es- a FAC já se havia entendi-Itàrá reunida. esta s-emana, dia do Congresso de Lima,
.A tlética Catnrinense vai aos sentimentos cristãos do porte da. ce.sta. O Campeona- do co:n os par.edros do Ma-

para dar conhecimento ao consta a programação do
oferecer uma série de espe- noss,o povo,. ?l:esc�ram

.
as! to Br�sIlelro �e Basque�e- ckenzie, do RIO, para. uma I sr. Castelo Branco, dos pon- campeonato Sul-Americano,

táculos ao público f'lorianó- nossas poss ihil idades peran- i boI fOI outro triunfo que ]a- , temporada nesta Capital e
i tos de interesse da entida- promovido pelo Paraguai em

politano, trazendo a esta Ça- te -o mundo. cestobolístico .mais será olvidado, talo! na cidade. de Joinville, bre- � de que devem ser defendi- Lima devendo tambem ser
ital

.

f "f' b '1' D di, I I ' . ,

1)1 a os m�Is amosos 1- rasi erro. e.posse e uma
! suc�sso que alcançou e no

Ivemente.
: dos no Congresso de Lima. focalizado o extra do Uru-

ves" do pais.
_

praça de.s�orhva com t,()�OS I qual muito aprendemos em A noticia, como não pO-lo presidente do Conselho guai, alem de outros deta-

�om a .c�I:�truça� ,da mo-, �s TeqUl�ltoS' necess�nos Imatéria de :ncesta,r ..
-

Ide deix�r de. aco:r:tecer, .é jTécnico de Futebol, será Ilhes. A propos ito o sr, Cas-
derna qU,cl�la do. Largo Ge- ao conforto tanto d?s joga- � Federação At.letIca Ca- ,das ma!s alvlçareI�'as e, se' um dos representantes .,da telo Branco, deverá apresen
rieral Osór io, mUI justameu- dores como dos assistentes, tarmense que tem sob seu concretizada a vinda do .entidade no conclave mar- tal' uma sugestão ínteres-

, contrôle o bâsquetebol, não famoso clube carioca, o nos-
I
cada para o dia 1:-8 na Ca- sante e de grande impor

pára aí. Procurará .com to-, so público afi,cionado. do pital do Perú, devendo-se tancia para o futebol con
das .�s suas forças o. dese�- b�sket-ball tera

_

a satlsfa-. fazer �ompanhar do sr. I tinental. Trata-se da altera
volvimento desse aristocrá- çao de ver em açao uma das; Celio de Barros, _que é o 'I ção, do regulamento do cam-
tico e salutar esporte. ,equipes mais poderosas que

I

presidente da Comissão de peonato - Sul-Americano.

"Ainda há �ias: em pales- ." conhece no país. I Assunt?s Internacion�is. O I Pretende o� representante �8.tra com o esforçado maio- embarque dos dois. deSPOr-jCBD, que este torneio seja
ral da 'eclética", dr. Osmar Aguardemos! tistas, está previsto para a disputado na, formula de e-

.

Iiminator'ias, justificando'
----------------------------------

seu ponto de vista.
FORMULA DA "TAÇA ·DO-

.

MUNDO"Guaraní X Seleção Universitárria, ,8 atra
ção. de

-

hoje
Em palestra com a repor

tagem, o sr. Castelo Bran
co, exp;s seu plano, de fa
zer o Sul-Americano nó.'S
moldes da- taça do mundo,
As partidas seriam elimina
terias, na parte de classifi
cação, sendo que os jogos
da segunda fase, terão lu
gar no país promotor do CeI'_

tame. Desta forma, todos
assistii'iam pelo menos um::.

peleja porquanto, nas elimí
natorias, um cotejo seria em

caela ·séde. Os· classificados
irão então para o país pro
motor, jogando as semi-fi
nais em du·as sedes, saihd<f.
os dois vencedorés _ pAra a

decisão do titulo. Esta- for
mula, beneficiaria a todos,
principalmente o promotm'
que teria menos despesas e

'com ma-iores possibilidades
de rendas, porquanto, Sft
teremos boas partidas, as.

sim como o tempo do tor
neio, sel'ia reduzido. Esta
forma porem,' se aprovada
só entrará em vilor, dentro.
de quatro anos, ficando fo
ra para 1952.

-

.

.

Ainda o Campeonato Brasí
leírn de Basquetebol

f.

{'assados os doias de agi- absolutamente perfeito, tal
tacão do Campeonato Bra- coisa não é possivel a -hu
síl�iro ele Basquete e olhan- mana gente, falhas houve,
do o que ficou para traz mas no .conjunto geral qua
podemos ficar satisfeitos se que impercepfiveis. Hou
porque atingiu (J seu pleno ve -descontentes tmas dize
êxito. Não há, nem pode ha- mos como diz o dfão popu
ver dúvida d€ que, a FAC i1ar: "Uma s\i andor-inha não
cumpriu com valor o com-

I
faz verão". Como veem o

..

"
. _....

\

promisso que lhe fora COl1- .Carnpeonato que nós cata- Amistosamente,. ]�garão bonito. Apesar do "Scratch saberão honrar jas tradições
fiado: O fato é de deixar�-Irinenses organizamos foi esta noite Guarany e Sele- Un iveraifário" vir de urna do esporte c-at-al'inense. Va

nos, a todos, ufanas. Sim, a I modelar e só pode receber.as clonado Universitário. Co- grande vitória, o Guarany IJlOS fazer uma bonita
-

pele
todos, porque .tod.os nós di-1melhores referências a ser

Imo
é �o co��e�im�nt_o geral, é todavia, o. favorito, uma ja, minha gente.

-

rctamente on indiretamente - anontado como o melhor e os un íversítários, nao faz I vez que conta com uma e- O jogo em aprêço preme
colaboramos. Deve estar 01'-11mais bem organ izado. que já muito tempo derrotaram o quipe majs coesa e"'mais ho- te lances sensacionais e ar

gulhosa a' gente barriga- se org�nizO�1 .,no,' Brasil _e, I
Avaí,

_

uma das grandes ex- mo�ên�a. Enh�etanto, os a- re)Jatadores,. esperando-se
verde por este grande su- i este fOI o vlgesslmo. Estao pressoes do nosso futebol cademICos estao bem clis- mais uma atuação brilhan.te
cesso. A vitoria da FAC é o povo catarinense porque por uma contagem pequena, postos, ef sem dúvida algu- no' "on"e" 'da Federação
a vitória de todo o povo ca- i de parabens pois, a FAC e é verdade, porém, convin- ma, farão o possivel para Atlética Catarinese de Es

tarinense, porque á FAC é·mais uma vez souberam cente. Hoje, a noite, os mes- reeditar a façanha conse- tudantes, que recentemente
�um organização, nossa, de Imostrar bem alto ao Brasil, mos universitários que ven- guida frente ao alvi-celes- 'I� derrotou ° Avaí por 2 x L

nossas esportistas. Sôbre o Ide norte a sul ° valor de ceram o clube azzurrª, es- te. "É bom, no entanto, que O Departamento técnico

pleno êxito do' Campeonato. sua fibra, de sua dedicação tarão em luta com os "in- se previna os dois quadros

Icremos não haver dúvida. O lao trabalho, de sua hospi-· dios", esperando-se que as para fazerem uma bôa par- de Futebol da FACE pOI'
mais cético não pode duvi- tal idade e da sua' capacida- duas equipes apresentem tida, que agrade intensa- nosso intermédio /convoca

o.ar. Mas, um outro fato e- ele realizadora. um futebol Íl1,teressante e mente ao público que afluir os' seguintes atlétas para o

xiste e de que tambem.mui- à praça 6Íe esportes da Pra-ia jogo: Vitor Ely, Aydos Mo-
to lios devemos oí'gulhar, é de Pota. �Deix'ém de lado o ser, Jorge Katcipis, Rudy
que o XX, Campeonato Bra- "fair-play", as cirandas-ci- Friedrich, Ney Hubner, Gu-
.o melhor oi.'ganizado. O fa- randinhas, os passes curtos, mercindo Silva, Antônio
to foi constatado não só pe- os "picadinhos", e ,façam Carneiro, Ned Mund, Gil Ivo
las délegações participan- I fí);,.L'(!I _I,n 'bferVc[ltr'Õe/l jogo positivo e prático, d�- Losso, Saul Oliveira, Paulo
tes, como pelos mentores da

I .

