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Um jornal desta capital tornou posição contra os nãt comporta mais polemica, nem convida ninguem a luta, nem vocabulário com que l;etribuíf os 0cu!'ddol'es

funcionários públicos, E, não possuindo argumento sé- trocar desaforos -pela imprensa, 1
da lei 22, entendemos, por uma questão' de decel1cia, e o.e

Tio e honesto, entrou pelo terreno da retaliação e da des- Basta o fato de defendermos a lei, para termos ao respeito aos nossos leitores, que não dev,emos modí�jcar
eompostura, usando linguagem própria daqueles que es- nosso lado a opinião pública, Aliás, só um engraçado ou a Iinguagem serena que sempre predommoi.l na feitura

tã<.l em desespêro de causa, um ingénuo supor que a verdadeira opinião pública, sen- destas. notas,
,

Todos os aspectos da Lei numero 22' foram examina- sata e esclarecida, vá :::e impressionar com os mios da- Daí o motivo porque não acomp:mha:cemos o Jornal
dos nestas notas, de um modo gritantemente claro, afim queles que combatem a lei, que hostiUzam a classe dos que acaba de tomar posição contra os funGÍomírio;; pú-
rl-e que o povo pudesse se esclarecer à vontade, pudesse servidores públicos, que preferem a ilegalidade, bl icos.
Jazex um juizo melhor e mais seguro acerca da atitude Quem usa como armas a verdade, a razão e a justi- Preferimos deixá-lo falar sosinho, fazendo até '1/,,-

-

do Poder Executivo em f5lee da questão do aumento do ca não tem·llecessMade de recorrer à viclencia da língua- tos que tire bom proveito (lcl seus insultos tardios.

§uncionalismo. gem para sustentar �eus pontos de vista, A sentença do povo já está lavrada, É o quanto b",,�

A questão é tão simples e já está tão debatida que
. Embora. não nos 'faltem gosto e dispoaição para a ta, ,
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rio de 5.. Catarina � 1 Previsão do tempo até 14

) i horas do dia 30,
.

� I Tempo: bom com nebulo

� ! sidade variavel.:

�! Temperatura: Estavel.

� . .

N. 11.270,' � I .

Ventos 'de sul a leste :

� ..; I frescos,
' .....

...w........,.."...,..-_..� � I Temperaturas extremas
���__��������������������������� � �__�__.��������������. Ide h�e: Márim� 2�� Mi-
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NOVAi\I.IENT�: O caSTA'D �,:r;: ��r':�-" rNrlA
CAIR�, 29 ('U,P�)<;,f:_ A • &;_� t---N·

',.

O C· ;'_;�"� O�J�
f1:-<) jl>tª �="l�-,',n'á:: Pl'�Pl��:r{:ep�lltl1_ SollcltQU a liber-

F<llic:ia concentrou-se no -. j:;�. � �-

i ra,., junt� c,om as de seu país d!lde do prAso'sbairro central desta capital O un ico novo incidente .fcrte" da Grã-Bretanha se-! do Comando Gend da Zona I e do EgItO". ti
.

J U li
enasjmediaçõesd�sembai- registrado hoje foi o que:ja quem aplique a promes-Ldo CUl1:1i lP(O,'1'10U que- aill O jornal, independente noll"tl·"nsXa?RS, norte-a�erIcana e I oco,l'reu no-Sudão-Egipcio, a: sa do governo trabalhista forças bl'iÜ,,)'.hl': estão 1"e- (A,l Ahram" n:ostrol:-s� li- ., "01

lJrltalll�a, em vls!a de ',t�r mais �e 1.500 qnilometros i de, "manter-se firme" no � gish':ll1do, si:temática:ne�:te Ig�lramen,te mais ot�m:�:a,
.

aumentado a tensão no pais, IdO Cairo, pelo curso do 1'101EgIto, .

os automóveis..e caminhões [prognostícando flue a _1e- GUATEMALA,29 (U,P,)

.e� c�nsequen,eia, da volta d: Nilo. AI,i, ,al,gnns es��dan-l �,imprensa a�acott,CI�ur- que entram :-a zona p,l'oce-l si5ten?�a pas�i_va" �lle levou - O presidente do Congres
Wll1stou Churchill a9 poder, tes partidár íos da umao do 'chw como o "imper-ialista dente do Cano, para rmpe- 10 governo trabalhista a a- so, Roberto Alvarado Fuen

'na_ Inglater�'a, � �rimeü�a I
Sudão ao Egito tiv:e:-am um ;mun.dial número um", ad- di!' pos�iveis -inte�tos terrt-lba�don�.r

a India" será tam- tes, telegrafou à Junta Go�
nora de hoje fOI proclamá- choque com a poltcia, em, vertíndo que o mundo pode ristas ua F'ratern idade Mu- bem eficaz no Egito. E de- vernativa venezuelana, pe
do o �stado de emer�encia lomdurman,

e dois deles fo- ) ser lançado à guerra se çulmana e outras organiza: clarou r - "Neuh?m poder díndo a liberdade dos" pre
TI-O Calro,_ na expect_atI;a ,da ram feridos e hospitaliza- i. Churchíll se negar a ceder ções nacionalistas fanáticas, I na Tel:ra, por m�I�o forte sos políticos, em observan

l'eproduçao dos dlstul'b.lOs, dos, \
'

i às exigellcias egípcias, sô- 'E acrescentava que, em vil'- que seja, consegulra subme- cia dos direitos humanos
anti-ocidentais, mas, até a-I Não houve nenhum co- ;b1'e a zona do canal de Suez tüile do rigor dêsses l'egis- ·ter vinte milhões de pes- a·provados pela ONU, de
gora ?ão s: l'eg_istl'aram atos i mentál'io oficial sohre a yic 'e o Sudão, tros, 'o -trafego chegou a se s�as à sua vont�de ou obri- garantia de vida para o po

�de vlOlenCla, E a SegUnda:�ória ,(�,e Churc,hill, mas os I A vitória de Churchill -atrasar em alguns pontos goa-Ias,� ser amigas sem o vo venezuelàno, mediante a

;ez., _ numa semana, que se JomaIS do CaIro trataram, veio dissipar as esperanças até trEls horas, qllel'�l' " "'. . -'- � . I ínstitllcionalidade democl'á-

l�poe () estado de emel'gen- i com inquietação, da possi.. de que o govêrno trabalhis- Os ataqíles a ChurchiI, I ContlD�a na 6a pág" I tica.
'.

1."la,
'., 'I bilidade de. gue :'0 homem ta sua\rií>;"asse -s'ua' atitud.s, na imp:r.e,p..,5a locaJ,fopl.m en,·1eh' _,. 'I' '. OI

P I"
i,no caso da ser.".l'-eoonduzidú cabe�'ridQif p'elõ JÓl'n�l ,

go-
. urthJt - reservou p.ara SI.

a
.

- ".

d ao poder, vern3imental "Al l'lbsn" e .

avras e paZ I Enquanto isso, a Real pelo semanário "Akhbal' EI M ," t
ti

d' fi f,

-

i Força Aérea ll1foI'TIlU que Yom". O primeiro disse que O . n s erlo a Li' e esa

e· a·tos de 'guerra 1:����::.:�d:,g:Oc:o�ilh�Sl�:S� �r�=�I:;�m���,s:��e��O�:sSL��� Trê's altos postos p.'arà Edeo
. .' .... .

. ia :ona do Canal, em cami- citar os temores de uma no- Ootros tl-tO'!!J. il:S'. ,jIlhoes abarrotados de llten- �a guerra" e -qUe "o' Egito - 1$�r!J

Demisso·' -

f·t
'

I i silios domésticos e seguidos se negará a. ser 'lançado na LONDRES; 29 'CU, P,) - o posto de mintstro da De�
8S e' ,remoçoes 81 as De o, por várias càbeças de gado fogueira por quaisquer -in- Winston Churchill d2signou f�sa, - o mesmo que ocu-

t I A I' ou verdadeiros rebalhos. terêsses exteriores", O seu auxiliar imediato e de pou durante a gllelTH.
a ua goturDO . o correspondente Peter "Akhbar" disse que Chur- confiança, Anthony Eden, O novo ministl,o 'do Tra�

XXII1
.

jWebb, da "United Press", chill, se resolver empregar para o cargo de ministro ,1.0 balho e do Servico Nacional

'em déspacha procedente de a força no Egito, "ateará

a,
Exterior. I sel:á sh:. Walter' 1VIonckton.

MUNICíPIO.DE TURVO _. 50 . Gayid, ,ondj:! se acha·o Q. G, terceira guerra mundial e Para 0, posto, d,'e chancelei' O .secI'et,ar�o das Colonias,
,

Séde do Eral'lO (mmlstl'O da Fa-I Oliver LItteltorí. O commü-

,9�� -- José Ang�Joni - Juiz de Paz - Exonei:ado
'.