:J"DJ" ti Ue:.. � 't'
_

mostrando abs céticos que; MartiM, Duilio Compagni-
CBB e. �elos jorna_listas que a geração presente será, \ ni, Alceu· Fagundes, José
nos VISItaram. \ TIvemos 0- realmente, no futurÇ), os que � Dobs e Cesar Mlllitorno.

pOl'tunidade de ouvirmos y

pessoalmente da boca de Hoje, à noite, o nosso pú- lhel' entre ir ou não, não é
.altos Paredros do Basquete blico, se quizer, terá

.

um Ime)lOs certo que também lhe nova diret<;>ria. É seu novo A
'

2nacional esta afirmativâ. bom espetáculo futebolisti- compete'o dever de estimu- dirigente o, Sr. João Batis- v_ai x
Conversando com presiden- co para assistir. Jogam, a- 'lar, com a sua l>resença, es- ta dos Santos, homem pro-
te, técnicos e juizes de _

vá- mistosamente, as equipes sa rapaziada nova, em ple- bo e de grande\projeçãonos.. ..
.

l'ias delegaçõe�, tivemos ?r- do. Gl�aran!,. :r:ertencente-:-à na formaçã� para. dar à nossos meios sociais. Acer- Venc1do pelO gr6mlo azurra o 00'-gulho em OUVIr a maneHa pl'lmeIra dIVIsa0 de profIs- Santa Catanna um lugar, tou o Clube 15 em escolher
'

, •
U

elogio�a c_om se l'efel'i� a Ision�i� � o se�ecionado Un�- mais. honros.o no.cer:á1'io,es- o sr, Batista dos Santos pa- torno de Bnte-ontem
Ol:gamzaçao modelar que a I vel'sltãl'l�. �ao (J..ua� eqUl- portIvo naCIOnal. E �el:s 1'a seu presidente. O Clube j'

..

FAC dera ao certame mag- Ipes constIttndas por Jogado- que devemos esperar; e de- foi buscá-lo porque sabe .

no,
.

pre:vendo todos os a-Ires jovens, que reunem, a- les, também, que depende- que se trata de um grande' �tOgandO t'�l�ted-onFtecmF' a

�2AXO"
t�ntos do novo "centel"r-

.

t
. . 11" b �'l'd d C'

"

d
- nOl e, no es acuo a 1 em merrco

.

conteclmen ,os possIveIS, las, oas qua 1 a es. orno ra o progresso o nosso es- administrador e de um ho� . _ ',,'. _

permitindo através unia ra- se sabe., a seleção Universi- porte, tão acanhado última- mem de lutas. O Clube soli- ! �on��l��ç�? ao
. .c�mpe.o�a:o I�1� n�ssa edlç�o,de am3-

cional divisflo dé trabalho ltária, �á bem pouco tempo, mente; e é dêles- que deve- citou. os seus serviços por-I e

A
I� IS�lO.nals � Cl( cl e" n la �Iemos �la.I�les deta�

tuna solucão rápida para os colheu extraordinária vitó- mos depositar as nossas es- que sabe' qlle êle seguirá a,' GO,
vaI pa,sso�l pedIo C. A I "hes s.Obr� O prellO entra

,

. . I... ,- uarany üen'otan o-o por azzu rras e "bngrinos".·l>roblemas que la msurgm- I
na sobre o Aval, vencendo- peranças de uma Santa Ca- trilha dos que ° precede- .,

'. .

(lo. � imprensa não so des- Iode 2 x 1. Esta noite os tarina maior e melhor no se- ramo O Clube quis tê-lo na
---------'----......-----------

ita Capital como de outras juniversitários terão pela tor esportivo. Vamos esti- presidência porque sabe que pelo Clube 15 e para colo- boa gestão, e. para que nã<1

lJ�agas ,tiveram e �inda :.s-Ifrente o quadro do Gual'a- mular essa gente, meus ami- nÇto deslutará,?' que o.S �re- cá-lo naquelq sitl1�7ão e na- meça esforços no sentido- de,
:t;ao tecendo os malS e-loglO- ny, devendo-se, natura).men- gos. sIdentes antel'1ores reahza- quela altura que Ja desfru- fazer com que ('5 Clube des-
F{)S comentários á _perfeita' te pl�ever um embate dos ramo Vem, o Sr. Batista dos tou e que merece. Os meus frllte aquele conceito que-
<ll'ganização dó XX Campeo- 11l1ais interessantes e dos. :Num registro extl'a-espor- Santos, C"Ol11 ai melhor boa vtos sinceros para que <> desfrutam os seus congêne-
nato de basquete. Isto não I mais sujestivos. S� é fató tivo, anímciamos que o vontade e com a melhor das novo mentol' do Clube mais l'es.

está a afirmar que túdo foi I qu� cabe ao público esco- Clube 15 desta Capital tem intenções para trabalhar simpático ,da' cidade realize. _._.d..l(t;�'?
\. /

Guarani O

"

j

;
.s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llia. 29 grande. Festa Dansanle na sede do Clube dos Atiradores de
.

Florianópolis -- Dia 30 Pie Mie em Canasvieiras

I Riso por' tráz da
cortina de' ferro

mostraram-se ansiosos por

___

I saber dêle como era a vida
----------�-------------------------------------------------

!
na União Soviética. Mas ço-

mo compreendiam qüe lhe
seria impossível escrever a

verdade estando na Rússia,
pediram-lhe- que lhes envias
se uma fotografia sua. Se
a vida fôsse boa, a ftogra
fia .0 mostraria de pé. Se
não fôsse boa; sentado .

O emigrado russo partiu
para sua pátria. Tempos de

pois seus amigos receberam
a fotografia. A foto mostra
va-o deitado no chão

�No§ b�ltidores do mundo
Acabamos de receber novas remessas de ma

quinas de costura alemãs; marcas "ADLER" e

"IVEBA", com melhores preços para revendedores.Fazedores de chuva
Preços especiais para atacadistas

Radios Lunandes LIda.Por AI Neto I gativo no local onde estão
Fazer chover coit�ua sen-I

sendo feitas mas prov.ocam
-do uma preocupaçao dos um aumento -r�unlldade
"�dentístas, dos tecnicos e atmosferica e posteriormen
·"dos agricultores norte-ame- te apropria chu-va em ou-

. ricanos. tras regiões.
�a' verdade, os fazendei- Este fenomeno tem sido

,zoos do oeste já empregaram (lbservado no estado de
·-no ano em curso três mi- Montaria, onde as experien- .

..:'\ '

-:_-1hões de dólares em tenta- cias para obter chuva nos E � I T A I, II'! .-
•

-·,tívas para provocar a chu- lugares secos têm fracassa- ......
.

..;.. _Iii Imi n e a s-
·'\T3. do enquanto que, nos luga- E S P I N' H ASExistem nos Estados Uni- res chuvosos' a chuva tem JUIZO DE DIREITO..J}�,_ 'ções que .dei a� dito terrene.· "

-dos organizações que se de- aumentado ainda. mais. COMARCA DE PALHOÇ'A Pelo motivo acima venhope-. b tOd O 1 o DOiadi
. '. .

o S' f
. 1 fI·' t V E' licit A eausa Com a I a n •

. icam a' experrencias n I osse possrvei azer Edital de Ia praça com o ran e . xcia. SO lCI ar que
.

_.

f h h b d
.

di
..

l' di I
. , t.oao á primeira aplícação, N,xo·sentido de azer C over. c over em a un ancra e no prazo de 20 las seja retificac o o e ita ju �ernl° começa a eliminar a� espí-

O êxito destas experien-, lugar exato, todo o destino O Doutor José Tavares- da publicado e que seja des- nhas como si �osse por m ag i ca .

c
.

,- Use Nixuderm a norte e V. vera sua
-cias é objeto de discordan- do mundo poderia ser mu- Cunha Mello Juiz de Direi- crito o referido terreno com t pele tornar-se lisa, macia e Iimpa.

. '-, -:- Nixoderm é uma nova descoberta-cia entre as pessoas ínteres- dado.·_ to da Comarca de Palhoça, as-confrontações seguintes : que combate os parasitos
-sadas no assunto. Segundo o dr. Charles L. Estado de Santa Catarina Frente a estrada geral; da pele causadores das espinhas,

, . fneIras. manchas vermelhas, acne,
Os cientistas dizem que, Hosler, da Universidade de na forma da lei, etc. . fundos parte parte com ter- impíngens e erupções. V. não _po-

.

1 'd b t ,-. derá libertar se destas afecçoes-em principio, é pOSSIve p1;0- Pennsylvania, a esco er a Faz saber aos que o pre- ras de Erueste �ucl< I:! 11'- cutâneas a menos que elimine �s
-VOCal' a chuva por meios ar- definitiva da chuva artif í- sente edital de Ia Praca, mãos e parte com terras de germes que se escondem nos nu-

•

c c c •. �
- núsculos por_os de sua pele. Portan-

··'tíficiaÍs. '\. cial . será+tão ou mais )im- com o prazo de (20) vinte José Ponciano Ribeiro e ta, peça Nixoderm ao seu farma-

h d b . oêtitico, b.oje mesmo. A. nossa ga--, Os faz�dol'es de c uva a- portante do que a esco er- dias virem ou deles couhe- herdeiros de Manoel Raí- N·_..... d (I.,a.ntia é a

�firmam que .sâo capazes de ta da energia atomica. cimento ti�erem que no dia mundo Donato; extremando . mo er_ sua maior
Para IS Irecçles CutAnlas proteção.

fazer chover. O proprietário da maior (17) dezesete do mês de ou- ao Norte com terras de José
E os agricultores e fazen- fábrica de chuva do oeste tubro às de�l. (1�) horas, a .Poncíano Ribeiro e Libera-

-deíros - que são os que americano Irving' P. frente dó Eciificio da Pro- to QUÍrino da Silva e ao Sul
, .necessttam da chuva - es- .Krick - afirma que êle tem feitura Municipal a Praça com terras do espólic.> Pa-
--tão. divididos em dois gru-!suficiente equipamento pa- 7 de Setembro o porteiro dos Ihoça, 8 de Outubro de 1951.
pos: um que acredita na ra fazer chover 'Sobre todos auditórios trará a público o (ass.) Joaquim Cracílíano
-ehuva artificial e outro que os- Estados Unidos, o Mexi- pregão de venda e ai-rema- dn Silva. Inventaziante,
'llão· acredita nela. co e Salvador. tação a quem mais der f' (Despacho) Defiro. Publ i-
Ultimamente, o �g'rupo Krick tem ganho milhões maior lanço oferecer sôbre que-se novos editais, com a

dos que acreditam nos faze- de dólares com os trabalhos a respectiva avaliação de retificação pedida, para a

-doresde chuva tem aumen- que vem executando para os (Cr$ 8.000,00) oito mil cru- mesma data. Em 9-10-951.
tado. ___. agricultores norte america- zeíros o seguinte; Uma par� (ass.) José Tavares. E para
Assim e- que a revista .nos. I te do terreno descrito na que chegue ao conhecimento

'--:;Yam Joumal, em uma inves- A verdade é que nos tres 2a Verba situado 110 distl'i- de todos,· mandei expedir o

tigaçâe<aque fez, chegou a estados onde Krick traba- to de Garopaba com 182 me- presente edital que será a.

-·conclusão de que dois em lha mais - Washington, tros de frente e 287 metros fixado no lugar do costume
'�ada tres agI'Ícultore-s a- Colorado e Novo Mexico. - de fundos correspondente a e extraido cópia do mesmo,
·-eham que o dinheiro empre- tem chovido mais nos últi- áreaf de (26.1l7m2) vinte e para ser p�blicado em júr
-gado -para fazer chover é mos deis anos do que em seis mil cento.e dezesete nal da capitid de maior cir- T O N I C A •

·�hem empregado.
-

qualquer outro período an- metros quadrados, confroll- culaçã-o. Dado e passado
O mesmo se pode dizer da terior. tando ao Norte com terras nesta cidade e Comarca rle

-maioria. das associações a- Faz dois anos que a orgu- de José Poriciano Ribei,'o, Palhoça, aos nove dias do

:�q'ícolas e sociedades rurais nização de Krick tem con- Sul com terras. do espólio, mês de Outubro do ano de
·",do oeste aI?er!cano, . �l1e ! tratos para fazer .chover nos Leste com terras que foram. mil novecentos e cincoenta
;são favoravels as ex�é�'l�n-l estados ·de Washll1g�on, Co- al'remata-das do espólio por e um (1951). Eu, Leontill!\
<cias com a chuva artlfIclal.llol'ado e Novo MexlCo. Ernesto Nauck e seus ir- Tancredo, Escrivão, o dacti- MENINAUm ,dos maiores proble"-I Floyd Lee, da famosa fa- mãos, a Oeste com a estra,dCt lografei. (ass.) José Tava
-'n'tas que os fazedores de Mexico, citado pela revista velha.·-O imóvel acima des- res da Cunha Melo, Juiz de
'chuva devem resolver é fa- Farm Journal, tem o se- crito, pertence ao espólio de Direito. Está conforme._.Eu,
·.:zer chover no lugar certo. I guinte a dizer so-bre o as- Antônio Inácio da Silva e Leontina .Tancredo. Es,�ri-

Com efeito, ml[itas· vezes

I
sunto: s/mulher Maria· Is'abel da vão, o dactilografei e subs-,

'a, chuva cai no lugar erra- "A verdade é que desde Silva e foi posto a praça e crevo.
·,.do,· • que eu contratei os fazedo- arrematlUção, para págamen.

As experiencias frequen- res de chuva, acabaram-se to das custas do espólio. Pe- _

\�temente dão resultado ne- as se�s na minha fazenda". lo inv_entariante sr. Joaquirri CURSO BOSCOGi:aciliano da· Silva, foi di-
rigida ao dr. Juiz de Direi·
to a petição do teor segu in
te: Exmo. sr. dr. Juiz de Di.,
reito da Comarca de Palha·
ça. Venho por intermMio
desta declaração fazer cien
te a V. Excia. que lendo o

A mulher evitará dores jornal "O Estado", que se

ALIViA AS Cól,.ICAS UTEmNA� publica na Capital do Esta·
do, nele li o edital de pra
ça e arrenlatação de uma

parte do terreno descrito na

2a verba, situ_ado no distri
to de Garopaba desta Coe..

marca, do espólioh de Antô
nio Inácio da Silva e s/rnu
lhe1' Maria Izabel da SUva
no qual sou inventarianta e

verifiquei um equivoco de
minha parte nas confronta-

" Rua Oriente, 410 - Fone; 9-9283 - Endereço
telegráfico: "LUNANDES" - São Paulo

•

Fraquezas em geral
Vinho Creosotado

I

(Silvetra)

MAS CONVALESCENCAS

Pl'ecisà-se de uma MENI
NA DE 14 OU 1ji ANOS
para cuidar de crianças.
. Tratar na rua Saldanha
Marinho número 30.

PIOR DO QUE SE PODIA
IMAGINAR

Um emigrado russo, que
vivera alguns anos em Pa

ris, decidiu retornar á Ru

ssia. Os amigos franceses

Participação
Tenente ARY OLIV:eIRA

e

LUCINDA MARlI\.
ARAúJO OLIVEIRA
participam aos parentes

e pessôas amigas o nas

cimento de seu primoge
nito RICARDO-JOSÉ, 0-

'corrido na Maternidade
"Carlos Corrêa", nesta
Capital, a 6 do corrente.

Pedra Britada
A Penitenciária do Esta-'

do vende qualquer quanti
dade de pedl'a britada, dos
diversos tipos, pelos seguin-

'

tes preços:

N° 1 ....... Cr$ 210,00
NO·2. •• o-e ••• Cr$ 180,00
N° 3

-

Cr$ 110,00
NO 4 ........ Cr$ 80,00
NO 5 ....... Cr$ 60,00
r-
Ij'�"

Atenção· \

FORD F-a

Vende-se uma caminhoné-o
te FORD F-3 em ótimo esta.

Avisamos aos candidatos para exames de admissão do, motor lacrado.
ao Ginásio, que as matrículas estarão abertas até o dia Preço de ocasião.
16 do corrente, na Livraria Rosa. I Tratar à f'Ua Felipe Séb":
........ Osvaldo F. de Melo (filho) - Diretor. mi.dt, 41 - Flól'ianópolis,

(O REGULADOIt· VIEIR..'\)

(EXAMES DE ADMISSÃO)

Emprega-se com vantagem para

combater as Flores Brtlllcas, Cóli·

cas Uterinas, Menstruaes e 8P"1I o

oarto e Dores nos ovário�,
É

.

p(Jde�oso calmante e Reguls
dor por exce�ência.