,.S! '��, zenda), designou um· dos <:ado distribuido pela l'es;-
,em 26-.-:;-51. 949 _ LUIZ Maragno _ Juiz de Paz - Exo- en.une-I� r "niais. destacàdos econOmiS-j

dencia of.icial do .primeh'o

�l:�'a�o _� 2�-2-51. 950 -.Waldemar Celso POl't�l- Jui_z . .' LU· . i!' tas do Partidó Conser�adol'.. mini,st::o .indicava que Ed! i

� Paz EX0ll:erado em 9-3-�1. 951 - Wald�lpar FerreI- O ex-delegado_ de Lajes, dr, Hélio Barbosa Fontes,' R. A, Rutl,er, que tera quo I serVIra slmllltalleamente co-

;a Porto
:- Jmz �e Paz _ �xonerado em 5-3-51. ,952,-1 há pouco, pela imprensa, publicou' o cliché, em grup'o, do lutar para ,safar a, Inglater, nio m;ini�tI,o d� �xtel'Íor, v;-rofessor� PetrOllllha S, Palente _ Escola de FlgueIra !diretório municipal da U. D. N. aqüi. Os fotografados ra da presente CrIse econ,)- ce-prImeIrO mmIstr'() e left.

- Re�ovlda �e Molha 'Côco em 27-6-51, 953 - Professo- contestaram a. autenticidade da fotografia� histórica, E mica, Lord Wooltón, presi .. der da Camara dos 'Comuns.
À':: Juha C,orre!", Daniel - Escola Molha Côco - Remo- disseram cobras e lagartos do retratista" dente do Partido Conserva- Para �uxiliá�!o nesta últi-

"Cida de FIgueIra em 27-6-51, 954 - Professora Maria O rompetrasga prometia quando o Papai Grande dor, foi feito. 10rd pl'esiden- ma incumbel1ci:.t, terá outro
, ampos Madalena - Escola de P' h '.' ... R '. .'

,
'.' d C Ih W lt f' "t d b'

da de Sa .

r. '," ,
. Ir: eu lllI"lO -

emov�- 'interveIO e afastou o delegado, o qual; por ato pubhcado te, ? ouse o'. 00 o� _01 mlJllS 1'0 e ga mete, comI)

l' T' :r:�a da ,�.�ca em�27-6-51. 95� - Professora EmI- no "Diádo Oficial" de 8 do corrente, foi designado para mInIstro da Ahmentaçao e Ileader;assistente da Cama··
_la . elxella Rallm - Escola do El'mo R '-d d t

. .
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". R t

-

d t" I
-

1M' E .

.

'

,

_ � .

'" - emovl
.

a e 'er exerclclo, pc o prazo de um ano, na Secretana de Se- ec<?ns x:uçao, u,ran e ara,

S. 01';0 y�m�rem 27-6��1. �)lJ6
_

- Professora Branca dos gurança Pública. A' gente, que é do sitio e não compre- guerra, O 'marquês <'la Salis- O marques de SaliRbm:v
. a�_ o� '1S: ,I - AuxIlIar de Insp.etor Escolar� Dispen- cende uada das politicas, gari'u de }lensar: bury foi �feitc) lord do Sê1c. I será o leade10\ conservador
!Baua em 2ih�-51, 957 - Professora Bl'une d S t··, 10 .".

.

•

.

_. p,l.' I S' D '1 M . '1' d 'C
. .

'Visalli _ Escola R .

"

a os an o:,;
.

_ Se a U. 1). N. velO. para morahzlll:' os· nossos, ''I1vac o." Ir c aVIC .I' axwel I a amara dos Lordes. Lord

Ex�nerad 26��_51eun2d:as Pl'?!essor Jorge Sch,utz - (:osiumes politicos e salvar o nosso Estado, banindo os Fyfe, 'será o ,novo secretado i Vloolton� como 101'd - pl'e.si-
._ Escol °R�mT' .. 9Rn8

-- �Iofessora O:,valda Cunha apedentas e os concussionáí'ios públicos' como diria Ruy, do Interior, 0. st.'Cl'etal'io <ln,<,: i Cbnt.inúa na (la p�.'"a

InoIS''Il�RIVIoT-O DEemovlda de Tubarao em 29-5-51. o diretório perdeu a paradal Relações com o Comunicad:l II W.lIií<alí _ �$!I.41t4.PRAIA GRANDE "
, I °d I

'

'O· d °d _. ..

959 - Eliziario Camargo J' d' P
2° _ Perdeu-a, l�orque as snas acusações - todas s�ra .01 smay.

I'
flSO ii C; aQ-ta, .;

"-ado em 13-2-1';1 960 .. D< , , --S'l u�z e az_ -

E.xone-Idas
gravis:?ohnas ...o._ não merecel'am fé- J"mito ao Govêrno VOLTA Á PASTA DA DE,

� u ,
- eeIO I velra de A' 10 �

,. .

.�

"" I t d S b D I
gUlar _ de rede'l"ao' , FESA· if" "' ,w," .,

=-r-QUp ell'e e u - e egad d P I'
" '.. '

I••r

•

" °

o e o ICla - DIspensado em "0
_ N� • �

. F' _-'" a a a t ' _! '.
'

25-3-51. 961 - Professora Haquel BoU _ E I, R
.) ao mereceram fe, porque nao fQram apura·,

01 Uma surpres
.

< U 0-
q � Fus::khs r.r'uldí.o Viana,- Removida de Jacinto Mseohasd eu- das. Se mere�e§;�em, haveria um inquérito para apurá-las, indicação de Chül'chill pal'� ;. �

"lO 9
'

• ac a o em 4° - DIspensa d' .

"t r,
h

d
' L21!J

.:r=-. -51. 962 - Professor Caetano da Silva PereÜ'a _
�

.

c n o o mqueq 0, o aO'ter�o e rege- \
'

(

Escolas Reunidas Bulcâo Viana - Dispensado em 31-5-5] ?�r�ç�o �os n�ssos costumes e de mo:r�Uzação adminis-
O" padA·,�.as· de:' ,I

'

:963 - Professora Anabela da Silva _ Escolà M lh' C�_' IL�hatIva, canclmu, de plano, peja total lmpr-oc-edência do iJ ti t u
'R ' 1

o a 0- l elo apresentado pcl d' t" E'.
. �.

co - r,emovlda c,o Grupo Escolar em 31-5-51. '
"

�.'
,

Q Ire Orlo.. ' por ISSO, COll"'ejrVOU t'DISTRITO DE JACINTO MACHADO
o funclOnano, pr�nuando-o com um lugar na Capital. vem· omar

.

•
96

- 5° - Se o d'r",t'.· � 'h
. . •

4 - Professor Gentil Fernandes _ Removido em 1 .. ' . " ,'-"ouo merecesse j e, avena o mque· I.. h16-2-51. 965 _ Albino Pereira _ Sub-Deleg d d P ,:y.o, mdlspeusavel em -face da gra.vicIade da.s a�usuções, o8n o.
l'

. a o e 0-' 0'<> o pro"eSSfl n ' ' " , ,
leIa - Dispensado em 26-')-51 966 _ A�. : _.

�

P"
-

�

_., ", as suas l�rovm;, merm,!l1asse o oeiegndf', PARIS, 29 (U,P,) - liú, �-, (ju,n,mo e1°e1- () G-ove"no de refo!l'
.

1'a - l0 Suplente de Sub-Delegado de Polí�ia -'Dis e _ ',__ .," . �m.a' a',; m�asos costume� rw:i:i��t1s, c?:?- Prefeitura de polícia rleci-
sado em 26-3-51. 967 --'- ProfessoI'a E '1'" C .'

p 11 l,ffLarIa, o fUnClOl1drlO '!;'·;hunesio. j] I) d!retono estaraa diu que os padeiros tem que
E 1

' nUla onea - salvl"! W1S sua� r" b"I'�' d J ' -
.

sco a- Pinheirinho Baixo D' "d õ _

' -

_

., < , iS -e3ponsa !J}ua es ue m:gao �H:usarlúr. E se banhar diàrjamente e "'l1L
-Cfll.1' ,

- Ispen;,;a a -.em 31-0-51 l)'';() !laV(''';a neu '.1 J
'l

"',}I) -- Professora Emília Tel'x'eJ'I'a B, ..
' ':;",'1 1\"

'

u.' � . ".. d a neceSSluaúe de aJ.:lrês(�ntar a renánciü as .paredes das padarias de·
. a.nm --""'sco a mor- ('.ü.>'::t!vn! '

(Cont. fia' . vem ser pintadas mha vezna (] pag, \.T.l'''1Jserito {ln ,,)Oj'j]f,] d,n, Q ,
�� -

w - ..... � n. .)..)E'l·r�,t). por ano .