"'-LUXO SEDATINA, pela !flJil com·

I)I'0vada eficacia,é receitada por
médicos ilustres.

,FLUX.O SEDATINA encontr�.St em

. toda parte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MOR A
/"

NO TEATRO ALVARO DE CARVALHO. DIA 12 - SEXTA,.FEIRA. E'M BENEFIÇIO DAS CRIANÇAS _rrUBERCULOSAS
I
i
I' ,POBRES� PREÇOS: ,-CAMAROTES _" Cr$ 50,00: C�ElRAS

r

. Cr$ 10,00. BALCÃO - Cr$ 5,00.

Teve o

-Rodas

- �'� 1

Crâneo",�ob_ as (·AM�HÕESdo. Caminha0 .

A vítima, o jovem comer

ciário Rubem; Losso, 'como
..;i.tt informamos, contava 19

anos de idade, sendo filho
do casal João e Maria LQ>i
so, residentes em. São José,
.Era praticante do Banco
Nacional do Comércio, nestâ
Capital. Aluno da Academia
de Comércio, cursava êle o

primeiro ano de técnico de

�. �;�Bl�1�t:f�L3f�� -C�íne:Dia·i·r·"I··O"·"" 'I

estimado pela direção da- ( ,

quêle estabelecimento ban- RITZ beneficio das Cl'eancas Tu-
cário e ,por quantos ali tra-

,

Ás 5 e 7% horas

,'bercL,llOSàS), .

balham. A 'furia vingadbura dos Atraentes "Show" com

,
A notícia do seu prematn-' G-MEN contI'a o Imp\�'io do Músicas ...

1'0 des�al'ecimento const'er- Crime! Bailados ...
nau aos funcionários e dire- ESPIõES Cantos, ..
tores daquêle Banco que, co- Com: Recitais ...
mo homenagem, acompanha- Louis HAYWARD - Loui- Um

espet,
aculo inesqueci-I ./

ram o corpo do de�ventL1ro-' sa ALBRITTON e .Denis vel..
� _

so moço, à tarde de óíitem, ·O'KEEFE.' - 'Pl'ecos:

CAMINHOESà sua última ú1tima mora- No Progranía:Br.vaadl'C,eO�e�.(�r"-5,"OCol.'$ 16,00. '

'
,

,'� _

,

da, -no Cemitério de São Jo- 1) - Noticias da Semana. " �

8é.
> '7", Nac. ! Camarotes - 50.00.

AUTOPSIA 2) - Atualidades "VameI" ,IngJ�essos á' venda no
- �·2-5;

Às 20 horas de ante:on- Pathé. Jornal. "hall" do Cine l{jt�. \
-----",....-----

tem. o cadaver do jovem Preços: No Programa:
bancário deu entrada no ne- Cr$ '5,00 e 3,20 RO-XY,. Cínelandia Jornal. Nac.
croterio da Policia Civil,_ on- "Imp. até 14 anos".

'

, ! Ás 7% horas
de se procedeu a autópsia, ODEON 1 Ultima Exibição.
pelo dr. Fernando Elitilio (Teátro A. Carvalho) i Um seriado CDnlpléto.
Wendhausen, médico ]egis- Ás 8 horas O SELVAGEM DO PAIS
ta.

'

Grandiosa noitada de

.ar-,I'
- l\'IARAVILHOSO

Na manhã de ontem, foi te. com:
removido para a residênCia Cuja renda reverterá em Noah BERRY JR.

da velocidade, encostando- dos seus pais, rem São José, ciência da Jamentavel OCOl'

se, então, no. barranco,' li-I sendo ,dado à sepultura, 'às )1 ren_c�a, horas �pós. O in-
vrarido-se, assrm, da morte. 16 horas., quérito correra pela Dele ..

O DESASTRE F'ATAL lNQUERITO, ,/gaCia de Policia de São ro-.
Mas. a morte parece que A Delegacia Regional de sé, onde se verificou o fá-

rondava o jovem comerciá- Policia, desta! Capital teve to.
.

.> rio. Em seguida, caiu do
,

� .---
barranco, rolando ao leito .

da estrada. ouando um ca

minhão, co'm -a roda trazei
ra, o apanhou, esmagando
lhe o crâneo! ,A S'Hf1, morte
foi instantânea, sendo áto
contiuuo atendido pelo seu

'Irmão E16y e outras pessôas
que .presenciaram a tragé
dia. Estava, assim, consu

mado o trágico acidente.

, -

Levántamento Cartográfico
o deputado Francisco Ne--!·nos possibilitará recursos

VêS encaminhou à lVIesa o: para o encaminhamento de

Iseguinte- requeriinento: I proposições de interêsse co-

Na forma regimental, so-Iletivo;
,

Jicito de V. Excia. riecessá- g) - o levantamento car

:'ias e urgentes providên�ias II tográfico de Tubarão deverá

S,unto ao Poder Executrvo, se estender até Capivari ;

para que êste, através do I h ) _ Nenhuma providên
Del)artamen�o de, Geografia c�a den_tro da té�nica, .edl�l�,-
e Cartografia do Estado, [n istrativa ou legislativa, vr

da mande executar ó levanta- !.'Sàndo o desenvolvimento de
, 'praça de São' José, era -go- �e�lt? cartogfáfico d�s lVIu- poss�b�lidad.es ecõnômi� e

vernado no momento, pelo l1IClplOS de Laguna e Tuba- administrativas, poderá ser

'motorista Dantas, cujo no- rão, pois que tomada sem o conhecimento
me complet6 ainda nãoTo! a) - não existe um co- perfeito das condicões geo-

I
"

,

'pcsaivel às autoridades COI1- nhecimento exato topográ- gráficas.
'seguir, Tão logo se' verifi- fico da cidade de Laguna ; ,

São estas as razões que
con o i{menbweÍ' acidente, .b) - Laguna está incluí- nos levam a solicitar o 1'e

Dantas não parou, conti- da no plano de reestrutura- ferido estudo.
miando a sua, caminhada, ção dos portos: Sala das Sessões, ém 11
sem atender à vitima que c) ._ Laguna é uma cida- de outubro de 1.95L
€1'a já cadáver. O seu ato, de antiga de um traçado que Francisco Neves
em assim agindo, além de já não mais correaponde às do- P.T.R
criminoso, ê deshumano, fu- linhas evolutivas do moder
gin (lo não só à responsabili
dade como, traindo à sua

formação cnístã.
Muito, embora, segundo

se af irrna, não houve pró
priamente responsabilidade
total na morte do jovem co

merciário, que rolâra do
barranco, sendo vítima, as

sim, da Jatalidade, o moto
rista não devêra fugir, por
'que denunciante de' instin
tos' deshllmànos e crímino-

CRIMINOSO E DESHUMA
NO

O caminhão fatídico,

no urbanismo.

S.OS.
,.

ALUGA;.SE
T�rna-se evidente a 11€- Uma grande casa tendo

cess idade de abel't�:r� �e I anexa pastagens e terreuos
novas r�las_ em substltul(;�:o para plantações, .sito à rua
ou ampliação de suas atuais José Mendes.

"

vielas;
d) - em face do plano

de reestru turação dos por
tos, o levantamento topográ
fico se torna imprescindí
vel, e, o Govêrno Federal,
sem dúvida terá que deter
minar .ou solicita'!' tal pro
vidência. Para não retardar
obra de tamanho vulto, que
atende ao plano nacional do -- --,----,=.---

carvão, coiiVém nos antecí- PERDEU-SE
pemos;

e) _ Tubarão é lima ci
dade de crescimento mais
vertiginoso, dentro de nos

so Estado;
f) - 0 levantamento car

tográfico aê:"lsa cidade e o

respectivo=eadastramen to

Tratar com Orlando Da
mianí : �rgo Benjamin
Constant, 1, ou Dionizio l)a
miani: Francisco Tolentino

A VíTIMA'

S. ll.

CASA MISCELANIA diBtri·
buiãora dos Rádios_ R.O.À
Victor. Válvulas-e DiscoI,
" Rua COIl.ll�lheiro Mafra.