,:

I

UDENILDA - Não saia
assim desarrumado. Gt1-
vendJdo! V5.o dh:cr que

. L ...

"."
,

,
���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RADIOTERAPIA
RAIOS X

Dl. Aiff&NIO MODESTO
Ah....; &riit1l1ot•••• 1I..,ttd'. Cutia.

----,--

".RA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI.
E

DR. ANTONIO - DIB l\IUSSI
Méd�cea

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"p",elaU.ta efetivo do Hospital de Ca-ridade, de diverao.

In8tltut�B e Caixas

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamenro e Operaçôell
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

"tirada d. corpoa extranhos de Pulmõea e Esufago.
-0-

RAIOS X
.oIIerno aparelho para radiografias da Cabeça.
TraJlltJamJnaçio, Dar. contrólti, d. cura dila Siuua!tell. Infra

"-_o.oe.
-0--

HORÁRIO DAS CONSULTAS
(Pela 1Ilanbl - H'Ospital de Caridade). \

Ü. tarde - Consultório Visconde de Ouro Preto, ti. 2. (Alto.
.. Ca.a Dello Horiz�nte).

a••Idêneía Felipe Schmidt 101. Telefone - 1.666.

-

D&
.

A. SANTAELA I(l'o!'IDaclo pela Paculdadl Na-
DR. I. LOBATO

FILHO
Doe.çu 'o a.arêllt'o .reaplratéd.

• • I
TUBERCULosa

••Ueo per coucurao da À.,i.-
Cblltrla do Torax

...da a Pllcnpatal do Di.trito
Formado pela Faculdad. Naclo-

....:ral.
nal de Medicina. Ti.io!o.i.ta •

•-lntel'l1o .0 Ko.pital Pai- Ti.iocirorlrilo do KOlpital Nedo
lat6tt1c.1 • .anic&mio Judiclirio

Ramo.. Cario de .lpeciaUsaçlo.. Capital Pederal.
.
pelo' s. N..T. Zx-iJ1.�rno • a:l:

; .�IDtIfDO_ da Santa Cu.' cI.
a.llatente de Cirurria do �f.IIIIIde6rdia 40 Rio d• .r.Bllro.
Ulro Pinheiro Gliimarie•• CRio).ClbUe. Ji6dica - Doenoa. Nu.. Con•. : Felipe Scbmidt, 88.

.......
Celu.ulta., diàriament•. ela. 11

Coa.alt6ritn aliffci.� .lmin.
à. 18 hora•.

.... - Sala t. \ Rua Dom J8ime CAmara,a..Idallcla: A••niaa aio Br_a-
20 apto. 2.tIt.. 1". F 1\6 802one J.U. •Con.alta.: Da. 11 à. 11 Itera••

,Telefone: .

.

Ooa••lt6riol 1.111.
"'iclaDela, 1.181.

lIIual .. .edicinll da Uni..ral
....0 Dra.n).

DR. ARMANDO VA
LERIO DE-ASSIS

MEDICO
o.. 8e""10;0. ele Clínlea InfaatO
.. A..i.tência Hdnlcípal e BOI-

DR. NEWTON·.
D'AVILA

I
�.

•
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ADVOCACIA
DO SOLICITADOR WAI..

DIR. CAMPOS
Advocacia em geral

Funciona junto aos Insti·
tutos e Caixas de Aposenta

Clínica médica d. adulto. e doria. Acidentes do Traba.
manç.l.

. lho. Inventârios, 'Sociedades"
CODlultórlo � Rua Jol(> !'into. Naturalizações.

UI - Tel. _. 769. I
Escritório: Rua Vitol

Conaultal: daa 4 ã. II hor... Meireles, 'no 18)- 20 andar.
Rellid.!lneia: R�. ..tev.. J6-

nlor 41. Tel. lUZ. _-

DR. LINS NEVES .
l

Diretor da Maternidade e mê-II
'ico do Hospital de Caridade.

CLINICAS' DH fENHORAS
, CIRURGIA - PARTOS

lSSISTP�NCIA AO PARTO ar

OPKRAÇOES QBSTÉTRICAS I
Doença. 1l'1anduls"I'e_.. tiroide,

>VÁriOI, hípopíse, .te.

'Di,turbioll aervosoe - .Ited·

lidade - Regime•.

__
Con.u)tório: �ua Fernando ••-

d.ado, - TIl. 1.481.

al.id. R. 7 d. Setembro - .dit.

;)1'81 • Souu - Tel. 8411.

o -ESTADO 1

Admlnlatraçlo
Redação e _Oficinas l
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.
Te). 1022 - Cx, Poe
tal, 139.'
Diretor: RUBENS A

RAMOS.

DR� M: S. CAVAL·
CANTI

CHnlc. exclll�Valllen" d.- er1-

ança••

Rua Saldanha Marinho, UI.

Telefone (M.) 718.

, Repre8ent�21te:
A. S. LARA'

Rua Senador Dantas,
4:0 - 50 andaI·

.

TeI.: 22-6924 - Rio d.

'Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJiveírt

nO 21 - ao andar
i'e). : 2-9878.

.

- Slo
·Páulo

-ASSINA'J:'URAS
Na Capital

Ano . • •• Cr' 100,00
Semestre .:Cr' 60,0.0
'l'rimes-tre .' CI1 86,0.0.

No Interior
Ano •.•.• Crl.12o.,0.0
Semestre .. Cl-, 70,0.0 I

Trimestre . Cr' 4_.O,00
Annncios .1'ftedia.at.-eoa
ttáto .

Os originais, mesmo

não publíeadoa, não se

rão devolvidos.
A direção náo se res

ponsabinza pelos eon

ceítos emitido, .{Ol al'
tigos &ssinadoa.

;,,_

Cirllt'lria-Clin ka Geral-Partol

hJ"4J1lio oe(>m-plew -. eapeeialisl/.do dila DOENÇAS Da SaNHO-

.... com,moderno. métodos de dia,nóaticol • trataruflto. Doenças de Crfanças
IIOLPOSCOPIA � HISTERO -- SALI'lNG<]GRAFlA -- .BTABO- Consultório: Rua Traja-

LISIO BASAL·
I no 8/,n. E.dito São Jorge �

"'1.ot.rap1a por ondal curta.·.letroeo.lrul.çlo aaio, Ultra
I lO andar. Salas 14 e 15.

.....ta • mf:ra Vermelho.
, Residência: Rua EriJa.

001l••lt6rio: Rua Trajano, nO 1, r ..ndar - �iflcio 110 .on. deiro Silva Paes. s/o _ go
.. andar. (chácara do Espa..

·

.....1'10: Da. I) II. II_hora. - Dr. Jlhnlt. nha).
Da. 16 t. 18 bl)r•• -- Dra.•uald. Atende: diàriamente das

.......nda - )tlla Santo. Damont, 8, Apto. I. \ 14 hs. ""em diante.

DR.ALFREDO
·CHEREM

Dr. Alvaro de,
Carvalho

Curlo Nacional �d. cloenea.
'!l.ntai•.

Ih-diretor do Bo.pital Coloni.
W.ut'ADL

l)oençall D.rv�liI" • mental•.

Impoteneia Sexual.
Ru. Tirad6utel n" •.

Con.ultaa dali 15 ii 1t 11.01'•••

'ON.: II. 7118.

Reli. Rua Santo. Saraiva. til
.- .atreito.

DR. MA RIO
WENDHAUSEN

Dr. Antônio Moniz de Aragão.

Comurtica a seus clientes .e amigos que rsí-
aícíou a elíníea nesta Capital.

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) � Das 15 àa
17,30 horas.

-

�

RESID�NCJA: Rua Bocaiuva, 185 - Tele
. fone M-714.

._---_ .._

\

Dr. Renato Ram,os da Silva
·Advogado

RUI Santo, Dumont, 12 -. Ap. 4

O-r• José Medeiros'j'

ADVOGADO

_i

Caixa Postal 150 _. Itaja! .� Santa Catarina

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

.<.

-"..- \-

1_
�,
/
f

,\.

. ,

AUTOMOV'E,;S
_

$�
.. i-II

C-A�P"HC"F.S I
CÀMI".kO!:tt"t·�� _}---------- ---------- _.

""

noz» UMA- & lR}H'Ão..;;.;,�
Cons. Mafra, ifl
Florianópolis

� �'t'l.,

Exares'SD .

Joinvitense LIda.
.,

Tr3JÍS'p,nrtp,� de Cargas e Bag�geD.s
RIO DE JANEIRO

.