Um relógio de moça, ba
nhado à ouro, nas ítnedia
ções do Mercado Púhiicn.
Pede-se a pessôa que en

controu, entregar nesta re

dação, que será bem grati
ficada.

Dep.

•

INTER-NATIONAL

(

totalmente NOVOS'._

. )

TESTADOS

'CONSTRUIDOS PARA TRABALHOS PESADOS

A NÓTa Linha "I:." de Caminhões
OOrnationJ foi especialmente pla
aejada para oferecer-lhe- o modelo

adequad_o que ,lhe garanta não só o

.'�o
� l,;te 'economia e eficiencia,'

Ift"�,, :,tamb�m. corresponda às suas

aecessidades de capacidade de carga,

pn>pbrci�nando maior durabilidade
e meeor custo de operação e ma

nUtenção.

NOVAS linhas externas

NOVA Visibilidade exterior

N()VA Cabine Cônfo.Visõo

NOVA Su,per·mo�Qbilidade

NOVA Acessibilioode 00 m�r

NOVOS Motores da $.ri.' "Trrplice
Diamante"Quer utilize caminhões de �quena

eu' grande tonelagem, V. S, encon-'
tradJomodelo adequado na Linha"],"
'de CaminhÕes International,

NOVOS Eixos troseiro$ pára ,q�V
quer servico:

!,«>VOS Sistemas de fréio, hidrÓuli·
co oU,de ar

�

Concessionario; nesta cidade_'

,C:ÓMÉRCIO E TRANSPORTES
C. RAMOS S. A.

NOVAS 6"nações de, aço .sp�cial
NOVAS Molas com açã,o de "ber�ou

Ruo Joõo Pinto, 9
FLORIANÓPOLIS .. Santa CQtarino

"

'.

INTERNATlONAL,

Preço::; :

Ct.IP.5,00 único:
",Lmp. até H anos".

!
IMPERIAL

Com: ,

Eric PORTMAN _-- Ann
TODD e Maxwell REED.

Cr� 5,00 e 3,�0
"Imp, até 14 'anos".
IMPERIO (Estreito)

Ás 7% horas
1) --- AUDACIA DE AR

SÉNE LUpm.
2) =- TERRA MALDITA.
3) � O ;.FILHO'DO ZOR-
RO�' (

No Programa:
1) _- NotiCias da Semana.

Ás 7% horas
Ultima Exibição. ,

AMANHECER FATIDICO

Nac.
2) - Noticiál:jo Univer

sal. Atualidades.
Preços:, '-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diôrio Metropole-

Esquecendo raças e doutrinas
(Alvarns de Oliveira) Aquele ba- onde era

O alemão é um
.

alegre, quente e fraternal o arn

quando se junta, quando há biente, onde o canto desa

"chopp" para beber e um finado e a música mais de

pouco de música para ouviFsafinada ainda o tornavam I

e cantar. A música pode ser estranho mas deliciosamen-
. de vitrola, de rádio ou de te gostoso, a gen te esquecia
um piano e violino, em?ora i d� frio que lá fora tomava
mal executados e ainda I Sao Paulo, na sua garôa
pior cantadas ... - I gélida que nos convidava à
Em São Paulo' comemo- cama, em baixo de grossos

rando ° aniversário de um cobertores... .
.

.

amigo que' estava sem a fa-

mília onde também estáva-

mos solterinho da silva, pe
netramos no Blumenau Bar.

Um velho e tradicional bar

alemão onde se bebe ótimo
"chopp" e, onde se faz a far

ra mais honesta dêste e do
outro mundo.

,

As mulheres que servem

os "sanduíches" e bebida,
as que tocam o piano e so

bretudo as que cantam, são

velhas, feias. desajeitadas.
Por isso nenhum' perigo e

xercem, mesmo para os que
estão sem ninguém em têr
Ta estranha ...
Por isso a diversão con

siste em beber "chopp" até
o fígado dizer "chega". E'
cantar ou cantarolar o que
se canta na Iingua de Goe-
the que a gente entende
mais ou menos ...

Alegria contagiante. Am
hiente enfumaçado dos ci
garros que se fumam, e dos

vapores do álcool ...
Num lugar assim acolhe

dor em que se confraterni-
zam homens de diversas ra

ças, filhos de diversos paí
-ses, senhores das mais di-
versas dounrinas políticas,
a gente se esquece de Hi-
tler, dos domínios territo-
r-iais, das diferenças de ra

ças, da pretensa superiojj
dade gerrnânica.. Esquece
Hitler com seus berros, com
seu rompante, para lembrar
"Vagntl' com sua música em

baladora a Goethe CÓlll sua
.eterna lira cantando amor

'

romance. ..
'

I

VENDE-SE

--- <

FAÇA UMA VISITA J:.'l No' m"undo doFÁB1UCA DE MôVÉHS .

R d
.

DE ";
,.

lsádio e da TV
o rlgues ""

.. '

& Santo s.

Vende-se a casa sita à
Praça Getúlio Vargas nO 21,
Tratar com Santiago na

Delegacia do Ipase nesta
Capital.

. Em adiantamento ao Edi-

." 13 Sábado _ Farmácia tal de 115 de setembro últi

A fábrica Emerson está Esperança _- Rua C011se- mo, puhl icado no Diário.

anunciando que,os....r,e.cepto- lheiro Mafra. -C>iícia.r' do- Estado, datado

res de' t�ievisãu' em branco '14 Domingo �'F�nnácia de,'t:i9-9-51, torno público a

e preto q-ue forem "fqmpra- Esperança- _ �ua' Conse- qU.rri�1�1terei'isttr possa, ql!e
dos a partír de agorh, pode- lheiro Mafra, - esta l'epartição, até o d ia

rão ser trocados durante os 20 Sábado _' ;lf;;:;mác'i� 14 do corrente mês recebe

próximos dois anos por re- Da Fé
.

� Rua Felipe .Sch- irá jJropóstas para a. venda

ceptores para televisão a midt. ".
-: <.' ,

de uma limousine marca

cores pelo mesmo preço de 21 Doming-o - Farmácia "Plymouth" tipo la3G, com

custo. Desta. forma, aqueles Da Fé - Rua FelipeSehmi- motor nr, 375.222 côr pre

que quizerem comprar re- dt.. " ',. I ta, pal'� cinc_? passageiros,
captores

.

poderão fazê-lo 27 Sábado - Farmácia

w'
as quais serao abertas no

imediatamente sem temor de Modema - Rua João Pinto., lia).5 do corrente, ás 9 ho

que ai vinda da televisão co- 28 Domingo - Farmácia ras, na presença dos senho-

loricfu os deixe em posses- Moderna - Rua João Pin- res concorrentes. '

são de aparelhos antiquadss to.
.

Reserva-se a ésta direção
incapazes. de dar o máximo O serviço noturno será e- o direito de rejeitar todas

rendimento. fetuado pelas Farmácias as propóstas, caso sejam
Se o receptor de televisão Sto. Antônio e Noturna si- contra os interesses do Es

a cores a ser comprado for tuadas às -ruas João Pinto tado.

menor e mais barato do que e Trajano n(l 17. Hospital 'Nerêu Ramos"

o receptor de branco e pl'e�l em Florianópolis, 8 de ou-

to comprado anteriormente,'. tubrõ"<Íe 1951.

a Emerson se prontífica a Dr. José de Lerner Rodrí-

devolver a diferença'.' Se Vende-se ou gues - Diretor.

custar mais, o c-liente terá .

apenas que fazer o. paga- "arrenda-se
mento da diferença. Por -motívo dé viagens, 2

, O responsável pela idéia
mesas de' snooker, cornple

da fábrica Emerson é o pre- tas.
sidente da mesma, Berria- Vêr e tratar com o sr.
mim Abraams, que admite João Sa.lum, em Biguaçú,
que, neste audacioso movi
mento comercial, a compa-
nhia poderá perder mais de

�

um milhão de dólares. En- p .-.
--

tretanto, Abraams prediz arllClpaçaO
que os receptores comerciais HEZIO S. DE SOUZA

Compre pelo ,me- para televisão colorida não e

nor preço da cicla- estarão a venda, em gran- ANITA NARA A. DE

C
•

d
. des quantidades, durante os SOUZA

.

asa _de oe.goeloe ,o $e� refrigera- próximos dois anos. participam aos seus pa-

dor NORGE, mo- Entre as razões que tem rentes e pessoas de suas 1'8-

SEd" I 1951 para e�a opinião, Abraams lações, o nascimento, no ril� VENDE-
e o r com ga- cita a questão das díver- 7 do corrente, na l'vIatelnl-1 Uma de secos e :nolhados
rantia. réal de gências entre a Columbia dade "Dr. Carlos Corrêa", I bem areguezada SIto à rua

5 Broadcasting System e a I de seu filho S.8RGW-RO- Major Costa na 62.
,

'

'!nos. Rádio Corporation of Ame- BERTO. I Ver e tratar no mesmo 10-

OS"" l1uma & "·a ric�n_ no que concerne � �:- Fpolis., 10-10-51. leal.
3 U li I . levísão a cores. A proprra

,

'I'
Comissão Federal de COl11l1-

• ,,,," 'C"aixa pOltal 239 �ic�ções ainda não disse a, A VIUVA ÇRISTINA
T I f

,I - últ ima palavra no assunto. JORGE BERDOLOGON-
e e. one, 1607 19s atuais sistemas são in- participa aos parentes

compativeis, e Abraams sus- e pessoas de suas rela-
tenta que sàmente serão ex- cões o êontràto de casa-.

pediqos em grande escala i'nento de sua filha Cu-
aparelhos de televisão a liopy, com o sr. Gean'
cores n'o dia em que for des- Jol'danon.
coberto um sist.ema de cor

compatível para todos os

receptore.s;

Materiais de Construção
Beneficiamento em Geral:
Madeiras para todos oe

Fins, Aberturas, Assoalhos.
Ulll. quarto, completo, pa- Forro Paulista, etc., Madeí-,

ra casal. ras"'tle Pinho, Lei e Qualida�
Tratar à Avenida. Hercj-. de.

lio Luz, 55.
-_/ Escritório. Depósito e

Oficinas - Rua 24 de Maio
, na 777 - Estreito - Floria·

nópolis.

��g�n�oi��:��2 I
C 'V· dae asa a en

Yolanda Almeida Vianna
participam aos seus

parentes e amigos o

nascimento a 25-9-951,
de suas filhas Sandra e

Nadia.

"

..... , ............. ":;.4-:r"""._- .....
, ""'.

Ru·a Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

Por AI NetO

'''-'-_00 . "'__ ,.... .;......__�__.. __,_.__ • ._

,)

1.·ur<l.porte. ,regulore. de c g:a I .,

sio �R�NCísco DO SUL para NOV4 YQUI
J 1'\10 maç Õ.f c :Imo. Agen t.iS

I•.•n6poln- Carlol Hcep k� S/A - C) - f'Teletooe 1.2) '} ( BDd. telei"
,':\ o ·�r.ocí.codo Sul-CariaI Hoepcke S� -CI-Te!eJooe 6 MOOREMAClt

_Te��:t��:aD� I " :'> • .' .•. ,
: V ,n�,l" . om 6timo 1"', "red110
de terreno plano, na 2a qu'a
dra do Bairo'de N. S. de Fá-'

, tima no ,Estreito, medindo
12 metros' de frente com Q7
metros de fundos.
A tratar rio Estreito à rua

lVIach.adb de As§is, n. 123.

r
Vende-se

I.

farmacias
de Planfão
I" .

EDITAL

Por motivo de viagem,
uma casa de construção no

va; . com 7 comodos e uma

garage.· Ver e tratar à Rua
São Jorge, 46 - Nesta.

I

. ..

'" "OI.'" COMPANHIA

A VIUVA OLGA JO�
DANON

participa aos parentes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de casa

mentJlde seu filho Gean
com a srta. Caliopy
Jorge Berdologon.

.Caliopy e Gean
confirmam

Fpolis.! 5-10-51. Fpolis., 5-10-51

...........................................
.

"

útue Predíall
Estado d,e I

I

ó máis anÚg'o Clube de Sorteios do

SANT.A.:·CATARINA. .

.

Fez �l·h:ega de mais um prêmio em Ponta Gros-
sa (Canas�i.eir:as') à Exma. Sl1ra. MARIA INACIA
DA ,LUZ.

� "

.,;. "I N S C R E V A M - SE!

Façam) ;ua- inscrição hoje mesmo, procurem os

agéntes m,ais proximos, op seu escritório na PRAÇA
. 1& DE NOVEMBRO, 20, :_ 2° aJ1dar (Altos Restau-
rante Rosa).

.

< "

,

Com Cr$ 10,00 -apenas, Vv. Ss., estarão__habili
tadôs a -coni:orr,er ao sorteio à realizar-se dia 31 de
OUTUBRO, que está aproximando-se. ..

,

C1'.$ 13.500,00 distribuidos em prêmios todos os

nleses,

. . \

OS MELHORES ARTIGOS! o.S MENORES PREÇOS!- AS MAIORES FACILIDADES!
RADIOS ELECTROLAS - AMPLIFICADORES ._ TRANSMISSORES _' DISCOS.- TOCA-DISCOS AGULHAS

/ . �-

ENCERADEIRAS GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES BATEOEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - RE-
SISTENCIAS CONDENSADORES

� mais completo estoque de. peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A FI8r.ianóp�lis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Antonio C.X. Reisl((Me�tita· De._slàv_da, M_entira·Medi'tada»)i$o nosso talentoso cont{!rrâneo, dr. Antônio Carlos .

-

Konder Reis acaba de' ser convidado para, sem prejuízos .:.1" . .:

'.

das funções que exerce no Instituto Nacionaf do Pinho, O Senador . Francisco Gallotti Ataca o Sr. Heitor Grilo e

dar assistência ao Gabinete do Ministro d� Agricultura, Convida o A�usador' .Anônimo a Enfrentá-lo Cara a- Cara
sr. João Cleofas.

_. _
, I, •

, '- '

O fato, que vem pôr em relêvo mais um catarmense, -.-' Prende ...se. 0, 'Desafio à "Questão' do Tabelârnento do
-

aliás uma 'das,:n1ais'_b,rilhantes�jnteligências da .nova ge-
' -

, ".' ,j.'" Atacad�" do Mercado MunicipaÍ':-
ração, foi Illuito b�fu.'1·e.cê.�i,�\l 'e-n_tre nós, como' já- o tôra,

. -,:...,A. pI;o-p6sitQ'f,da� informações divulgadas por úLTI- I derações e as, fiz - quase
há tempos, idênth;o,:·ató'-êm 'n�làçãQ' Ao sr. Prof: Orlano A'i I
Brasil.' .

,.,."" ...•
�
.. ,. '"

'-'�. '

".. .' �f·HORA,1 na edição de sábado passado, sob o título. ,todas - calcadas nas mes-

_.........�•••
'

•••Ii-:••�_•••�...... ;�n�e�d��sP��to�e���I��d!d��g���S:oosd;;�::�e�� ��:� i ���:b�:é��� ��fr��1�iJi�s r;h��
diretoria da Associação Comercial .,dos Mercados Muni- i curso, tal qual o meu, e da

eipais, recebemos do senador Francisco Gallotti, 'poucos . mesma assistência, obtivera
I tivo, reconhecen do que quem

momentos antes de encerrarmos os trabalhos da presen- aplausos gerais, talvez ime-
I comercia' tem direita a lu- ..

te edição, à seguinte carta: : recidos. Querendo eu sali-. .
, '1 t "

.

"I] d t I ÚLTIMA HORA ]\;r
• I .

t cro, COIsa que o J us re Ü1'.
mo. sr. re a 01' (e .' f'J,eus cumprr- entar que os comerctantes Gr il t bé t t

_.

i .' J'I o am· em 811S en avu, e"
mentos. I do Mercado deveriam ter I

1 "

Desde o primeiro número de úLTIMA HORA que eu
I

confianca (de verdade) .nas .Coi o:( 3 i'
a leio, apreciando-a, Hoje deparei, em destaque, com o autorid<�des, citei um caso,

.orn nua na e. 1'815 na

editorial - "Senador pelo Mercado', Advogado dos Tu- mais Para fôrça de argu- --_._

, barões". Devo-lhe confessar que já esperava tal publí- mentacão, quando da posse '.

cação. atacando-me, porque já tivera conhecimento de da dü:etoria anterior, plei-
. ., � 1a"-'ona r·,o A

llm�, COllv�l'sa �o- ilustre Secretário da. Agricultur_?, Dr. toavam os co.merc�a�tes que I ;;�." u ,,"
HeJt�r �nlo, diante de pessoas de minhas relaçoes (o �erta nova disposiçãc de 10- estada da R'!IIDh�que ele ignorava), onde as palavras usadas foram quase jas - como estavam pre-. (: U, U 0'.