SÃO PAlRO
CURITIBA

A
FLORIANóPOLlS (Vic�"e'lD!à'f;

SERVIÇOS DIRETOS EM CAMINHõES PRÓPRI00
Agência em Florianópolis

RuaAlvaro de Carvalho, 2 - Fone, 1.677. \
----�--------------�------------------��
-

VUlc-=a=--·n-l-·z·...;._a-ç-ã-o--I
fj-. DE

d A �3Pneus e Camaras· e, jServJço. Garantido '�1
CO?dÊRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A..' t1
- Posto de Serviço "ESSO" - I�Telefone Manual - 44

�
'1

Estreito - Florianópolis
'II'

-----,.--"'-.r-
....

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

lt9
�'íi

Viagem /çom st'gufaoç't ". e ra.pidez � �J
sO NOS CONFORTAVEIS l'uICRO-ONIBUS DO�;

RAPIOO «SUL-BRASILEIRO})· �i
Fbrianõpólis - Itaja! - Joinville - Curiti! 1It'�i

• Rua Deodoro esquína mi �:í
- Rua Tenente Silveira r;

�

Agência
._----_ ...�------ _.-

-
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RITZ DIA DO FUNCIONAlUO ·--UM mSCURSO S'EM lNTE-
? ANIVEllSARIOS: As 5 7 e 845 hora'. J>OXY

. H l�ESSE no DEp'llTADO l'iNl<jDINO mBEIRO
.

- ES-

'l\,TAl?lA Hl!�LEN,A GAR.CIA Á 7'Ar:� h •

'rRADAS p,,:ssrMAS - A V.n.N. E UM TEI�EGRAMA municipio, .com a presença - Que mãis o impressio-
� •

.
"

S ,,40 oras AO CHBFE DA NAÇÃO - AUXILIO AOS MUNICIPIOS d

CO�lemo;'o�, QnteT?'. o seu �lml�ltal1eamente .

I
_ ORDEM DO DIA

o sr. Prof. Pietl'o Ubaldi nau, .no Brasil?

'50 anlversano natalício, en-I Sessões das Mocas . ..'
Dep. Elpídio B-arbosa, Jorn: - O pensamento espirita

tre a. alegrin dos. seus pais �m.a historia de' amor que
,.

Presidiu a sessão.!ie onteI?'. da Assembléia Legisla- Oswaldo Melo; s,r. Joel Car- em todo o Brasil sempre o

'-'8 anllgumhas, .a ínteressan- !VaI direto ao coração. t.va, o deputado Protogenes Vieira, - doso e sr, Altino de OJivei- mesmo. Muitas idéias novas

. te menina Maria Helena A CANÇ-AO MATERNA
.

Depois de lido o expediente, ocupou a tribuna o dep. ra, bem como dos membros e a, compreensão das dífe-

'>Garcia, filhinha do sr. Má- com: Siqueira Belo, que falou sôbre o

. da comitiva do ilustre. pen- rentes raças, o que é muito

rio Garda, alto':funeionário Beneamino ÇIGLE. Dia do Funcionár io sador italiano, da "Associa- diferente na América do

-do IPASE, nesta Capital; No Progràma : Depois de exaltar o servidor público, requereu fos- ção Brasileira da Uníversa- Norte".

N�t l'esidencia dos. seus Cinelandía Jornal. Nac. sem transmitidos telegramas de congratulações, pelo
lídade de Cristo", lendo a -- Qual a sua missão?

'genitores., Maria Helena Preços: transcurso ela data, ao presidente da Associação Catari-
Ata' da sua fundação. .

- "Fazer o Bem e viver•

. :reuniu as suas inúmeras a-I Sras, e Srtas, - Cr$ 1,50 nense de Servidores Públicos, TtO Presidente da República !:�::;liÇã,� de cumpri- pregando o Evangelho".

miguj�lhas, . ofer�ceI1do�lhes i Estudantes
- Cr$ 2,00 f' ao Governador do Estado.

- E de Florianópolis?

interessRl1.te, f,-:stmha, com l Cavalheiros _ 3,20
"

Apoiando o requerido em nome da Bancada da União Ontem, às 10 horas, o sr. - "q que me encantou

.í inos dõces e guaranás. I .

Censura --:, LIVRE. Democrática Nacional, foi ao microfone o deputado Bul-
Prof.. Pietro Ubaldí, esteve foi a naturesa. Otima terra

O ESTADO.. embora tar- i ODEON cão' Viana, que.. lembrou as homenagens sempre presta-
em Palácio; agradecendo=ao e gente generosa. Aqui qui..

-diamente, regis.tra o feliz, Ás 7,45 horas das, pela Casa, aos honrados servidores públicos.
sr. Governador do Estado os zéra viver!"

.aniversário, felicltando a I Programa Duplo.
.

Pelo PTB., solidarizando-se; falou o deputado Paulo cumprimentos com que o Neste momento, quando

.aniversnriante. ! CORAÇAO AMARGURADO Marques, pelo PRP., o deputado blumenauense Cássio honrou, quando da sua che- já procuravamos colher ou-

\ �,lJIZ C. S. F. LIl\<1A ,I com: Medeiros, tendo o deputado gnory]eixeira Pinto se as-
gada a esta Capital. tras impressões, os passa-

"Passa, hoje, o aniversário i Ronald REAGAN'e Patri- socíado ao proposto em nome do PSP. Impressões a "O Estado" geiros " foram avisados de

--natalício do jovem Luiz Car- "ela NBAL Ainda a emenda n. 10 Onte�, à.s 10,30 hor�s, o que deveriam tomar o avião;

Jus Sayão Ferreira Lima, es-l I I O deputado Enedino Ribeiro serviu-se e,1a tribuna pa- S1': �rof. Pl_:tl'O Ubaldl, re- obrigando-nos a interrom-

i:nd;.mte e filho do dr. Ar- 1 A COMEDIA DA VIDA ta mais uma investida contra a emenda 1), .10, oferecida r {p.e�s?u a São Paulo, de on- per a agradável palestra .

.mal1�lo ��rl"ejra .L�m�, . al!o I' com: à. proposta ?r�amentária por deputados do Partido So- de Ira a Camjros, para des- Mail, o que mais nos im-

.Iuncionárro de Ministério (la i Mark STEVENS e Betsy cial Democrático.
cansar e� apos, a Roma, onde pressionou foi a modestía

IAgriculturlli residente no DRAKE. O nobre parlamentar reeditou apenas, as queixas do reassurmra o sel� c�rgo na do eminente Prof. Pietro

Rio de Janeiro. I No Programa: seu ilustre colega deputado Osvaldo Rodrigues Cabral. Faculdade de Direito. Ubaldi que, vivendo na pe-

,SR, FLORISBELO SILVA I A Marcha da Vida. Nac. E como todos os argumentos deste já foram pulverizados,
Antes de embarcar, no ae- regrínaçâo do Bem, autor

Ocsrre, hoje, a data nata-, Preços: o discurso .do brilhante tribuno de São Joaquim perdeu reporto daBase, a reporta- de obras notáveis como o é

.Iicis' do sr: Florisbelo Silva, ! Cr$ 5,00 e 3,20 todo o interesse, apezar. de sua culta' digressão pelos gem d� O ESTADO teve o- a "Grande Síntese", consti-

.:fuitbil alfaiate e pessoa
l

Imp, até 14 anos. "campos" da pecuária, tanto que apenas foi aparteado �}ortullldade de colher, .

do tue, para nós outros, o e-

:'grandem:ente� relacionada I IMPERIAL uma vez. �lustre _pensador, rápidas xemplo de um verdadeiro

nesta capital, a quem cum-) ÁS' 7,45 horas Estradas péssimas rmpressoes. 'apostolo ...

prtmentamos. I E o sucesso continua. O deputado Walter 'I'enôrio Cavalcanti. na tribuna
SRA ARACI C E SILV A Y' I depoi d I id

-

t
�,

l' ...
;,. ..' ."1. JM P GUINHO DE GEN-, is e a gumas C0l1S1 eraçoes em orno (O Imposto
'I'ranscorre, hoje, o ani-' i TE territorial, deu conhecimento à Casa de um telegrama

'vcrsário natalício. da exma. !. com: recebido de Campos Novos,' sôbre o péssimo estado das

.sra. d. Marionete Costa e" Anselmo DUARTE _ Ve- rodovias que servem aquele município, hoje intransitá

';:Silva, digna espôsa do sr. 1'11 NUNES e Mario SALA.- veis, fato' (rue jamais se verificou na administração pas-

.Arací da Costa e Silva BERRY sada.

I 'No

.

Programa: �Cllsto da Vida '\

FAZEM ANOS, HOJE: I Noticias da Semana. Nac, Pai aprovado um telegrama de aplausos ao sr, pre-

1 Metro JOI·fW1. "Atualidades. sidente da República pela' sua declaracão contrária' a

SENHORES; I'Preços: qualquer aumento de impostos, como �edida essendal
'_ Mário Jugusrh-a Couto. : C'r$ 6,2'0 e 3,20 contra o encarecimento de vida)

.

_ Antônio Haendchen. I IMPERIO (Estreifo) () teor desse telegí'ama foi brilhant,eJIlenJe .iustiIica-

-sAElfNêI_III0CR�aAl'ls1e:_iro Lins ..
;.

fI' "L-l'-11:Ad' Sa' 7DeA8R'N4�E'hL'oràs
o pelo"dep-utado ,WiIrilár�Dias,Jque;'pôg,'pfiY destaqlIe as

_ .

. reiteradas atitudes �lo presidente Vargas em defesa dos
_ Cora Correa. espôsa do 1 em

interesses das classes menos favorecidas.

'-<:':;1'. Aparicio Corrêa.' CANTE NOUTRA ,FRE- O orador conclui pela necessidade de os 'Legislativos
__ Zilma Pinto da Luz Nu- í GUESIA Estaduais seeulldal'em a ação do Chefe da Nação, man-

:::zareno, espôsa do sr. Alfre-[ Preços: tendo-se alertas contra as especulações.
"do. �az��eno, f,uncioná.rio do I: Cr$ 1,50, 2,00 e 3,20 O deputado Bulcão Viana, manifestando-se sôbre o

lVIImsteno da Fazenda. assunto, aproveitou para critical' as leis apl.'ovadas pela ao Estado, Responde-lhe, outro aparte, ó deputado Esti·-

"c, -:- Maria�Natalia Camisf.o.lc maioria contra a vontade dQ Executivo Estadual. Com valet Pires, que os municipios dão ao Estado,)mpodan-
.

::lahm, esposa do 'sr. O1'lan- j j�to quís con.tOl�naI' a situação esqu�rda em que se 'sen- f te eontribuição para manter as Colônia Santana e Santa.

do Salim. 1 tlll na apl'eCHH:;ao do telegrllma, pOIti enquanto o Pt'esi- Tereza, os Grupos Escolares, etc.
__ Em: :M. KUl1itz, esposa "ii. dente da Repúolica se declara francamente contra qual- Interessante notar a divergencia que já começa a se

.'<10 sr. Joao Kuntz. quer aumento de impos-t.os, o sr. lrineu BOl'l1hausen vem esb_ocal' entre o representante do Partido Social Progres-
_ i,: pleiteando não só aumento de impostos, mas até criando sista e os deputados �do Governo. E' que <) deputado Eno·-

AGRADECIMENTO: Iii taxas novas, como a taxa rodoviária, p.ela qual justamen- ry Teixeira Pinto está vendo o dêscaso a que está sendo

Do sr. Des. João da Silva l-r te os caminhões de carga, incúmbidos do. transporte da relegado o povo.
'

--Medeiros Filho, que acaba! produção, �ão os mais ·atingidos. A manobra do lider da Grupos Escolares em Itajaí
<de ser agraciado pelo Papa! Uniã.o DemQcrática Nacional para .se pronunCiar favol'á- Na ordem do dia, ao ser discutido o projeto de lei

:Pio XII, recebemos o tele-
� velmente ao telegrama, se não convenceu, foi bastante que cria Gru'pos Escolares em Luiz Alves e Ilhota, mu-

:grama que abaixo transcre- \ � k
habil. Assim, a bancada situacionista, enquanto aplaude nicipío de Itajaí, falou o deputado Bahia Bittencourt. O

'vemos pelas referências, de
i

)J ESCÔVA.e as medidas do Govêrno da União contra o aumento de nobre parlamentar pronunciou brilhante discurso em fa-

'todo ,lustàs e merecidas, que; a,<6l impostos, aqui no Bostado, faz o contrário: quer o a.umen- ,VOi' das 'justas e sagradas aspirações da populacão ita-

-:lhe fizen:t0s ·ao notic'iarmos II i
to e a criação de nov�s. taxas. .:,,, i�iense .e -concluiu ,apresen�ando �ma e:nenda a-o r�fe-

:aquêle acont�imento;.
- AUXIlIo a MumclpIos ndo proJeto, o qual e encammha�o a Com1ssão de Justiça.

. "Sinceramente grato pela jVINAGRE DE PUHU VI- O deputado �nory 'reixeira Pinto teceu comentários.
' Ordem do Dia

generosa notícia referente l NUO em torno do proJeto apresentado pelo deputado Cássio la discussão do projeto de lei n. 40-51, que dispõe
. .:2, distinção que recebí de I I M_e�e!ros, concedendo � auxilio de Cr$ 100.000,00 ao mn- s�l'e a criação e construção dos Grupos Escolares de

',sua santidade Papa Pio XII. SALAOA lllCI'plO d? Joaçaba, �lltJmamente danificado pelas intern- Luiz Alves e Ilhota. Yoltou" à Comissão, em virtude da

As.) Moedeiros. Filho".
t
penes, thz que tal Importância é ridiculo. E' fi mesmo emenda.

IN'OFENSIVO - AGRA- que dar vinte centavos de esmola a um mendigo para que. 2a discussão, e votação do projeto de iei n. 193-51. •
. NOIVADO: DAVEL - SABOROSO lo mesmo se banqueteie ... A respeito surgem outros a_O que �ol1cede auxilio aos aéro-clubes de Sa'nta Catarina

Com a gentilissima senho'-I
NOS BONS ARMAZENS partes, ond�. outros municípios .,reclamam auxilio pelos que ,mantenham esco}a de pilotagem em funcionamento_

Tinha Nisia Annita Spoga-, DISTRIBUIDOR�S: - IN- mesmos I�OtlVOS. O orador salienta que os municipios COll- Aprovado.,
'

.

nicz, filha da exma. viuva d.ITERMEDIARIA CATARI. corr.eram c0-;n, impOi'tantes rendas pal'a os cofres esta- - Discussão e votação do projeto de lei n. 198-5J.

Te,da .S. Spaganicz, a.rustou lNENSE J�TDA. -

FLORIA-l
duaIS e por Isto merecem maior assistencia por parte do que auto�'iza a abertura do crédito especial de ,:

,l1l\})�laS o sr. �a?ro, Battill- NóPOLIS governo estad.uaI. �m aparte, o deputa,do Nelson Brasil Cr$ 100.000,00, para pagamento de diligências policiais
''tottl, do comerclO local.

I
TEL. 1251. pergunta quais senam os auxilias que os municípios dão .realiz�das no interior d� Estado. Aprovado.

FALECIMENTOS

Tua lVI�I�/�:qt:�����l��:�n� 'AVENTURAS DO ·ZE-MUTRETA .. �

-tem, a exma. sra. d. Cecilia
"G .. Araújo, tendo o sepulta.:' .,

I :;J

�r;����d�o à:eu 14ca���::, ��, I ESC�ii,Ú:O I
-

I

I "

.. /,.';/_ I. '''Cemitério Público local. ,

- Faleceu, ontem, em sua

l.'esidência. à rua
. CriSlJlm O

J\'Iira, a exma. sra. d. Car- •

lota da Silva Bl·aga. IO sepultam.ento �lo seu ta
'�uáver se realizou, às 16 to· I.1'as, no Cemitério Público cf<.
!Itacol'obí. '

,

-o ESTADO � ,..,
. --,.. ;.,
-

:1

Fler'ianópolts, Ttrça-icira, �O� de Outubro de 1951

\Vida 'Social tine-Diário NA aSSEMBLEIA LEGISLaUYI
t

3

Verdadeiro Exemplo
Apostolo

de
: '" .._' ..

Partãcípaçao
VVA. MARIA D. BAT

TISTOTI
VVA. ILDA S. SPOGA}

NICZ

ganicz,

partipa aos parentes e

pessôas de suas rela
ções o ajuste de casa

mento da sua filha AN
NITA, COm o sr. L�Ul'O"
'Battistoti.

_" -�

Lauro e Annita
confirmam

Fpolis., 27-10 51

participa às pessôas de
suas relações ° contra
to de casamento do seu

filho LAURO, com a
I -

srta. Nisia Annita Spo-
"

(

, .

.sos
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,O ESTADO
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-
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"

Hoje o sensacional cotejo' de tutebol en·IPlra:r�:s:ll-
tre Universitários catarinenses e �r�:';�:���:;r::;;

esquadrões do Ipiranga, 10-,
[cal, e do Fluminense, da'
Prainha, cabendo a vitória
ao Ipiranga pelo escore de:
4 x 2.

O "team" vencedor reali
zou 'uma partida das mais
convincentes, vencendo com

I justiça
e merecimento o seu,

valente opositor.
'

Parabens ao grêmio limo-
r \.ense por mais esta explên-

dida vitória.