Sem demonstrar si existe ou não excesso de arreca-
as mesmas publicadas ... Tem. esta o fim de fazer um vista--_:_ não fosse adotada. AmAlia

dação, sem instruir cem elementos d;-estatística finan- relato lIo que se passou na dita solenidade, e, estou cer- : porque acarretaria não só "

ceíra, o Podei' Ex�cutivo sancionou, emB do corrente, a t?; merecerei dessa digna redação a publicidade destas prejuízos em relação às ins-I ,P�RIS, 11 (U.P.} -. C�m--
�ei n. i)48

_

q ue conce�e um a:lx.ílio de C:r,$_ 2�O,OOQ,00' �. I�nhas., . '. I t�l�.ções existe:1t.�s, .c?mo'·1 tral'�ame�te a cel't,as "m1OJ;�:
Congregação das Irmãs da Divina Providência, de. 'Cha-' ,

. ... '. i diziam eles, traría dificul- �açoes _de fO�1t� .cstIange:
pecó.

.

_" Em primeiro lugar, quero nomes Ignoro, me contaram 'dades para a carga e des-, Ia, o estado da rainha Ame-..:_
.

Correndo essa despesa por conta' dó � Ja.n1:igerado ! lh.e informar que resido no "casos" a, respeito de pre-I carga dos. generos.r-Prometi- : li� � estaci�nârio e
-

,seus-.
EX�ESSO_ DE 'ARRECADAÇÃO, que, não- obstante ,\pre-!

RlO de 1931 a �934 e d� 1936 ços e tabelame�tos.,�final, \
lhes e�por ao sr. prefe.ito, �eehcos asslstent:� tlecJ�-.

sumido, nao vem sendo demonstrado; como seria de se a.1951, ou sejam, mais de com- a chegada do Ilustre ide entao o assun�o e, aSSIm, Iam que a melhora ct'JllS,ta--
.

esperar em técnica administrativa-financeira:' O auxílio 20 anos e, n�§re tempo, com- dr. Grilo, foi iniciada a ses- ! certamente, a matéria seria- tada ante-ontem se: mantém.,

foi justo e oportuníssimo. pareci ao Mercado Munici- são, com um presidente_"ad- I .
--_.__ .._-

E o reverso' da medalha? paI duas vezes: agora, quan- hoc", o qual proferiu um

SOQ o espedoso pretexto de que o Legislativo nã.o do da ocórrência. citada, e discurso e, ao terminar, ia'
precisou, com el.ementos finanj:!eil'os-coniáveis, o Chefe

I'
dois anos

,.a.ntes: qua?do
da passar a, presi,dênc.ia a ou

,do Poder ExecutIvo VETOU, dia 9 (no dia seguinte), as posse da ebretoI'Hl. cu.]o man- troo e quando anuncIou: "Pa
Leis 547 e 549 'que concedem um auxílio e' subvencão ao dato agora ·terminou. E no l:a presidir à sessão, convi
Ginásio Lagunense. Para sancionar estas duas Lei� o Sr. meu escritório, uma vez, re-, do ...

" _:_ eu, que me acha
Irineu considero'u imprescindível fosse evidencioso por

cebi alguns comerciantes do va' ao lado do ilustre dr.
meio da estatística financeira, qual o

-

VALOR DO' EX- Mercado: dias antes desta Grilo, apressei-me em apon

(?ESSQ.DE .ARRECADAÇÃO, isto porque é�sas duas Leis I últiu:a assembléja para se:' t�r para o dr. G�'ilo, como a

:fOl�m ll1splradas a revelia de seu consentimento e sim-l convIdado a compal�eCel' .

a dlze� que deverIa ser ele o .

patla! - I posse da 'nova dIretona, presIdente da assembléia.

.

Aéluela,
.

a �ei n. 548, teve o seu beneplácito e, por I prometend� c?u:parecer. Es- Não fui, p�r�m, atendido e

J5S0, era mUlto Justa. Q, símbolo da justica é uma mulher I tava a cenmODla marcada meu nome fOI aclamado pa
com os olhos vendados e uma balança �quilibrada. Mas! para às 1:1- noras e lá rhe- ra pre�idir à sessão, tóman
n SI'. Il'il1eu dispõe, para Governal' o Estado, de duas ba- guei às 1{),55; Os responsá- do assento ao meu lado o

lanças. Uma, a das conveniências suas e dos seus; outra. veis pela as'Sembléia ag.uar- ilustre dr. Grilo.. Eu não

para os seus ·adveTsários. Tambent há comerciantes, não daram até qu"àse às 12% w'etendia·usar ela palavra.
aqui, que 11:sam liIma balan�a para pesar, asmej�cadorias I pelo !lustre. dr. Grilo, <J.ile Mas, ao ensejo de encerrar

no ato da compra; porém usanl de balança diferente no tambem prometera compa- a sessão, na qualidade de
ato da venda. recer. Durante esta espera, presidente, tive oportunida-

Para os amigos e correligionários:. tõdas as facili- alguns c'omerciantes, sujos de de fazeI' algumas consl-
dades. Para os adversários: todos os rigores da .Lei!

-

Essa ogeriza pelo ensino parece que brota já do in- Teve' o Cra"ueu Sob ascondente, pois várias. são' as Leis qlÍe beneficiam o en-
I

_

sino e que estão sendo di�tinguidas ·com ;; VETO do Se-

Rnhor Irineu. Q�e mal lhe fez o ensino? Qual o pecado co- od9s do Cam,anha-Ometido pela encantadora LAGUNA? O Ginásio Lagunen- U .

se precisa ser subvencionado, ·pois assim exigem os su-
.

peri�r�� interêsses. d� Tel'l'a Histórica e os altos fôrps f_o JOVEM COMERCIÁRIO, PRATICANTE DA AGEN�
de cIv�hdade de que e dotada! Amoleça suas prevenções CIA DO BANCO NACIONAl" DO COMÉRCIO NESTA
to medIte q:le as vi�órias são mais constituid<\s de' renúll- CAPITAL, AO 'REGRESSAR AO LAR, EM SÃO JOSÉ,
das que de conqUIstas! .

'. ENCONTROU A MORTE - O MOTORISTA DO VEi-

T
•

.

d'-
._ --. CULO FATíDICO FUGIU, SEM SOCORRER A VíTIMA.

-

urlsta e-x ma' s'ort·e.,..•.•. GESTO QUE "�LJ1;M DE DESHUMANO,-É CRIMI,NOSO
As primei·tas: horas da ! seus pais, sr, João Lasso e

S. FRANCISCO, 11 (Do de polida, saiu :nó énca]co n?ít; d�, ante�!,ntem, ap'ro-
I
d. Maria Moreto Losso, re

Correspondente) -:-. Terça- do. "fúista"�g!!e, era Hai�_ xlma;famente }is" 18,40 ,ho-: gress-ava ao lar, depqis de!
feira última, a polICIa local 'nhadjnho" e o-azar dele 'foi 1'a:;;, lamel1tav.�1 !ocorrência :mais um dia de lutas na

I

jesenvolveu gl'ande ativi- .iu,sta��n.�� �ss.e' dé ser! ali"' i se. ,v�ri(ic;�u e� São. José,-! conquista- do seu ide�l de''-

d�de para descobrir um pé� llhad�. O§' .<?EJ.etos de que, pI ?Xlm<? a, Ponte de, ·Ima-' moço. Acompanhava-o, o seu

rl�oso .ra�o de hotel. José, se. aprop'rjár��Jo�·aI?-_. r.esti-I rUI�,. ,eI�l que u� jove� co-I irmão Eloy Losso, que, co

Dama�lO .e o seu nome. M,��- tUldos ,�0S' 'seus.' legItImos imerCIano,
"
ppl.ü(fante . do' mo s.empre, com êle regl'es

rena, Il1S111ljante,. bem vestI- don<?s. 'E Jõsé:'Damazio, a_IBanco Nacron,a:l _do Comér- sava ao lar.
do, desceu d.o onibu� co�· gora por" traz

...
'das gl;ades, cio, ne.s�ii' pI;açá, v,eio a per- Às 18,30 horas,_ mais ou

um �r de t�rlsta. Isto no dIa �eve eS.tar :fBosofando ..so- ! der �, VIda, ,d� maneira bár- .menos, a�bos. �esembarca-
2. J� no dla 3, conhe,ced?r ore c?mo a P?,a,.".sorté duta I bara e estuplda, enlutando ram de um dos onibus de S.
da Cidade, começou a agIr" pouco''';'.·' um pobre lar. c

José, frente à sua residel1-
No Hptel Boa Vista' pene:: '.