VERDADEIRO, DESFILE DOS l\iELHORES "CRACKS"
DOS DOIS EST.i\:DOSc: PIANOSKI, SAULSINHO, CIRE
NO, GIL, FEDATO, TOCAFUNDO, AFINHO, ISAIAS,
COQUEMALA" GUMERCINDO, CASNOCK, ,GUAPORÉ

HATCIPIS, LOBATINHO, ETC ETC.
Dando prosseguimento à disputa .dos lOs JO·

GOS ,UNJVERSITÁRIOS SUL-BRASILEIROS, premo-

rios Catar ínenses.
Com' inicio às 19,30 horas, será ferida a, peleja in i

cial do certame, tendo por contendores os poderosos es

quadrões da Federação Catarinense de Desp-ortos Univer
sitários (F.C.D.U.) e da Federação Paranaense de Des-

,

portos Universitários (F.P.D.U.), em cujas fileiras apa-l,recem os mais destacados "cracks" catar inenses e para
naenses : Píanoski, Saulsinho, Cireno, Gil, F'edato, Toca
fundo, Afinho, Isaías, Coqu'emala, Gumercindo, Casnock,
Guaporé, Katcipis,' Lobatinho, 'I'oinho, Ubirajara, Fabio,
Tôco. Perrone, Vasquito, Renatínho, Raul Solheid, etc.
etc.'

' "

.'
"

'

Como se verifica, será um, cotejo verdadeiramente
sensacional, prometedor de um bom espetáculo de fute
bol, onde a equipe da F.O.D:U., que já teve SUC€BSO ven

cendo ao Avaí F. C .. tudo fará PQr umbom resultado l·
Os ingressos para tão gr?-ndioSa pt1eja,-'- em bene- 'O'' Idnrbal Ra-fício das atividades un ivers'íbáriae- catarânerises - são

'

• UIi' "

os seguintes: Cadeiras � Pi�ta,,- (;,1'$.10,00, Ar"qúi�anc��, 'mos; dg 8,-lv,adas - Cr$ 5,00 e Gerais - Cr$ 3,00. Estudantes com' ca- ,U '

derneta, senhofas e sénhoritas _;:_ Gratis.
�
I

Hllenaueaflt .:

paranaenses
, vido pela operosa Federação Catarinense de Desportos

,

Universitários (F.C.D.U.), e cuja realização vem tendo
o desejado êxito social-esportivo, será realizado hoje, no
estádio iluminado' da Federação Catarinense de Fute
bol, o primeiro sensacional cotejo do Campeonato de Fu
tebol _ cujo homenageado é o sr. dr. Aderbal Ramos da
Silva - Grande Benemérito dos Desportos Universttá-

/

\.

{ ..

Seleção Paranaense

Não houve· jOgle
ante· oDt�m

Levando em conta o máu '

estado! do gramado da Praia
de Fora, a Federação Cata
rinense de Futebol resolveu,
adiar, mais uma vez, Ó prê
Iio entre as equipes do Be
caiuva e .Atlétíco, 'pelo Cam
peonato de Profissionais da.
Cidade.
Assim, mais um domínge

em brancas nuvens passcu
o ,público .esportívo florianó-,
polítano ..

Primei���SÁO ���v� \UniversJ!��!�o���UIA'�5���!��![!d� � !:::���;��t��� '

...Doutor Flavio Estelita Cavalcanti Pessoa D.D. da FCF, prélío final do Campeonato de Futeboj, I Sábad'o- à'noite, no Salão Chácara da Penitenciária
Representante do Exmo. Ministro da Educação+e Saú-' As 19 horas - festivo encerramento no Lira T. C.' Nobre da Faculdade de Di- do Estado, por gentileza do-de.' com entrega de prêmios. reito, com a presença de al- seu Diretor dr. SébastiãoDoutor Hercil ío Pedro da Luz -- D.D. Oficial de Ga- , PREMIOS tas autoridades, entre as Neves, terá lugar uma chur-binete do Exmo. Governador do Estado. Ao Campeão - Troféus' "l\tinistro E. Simões Filho" quais o .sr. dr: Flavio Este- rascada em homenagemaesDoutor Armando Nunes da Rocha - 1° Vice-Presi- e "Governador Irineu Bornhausen". •

lita d. d. Representante do universitários da lf.P.D.U.dente da C.B.D.U. - Ao Vice-Campeão '_ Tróféti "Confederação Brasi- Sr. Ministro da Educação e "Chegaram, ontem, deAcadêmico 'Helio Milton Pereira - 3° Vice-Presi- leira de Desportos Univeraitârlos _:_ CBDU".
_, Saúde, teve' lugar a Soleni- Curitiba 08 universitáriosdente da C.B.D.U. e Presidente da F.C.D.U. Ao 3° lugar - 'I'rof'éú "Federação Catarinense- dê dade de instalação do Con- pebolistas da F.P.D.U., queAcadêmico ValdÍl� Leite LUZ _ 1° Secretário da C. Desportos Universitários-- FCDU".. gvesso dos lOs JOGOS UNI- sendo integrantes dos prin-B. D. U. Ao Melhor Atleta da 'FCDU ::_ "Troféu Acadêmico VERSITÁRIOS SUL-BRA- cipais elu:bes paránaenses,ACESSORES Helio Milton Pereira.

, SI�EIROS. I com jogos doming-o, não pu-Departamento Técnico -_ Acadêmico Murilo Barre- Aos Vencedores dós Campeonatos - Troféus e Me- Iniciando, domingo, as ,a- deram vir sábado último.to Azevedo, do D. T. da C. B. D. U. dalhas ofertadas pelos homenageados. tivídades desportivas do su- Está sendo realizado o'Departamento Médico - Doutor Eros Clovis Merl ín, '

.pracitado certame, foi rea- concurso para eleição daDiretor do Departamento Médico da F. C. 1?f:'U.
.

<,

.

.lizado no Estádio do H,O Ba- Rainha dos lOs JOGOS UNI-.

Departamento de Publicidade � Acadêmico Dib <; talhão de Caçadores, prece- VÉRSITÁRIOS SUL-BRA-Cherem, Diretor do Departamento de Publicidade da F. Fede' ra'ça-_o ftl,I'e'I,·,ca 'Ca- dido de um desfile nas ruas SILEIROS, cujo encerra-.C. D. U. centrais da cidade, o

cam_�mento
terá lugar, na" tardoCOMISSõES

.

I'
'

peonato de Atletismo que de quinta feira, no Li�Alojamento _ Capitão Fortunato Ferraz Gominho,

la'r'I",nens'e
teve como ganhadora a e- ra Tenis Clube cÓm o encer-Tenente Aderbal Alcantara e. Tenente Riett.

.--- quípe paranaense. Os atle- ramento, festivo do supra-Transporte - Acadêmicos Nauro Guimarães Colla- ( tas catarinenses: Paulo citado certame. A urna re-
ço e Carlos Pettená. Martins, Silvio Soncini e ceptora dos votos está noSQcial - Acadêmico José Newton Szpoganicz e Er- Obras da -quadra Aldo Cardoso sagraram-se "halI" do Cine Ritznani Ribeiro.

, campeões nas provas de: Por especial gentileza dos,Publicidade - Acadêmíeo Hiedy Assis Corrêa e Ci!o BALA)\jÇO GERAL DO I.IVRO "CAIX,A", DE 15 DE 100 metros rasos, arremes- senhores: Almirante CarlosMarques Nunes. JUNHO A 26 DE SETEMBRO DE 1.951
.
so de disco e de dardo; res-. da. Silveira Carneiro, CÓ-Tecnica : - Helio Quint, Prof. Osmar Meira, Prof. RECEITA:

- -

/

pectivaraente. mandante Alberto Franco.Erico Straetz Junior, Dr. Paulo Sheídmantel, Tte. Ary Recebido do sr, Milton Lehmkuhl, como re- O Campeonato de Xadr�s, Coronel Oswaldo Melchía-Mesquita Tte. Nerocy Nunes Neves e João Ribeiro. \ sultado da "CAMPANHA, DO TIJO- marcado pafa à noite de do- dês de Almeida e Coronel-COMIS'SÃO EXEOUTIVA DA F. C. D.' U. LO"� : . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . 18.500,00 mingo no Clube "12 de Agos- João Alves Marinho, a: dele-Presidente - Helio Milton Pereira. Idem do sr. Serafim Fausto, como resultado to" foi adiado para a tarde gação dos universitár_ios pa-1° Vice-Presidente - Isaías Ulisséa.

I
do "LIVRO DE OURO" ..... .. .. . . . . /3.370,00' de amanhã, às 15 horas. ranaenses encontra-se hos..2° Vice-Presidente - Gil Ivo Losso. Idem do Governo Estadual, decreto nO 34 .. , 400.000,00 j' Além do' prélio de futebol, pedada nos quartéis do 14ftSecretário-Geral - Geraldo Gama SaIles. Juros contados pelo Banco Nacional do Co- ,

. "-.-, será reali�ado hoje, com B.O., Polida Militar e na Es-1° Secretario -,- Nauro Guimarães Collaço. merci\), pelo nosso depósito no mesmo,. 1.246,30 I início às 9 horas da manhã, cola de Aprendizes, Mari-2° Secreta:r;io - Arno Hubbe. './
i
na quadra do Lira T. C., o nheiros.

.1° TesoureJro - Celso Porto. 423.116,30 i Campeonato de Tênis.
,

Representando a Federa-2° Tesoureirõ NeyHubbner.,

I Está sendo exibido nos ci- ção Universitária Gaúcha daDiretores de Departamentos - Técnico - Gil Los-'>I DESPESA nemas locais o filme espe- Esportes (FUGE), que fi-
'

80, Médico - Dr. Ero.s Clovis Merlin e Publicidade - Compra de material, pagamentos a operários t cial do l\Iinistérioda Edu- COH impedida de disputat' t)'Dib Chêrem.
'

/--...

carretos, fréte�'l etc., conforme compro- lcacão e Saúde.sôbre os XOg certame,"estete at{ ontem,PR,ÓGRAMA vantes ' .; .. . 421.915,50' JÓGOS ,UNIVERSITÁRIOS entre nós, o jovem despor-Dia 30 de Outubro -- Às 9 horas, no Lira T. C. Cam- BAI,.ANÇO .. ; . , ' . . . . • . . . . . . . . . 1.200,80 : BRASILEIROS, realizados, tista e cronista Leo Centenopeonato de Tênis."
'

,

.

I em Recife, em setethbro do - presidente dessa enÚda-Às 19,30 h.oras, n9 Estádio da FCF, Campeonato de .�,

423.116,3'0'" apo passado e nos quais par- de_..Futebo1.' r

,ticiparam o,s atletas da Fe-
I .........�_...-.,.._..��...Dia 31 de outubro - Às 15 hóras - Campeonato de Florianópolis, 26 de Setembro de 1.951.
I deração Catarinense de Des-Xadl'ês no Clube "Doze de Agosto". V1STO . ',' , ,IPOl�toS Universitál'ios (ex -CHEGOUAs 19 horas,.. no Estádio Santa Catarina, prélios fi- Osmar Cunha _::_" Presidente.' í FACE). M A R T I N I!luis de Volei�ol e Basquete. Liberato Cal'ioni - Têsounliro. j Amanhã,' ao meio-dia, na Vermouth de Fama Mundial�-- r; > �,

,

, ;)
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liso por tráz da
-

,ettrtioo de ferro
RESPIREA.'_1 Novos membros

do Bem-Estar
Social
RIO, 27 (V.A.) - o pre

sidente da República assi
nou decreto nomeando mem

bros da Comissão Nacional
de Bem-Estar SociaÍ, Nel
son Monteiro, na qualidade
de representante da Prefei
tura do Distrifo Federal; e

Manoel Augusto Pena, na

qualidade de representante
do Banco, do Brasil. Com
'essas duasr nOlueações fica
completâ a composição da
referida comissão.

FlorianópoI'úI. Terçá-feita, ao de Outubro de 1951
----�------------------------�----------

iDiario da Mefropole , Eotroo DI Cama-: 1
�l'S'I7nn\"1",�kftlWtAr.r'J lãO

-

8xlste mal s
_ ,AS l(},;h"P.of'N'SABILIDADES tem grande culpa neste pon- i r'a

'

para· ma tar 8,nKPA ' o POT•.• '

SÃO DIViDIDAS! I to e é maior do que se 'pen-
.'

RIO, 27 (V.A.) _ 'Houve � Vj'
,

RIO, 27 (V.A.) � Em sua
.

sa a sua responsabilidade. ontem, na Câmara dos Depu- S E l H A sessão de ontem, o Tribunal
1 d O'·

'

.. ) H' � Com 'V. executará ,r.
I(A varas . e dn'el[� a pontos e citaremos ape- tados, enquanto corria no ""'"qualquer tipo de óardado Superior Eleitoral, por una-

nas alguns - na cidade de plenário, rotineiramente, a sem usar acessorios com. nimidade de votos, ju1gou
Dizm-l}(3S um amigo 11OSS0 ruas bem calçadas, como A. sessão de todos os dias, um plicodos. Moderno, elétri. prejudicado .o pedido formu-

.

�_..õbl-e a questã.,o. ,do tráfego:! yenida Rio Bra.nco P,róximo episódio esquisito. Soube-se, �s co, portatil, ELNA borda, lado pelo 'Partido Orienta-
b lídad d 'p M

. '

cose e sirze com corrente .

d
_ . .As respQl1S� I ....." es eye-, li raça aua, e Avenida a boca pequeriâ, que tinha c I dor Trabalhista, visan o

'

o

":4:'i.-un ser distribuidas em 'Rodrigues Alves onde exis- sido preso 'nos corredores, � continua ou a ternado.
- registro, na secretaria da-

-.cinco partes e ���la re.spon-I tem:�erdadeiras 'barrigas ou

I
-!/

pela policia interna da Ca- lf t111 ' quela Côrte das alterações
;-sá.vel per elas e 20% culpa-! bacias. Quem vem confiante J sa, um homem que tentara --= -=- introduzidas em seus estatu-
.rlo pelos acide?tes q.ue se

I
no bom calçamento da rua e

i�.
assassinar o deputado Te- Curltl!:.Q Rua Barão do Rio Bron- tos, de acôrdo com o que

'm1uitip1ic�m dia a dIa:. E
I de repente cai num dêstes assenta e dá nórlo Cavalcanti; Chamava- co, 41 - •. 515. te!. "174 dispõe o novo Código Eleí-

,quais serram estas omco

li
buracos ou vai

deSViaI,'
e po-

brllho ao cabelo se.Mário Fonseca e era um toral.
'partes!

.

de bater ou vai quebrar o i, �. manhêi 'õ noite, liberado condicional do Es- Esse pedido foi julgado I

Il1�pacidaue de quem di- carro. Há ruas e ruas, nes- flXBRIL maht�m seu tado do Rio, "peitado" pela prejudicado porque ° referi-
-rÍge; abusos; ma leria] .�m-Ita-s condições e se fossemos ,:�:!:�:,p::::!m:n:� policia-fluminersepara eli- do partído jánão tem mais

�>Pl'egtável; falta �e obediên- citar uma a uma, a relação brilhonte.AqU1Odo minar o deputa� de Caxias, vida legal; uma vez que te-:

�.eia às íéis do trafego e cul- ! seria intet"minável.' Deve-se prematuro d� ccb.elo Estaria armado fie revólver. ve o seu registr-o cancelado
. .

I bur " e a caspa soo eVlIada.
--pa da. PrefeItura pe os ma- pensar, destarte, no pedaço com o uso de flXBRIL Encontrava-se detido no ga- pelo próprio Tribunal, por
d�oa das ruas, de responsahilidade que ca- lembre'se FIXBRIL binete do primeiro secretá- não ter, nas eleições-de 3 de

E é uma verdade: - In- da qual possui no problema. ;õ:s/log�����os:�I;tm"c.. rio da Câmara, sr, Gurgel do outubro do ano passado, e-

;'-capaeidade, êste ponto tem I E deve procurar cada qual H' Amaral, submetido a inter- leito nenhum' representante
.,,--'rido abordado sempre e de- I corrigir por seu lado á sua

De Will
rogatório. ".j,..::;:.J\JrlIJnn(1!l'1i)"'i'Nlon�\J'jIlrJ1n'll\lll�ljlllÚt'lI! ao Congresso Nacional nem

-'veria h�t'Il�t' cada vez mais

I falhoa!
Rio· hadres· Nova York· Buenos Aires Verificamos logo que o

-_. ,..--- alcançado o mínimo de cín-
f \ gabinete estava, realmente, d:'_irigol:" para se ornecer .car-

"

. coenta mil votos, icomo ,e-

--'teim- de motorista. Somos- -

._,_ -'- .,--____
de portas fechadas, lá den- termina a legislação vigen-

:::favornveis à revalidação de

I
tro um ruido permanente de

te .

.. tempos em tempos 'da cartel- máquina dactilográfica, cri-
ando-se ambiente de místê

:'_'i'.'a., fa:z.end'o-se novo exame

-de vista, dando prêmios a rio completo. ....

'<quem tiyer dado provas de
,gel' motorlsta exemplar. An
-<tigamente havia relevância
"Ide certas multas quando se

yassasse muito tempo sem,
'-tran.sgr.essões.