Com mais êsse fato dolo-, cia, à quem /da Ponte de
trou, C9m chaves falsas, rio 1'(;80, consuma o destino um Imaruim. Rubens, ao saltar,
quarto do 8r� ��quillo ?a- Hoijhe;'�H·ora dos .seus caprich.os,' ceifan-j deu de súbito com uma li-
pela e p1"oced,eu a ·uma �m1-_ , '. F

do VIda a um 1l10ço que, aÍll- mOU8ine que pass�va.. à, t.o-
pe�a e� r�gra.: sapatos, de Arfe da es�udante, ingressára na' Contil16a mi 6S pág.
meIas. fmas: perfumes, ca,l'os ,',.; carreIra de' bancário, para ._.. _

e vanos obJetos de uso par-' Irany Leme, exímia pia-' poder vencer, particularida- J
-

Nticular f��am J arreca�ados n�s�a patr�da. que pra nos de que denota' o seu cará-! oao ,eves
pelo ladra0 .. No Hotel Cen- VISIta, dara, flllalmente� ho- ter de homem ·que se préo-

.

f
'

á . d ItraI entrou, da mesma ma- je, às 20 horas no Instituto- cupava com o futuro para, ormar a ., e-
neira; no

. qua_:to ocupado de Ed,ucação, (j' seu espel.'ad? .mel�or servir à sua família. go"aaO .

por um cldadao de nome espetacuJo, em que a -culta Tao logo o acidente se ve- " .

Schmidt, ap�4el'.alrdo-se de platéia �Jorian.ópolitahá t�- -ri:ficou, a

l1Qssa.11'eportageml RIO, li (V.A.) � O ehan
uma "bolada:' a:e dez mil ��á, opo:tunid�4e �e assistir-; desenvolv�� atividades

..
p�wa celer Jo�o' Neve� �a Fontou-'

cl'uzeir?s. D�pois," assim a mteless,ante' hOla de arte. ,que melhor pQdesse mfor-: ra, depOiS de, VISItar ontem

"municl,�do'�, o ."ilusb:� iti- A.�,�teligen:e .p
..

atricí�' �xe7 1 mal' ao �úb.licó 89,bre a tris-

,Ii.o.
8 ,pÍ'esid'i:mtes da Gâmara e

._

nerante fez a ronda das cutara, ao plano" mUSIcas' te ocorrencla ele' qU!) foi tE.ta- do Senado, S1'S. Nel'êu Ra
casas �e tol�randl,l. l}'ia.s, selecionada.s de éonsa�ado� h:o � municipio de São Jo- mos e Café Filh�, respecti
como d�z o dItado, alegna, aut.ores, tal� como C:�lOpin,

j
se. I vamente, decidiu-se a for-

de PO�I: �ur�, p,puco. Iss? IBack, AI,b�Dlz, s�ndo numero R�GRESSO AO LAR .. i :11ar a delég,�ção brasileira
pode seI plovelblo pop_ulal, que esta �endo. aguardado O Jovem Rubens Losso, "

a AssembleIa Geral da
mas

,J?ar�
o �afles u;�ipie�l: c�:n gr:nde. int,er�sse, ,a solteiro, com 19 �nos d� ida-l-'ÜNU; 'a. realizal:-se próxima

tf) fOI (llnOlllmO_ de .ca�a.. lglande !al1t��na soble o Hl-_.de, natural de'Sao Jose, Oll- mente em PanE, &ob nov0'
O te!!. Santana, cómlssano ,no NaclOna� �,Gpttschalk. de l'�sidia em rómpanhia de cl'ité:rio, .' '

-,1 �

,

Ylorianópolis, Sexta-feira, 12 de OtÍtubro de 1951

DoisPêsos
.

e Duas Medidas

reexaminada. Cumpri' a pro-
messa e só agora í.ive co-..

nhecimento ele que à rnedí-,
da p'l'_evista não fôra. COI1-.

cretizada. Assim, eu l[u�l'ia
demonstrar que os 'càmerci-
antes deveriam ser fraricos
e claros para com O' poder'
público, sempre interessado.
em resolver com justiça os

assuntos de interêsse ('.oJe-·

\
,
r,

Depois de um longo e tenebroso inverno, A EvoLu

ção voltou a circular, de quando em vez. No �seu úl-·

timQ número há um artiguete coútl'a nós, sob velho-·

e sovado títulõ made in V.D.N.l Aludindo à nOSeR

edição do dia 6, escreve· o sub-orgão uelenista:;
"Mais uma vez o jornal grado-so O Estado; dedicou"
uma edição p-special ao ataque à liderança do p:r.B�
catarinense".

A edição especial l'e:mmiu-se a um cômentári:o f'"

a .uma 'transcrição. Nesta, era feita uma biografia-
relâmpago do deputado Saulo Ramos, relemhrand1}',"
que· fora udenista e que só faz (J jogo da U.D.N. Ti
ramo-la do Jornaf Ul1.ima Hora, de B- do corrente�.,
Sabemos todos que o jornal de Samuel W�iner não"
é pésseclista. É_ um órgão do Catete, que reflete a opi
nião do Presidente Vargas. Ligando essa circuns-'
tância ao título do artigo da Evolução, chega-se li
conclusão de que a liderança do P.T.B. catarínensl"",
dUJ;amel1te atingida pela folha oficiosa da sr_ Getú'
lio �Vargas, incluiu o prúprio Presidente entre 05,

despeitados pela derro:t;a.
Na verdade, se foi o P.T.B. qu'e fez abortar .as

pretenções (tic) do sr. Nerêu Ramos ao Senado, ai'

. sr. Getúlio Vargas não venceu, pois na praç.a -púh1i
ca recomendou aos seus ,correligionários ti; candida
tura do "eminente brasileiro e seu dileto amigo N�
réu _Ramos". A liderança trabalhista üuvitl essas pa-'
lavras, ali na Praça Pereira e Oliveü'a. Se desobede":"
ceu, as ordens do chefé, e o· denotou, natnralmente"
teve os seus motivos Secretos!'

Diz A Evolução, aludindo,' de certa, ao nosso"

comentário, que usamos a mentira, o sofisma, a ruis-·
tificação e o cinismo. ° nosso comentário foi feito,'
em tôrno da sessão solene ·do P.lfJ3.; comemorativa:
da data de 3 de Outubro. Q·ue dissemos naqilela crô":'
nica'! Que. a, essa s'essãá'sÜ'lene esti,veram presente�r;
todos os deputados trabalhistas?' É verdade! Isso J)l'O-,'
va que no P.T.E. não houve a, de:fecção de :3 depu-

-

tados,. corrio afirmou o· sr. Wanderley Júnior, seri,
que o orgão trabalhista protestàsse. Dissemos que'
um dos presentes elogiou os deputados que haviam.'
votado a favor do aumento do funcionalismo., É ver-·'
dade. Dissemos ·'que o sr; Cruz Lima não se conteve-'
e aparteou o oradGr" que' fázia êsse elogio. É verda
-de. Disselnos que, no seu aparte: o sr. Cruzl Lima &- ..

cha:va que o a�nl1ento não resolvia, etc. É V'erdad'e_,
Dissêmo�:" que alguem,; então, lembrol� que toJos {:JS,

deputados trabalhistas eram favoráveis, ao [wmen-·
.to, UllS I>ela tabela já aprovada, outro� pela tabela '.

Nascimento. �. verda.d·e. Se Á Evoh.ição negar esses..
fatos, voltaremos com a documentarão deles. l\oIss <

desde, já. transfé'riinos aos do ,órgão �del1o-traba]his-·.
.

ta os, adjetivos - cínico; mentiroso; mistificador _
ql�,e não nos' pertencem.

,Que lhes fâç:;un bom-.Q_roveito:
GWLHERME'c: T�LL

\
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