Abus<ls: - Este senão -

--.est.á provado :_ é um dos
:maiores culpados pelos de
_-sast.res. Material imprestá
'oveI. outro ponto que precí
.sa de mais rigor na fisca.li

::zação. 'Vêem-se pelas ,.ruas
,

,?IToS que não merecem se- :" --'

-:gul!'ança. E é comum a quem
",üirig,e levar batidas de car

:<rOl'! que estão sem freios. E
::pedem desculpas com a cara

:,mais deslambida ... IAs desobediências às leis
•.do tráfego, merecem um ca

:;pítulo. à parte, embora pu
-dessem ser incluidas na par-
>te de abusos. E o merece -,

-]porque às 'vezes é por igno
:râneia a certas mudanças
'�Ile se fazem, custa-se a se

�-adaptar.· E deveria haver
--maior divulgação do Código
"de Tráfegu. Cada motorista,
-eomo sugerimos, deveria re

«eeber gratuitamente um e

-:xemplar do Código para co

:nhecê-io bem. E não se de
"ve esquecer a doutrinação
-·�os pedestres.

O último ponto: - Bura
'''Cos nas ruas. A Prefeitura

Enfermo o sr. N8" I N G L E,�S A
g�,o�27��JIII!!. en- (fi iii' �iii ,II]
fermo, atacado de forte grí-} -

T 1 V A
pe o ministro Francisco Ne� T O N I C A . A P E R I

•

grão de Lima, que não com

parece por .esse motivo, há
dias, ao seu gabinete.

Fabricantes:
RENNER HERMANN S. A. - INDÚS,'l'RIA DE TINTAS

E óLEOS
Caixa Postal N0 _ 1110 - Porto Alegre - R. G. do Sul

Representantes, para o estado;
MEYER & CIA.

Caixa Postal N0 48 - Florianópolis - S. Catarina
.

IDENTIFICAÇÃO
SABE DA ULTIMA?

Desobstrua o narn ta

pado, quando e onde
quiser, com algumas'

_
' aspirações do cômodo

Notando seus traJes, um e eficaz- f.

;ai,'banês disse para outro:

I
...

- Aposto como se trata
4e um técnico russo.
- Como chegou a essa

>conclusão '!
- Muito simples: Está

'lisan,do eam1isa polonesa, ter-
}!lO de rOJ}pa húngarormeias
tchecas, "sireater" rumena, tERIDAS, REUMATIS)(O.

,sobretudo búlgaro, sapatos I � PLACAS SIFlLITICAI
;letões, luvas lituanas' e

cha-I 11-llir- d
-

No"u
.

péu e�toniano. Quando sai: '

,

'I e y ena
do Pats, na certa estara _ itedicaçlo auxiliar ao U.
usando gravata albanesa.

1
tameato·da lUlU.

Um senhor elegante che
gou a Tirana, capital da Al
Tbânia.

CHEGOU

MARTINI

SENAI
DEPARTAMENTO NACIONAL

CURSO TÉCNICO DE INDÚSTRIA �XTIL
1. - Acham-se abertas, até 15 de Novembro do, cor

rente ano, na Escola SENAI de Florianópolis à rua Ge
neral Bittencourt nO 102, as inscrições de candidatos a

exames vestibulares para a primeira série do Curso 'I'éc
nico Têxtil da Escola Técnica Federal de Indústria Quí
mica e Têxtil, mantida pelo Departamento Nacional do

SENAI, no Distrito Federal.
2. - Serão exigidos os seguintes documentos:
a) - Atestado de vacina;
b) - Certificado ou diploma de conclusão de cur

so ginasial, comercial básico, industrial básico ou car

ta de ofício do curso de aprendizagem do SENAL

c) - Certidão de idade, provando ter o candidato
no máximo 25 anos de idade;

d) - 4 fotografias de 3x4 cms.

3. - Os candidatos inscritos serão submetid'os a

provas de seleção, sendo concedido, pelo SENAI, aos me

lhores classificados, transporte ao Rio de Janeiro, a fim
de serem submetidos' ao E(xame vestibular oficial deter
minado pelo Ministério da Educação.

4. - Os candidatos aprovados no exame vestibular
serão matriculados, na ordem de sua classificação nês
se exame, obedecido o limite de vagas fixado para cadª,
Estado.

5. - Os alunos, provenientes eros Estados, e que se

jam menores de 21 anos I serão internados pelo SENAI,
recebendo os maiores, que se alojarão sob sua inteira
responsabilidàde, um auxílio para sua manutenção no

fogões fOGO�S f fOGAR�IROS
ELflHICOS' DAKO

DJ.\KO.

Inteiramente esmaltado em po�elana
ou exelente pint01'a a LUCo.

Apesar do baixo preço tem excelentes
caracteristicas mecanicas e elétl'ices.

\.JS dilcos elétriços DAKO de qualida·
de insuparável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande concentração
calorifica.

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

-
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\
O E?T \i)"-,

Palavra'ói de paz .� afos!CamO
.

se manifestam f imprensa lussà lrmãollade do--
de guerra , I MOSCOU, 29 (V,p,) - o; Tas�'sobre os resultadas Part.ído Trabalhista, .tanto Senhor Jesus '

1'0 do Ermo) -:- R-emov�da de Sanga da Foca em. 31-5-51. I "Pravd�", o, ','Iz���'l.tia"·' e da» eleições gerais, b�'itâni- nos, assuntos internos co-

d P
.,

96fi '-::- Francisco 'I'reoisot - JUIZ de Paz -'Exonerado I ou.troí! JOJ"naJ� SOVIedCOS pu- ,CàS, �om o comentário ,de mo nos externos, Os traba- OS asses
em 24-4-51, 970 - Professora Alza Schmídt - Diretora I

blicararn, hoje, um breve que a derrota do Partido lhistas não mantiveram Fundada em 1765

�o Grupo E�colar -- Removida, de Jaguaruna. 971 - Pro- I
comunicado da -Agencia

I Tl'abalhi��a nã? n,os sur- su3:s promessas ao eleitora-
-

FINADOS
tessora Maria de Lourdes Aguiar - Escola de Vista

A1e-t-
.

f preendeu , Atríbuíu a der- do. Prometeram uma poli- De ordem do Sr. Irmão
gre - Díspensada em 13-7-51. �972 _:.._ .Prof'essora Nadir MO\- I rota dos trabalhistas à "per- tica de paz e relações a-

�rovedor
convido os Irmãôs,

Sant'Helena Coelho - Escola Pinheirinho - Dispensa- ..OJ�
,�, · ,da de influência consequen- místosas com as outras n�- e as Irmãs, para, revestidos.

da em 25,6-51. l 1'Ll i
te da errada politica do çõe�.!, �las realtzaranr �ma de sl�as'.insignias (Balan-

DIS'l'RITO DE TB:tBÉ T� j' .•

'-

..

- tlOhtlCa contra a paz, apo- draus e fitas) assistirem à.
�n -- Professora Irma Ana Bernhardt -- Escola de • ; Concurso de . 'IS- iando de modo inq�alifica Santa Missa �ue será reza-

Corticeira -- Removida de 'I'íjuquinha Alta em, 31-5-51. ! ! veIos planos agressivos dos da pelas almas dos Irmãos
�'74 - Severino Perretí - Juiz de Paz - Exonerado em I 'eaes Aduaneiros' m.�nO�,9listas nort�-ameri- falecidos, no dia 3 de nu-

2<t-4-5L 975 - Raimundo Caetano Vieira _

SUb-Delega-1 I' O ' id t daAssccl Icanos, vembro, ás . 8 horas, na:
(lo de Polícia - Dispensado em 27-4-51, 976 -; José Can- aó DE OUl'tTim'lj � dPl.esSl e�de a p�b8.�:Ja- Concluiu o despacho di- Igreja do Menino Deus.
d ido Pereira -.. 10 Suplente de Delegado" de Polícia -', A data- de hoje recorda-] dçaoS OSt CerVt1 ?res

t ud' icos I
zendo:

, r na ()
'
.. Após á Missa, a Irman-

J.
.

, ,.. f '2'''_
. e an a ,a aI, 11 o 80- "V t· 1 "

T '

'

)lspensado em 2704-51. 97, -- A ansa Saví o Suplen- nósrque: ir it d DASP adi:
o anuo nos conserva- dade fará a visitação ae

i,; de Delegado de Polícia - Dispensado em 27-4-51, 978 _ em 1640, a Vila Velhaj
IC] ta °d ao

. rdic Idc1'-';d{)l'es, os eleítores.j, ao que 'Cemitério
.

P f M t
�. 1. E 1 d C ti

,

.." f" f men 'o ovconcurso me ica o 1020 rece mar tem as esper I
.

- .. -- 1'0 esso'ra ' ar a j:iouerg -:- ,sco a . e -,01' lcelra - do Espirtto Santo ,OI araca-I " di 28 d ,;'� t
' '.,. , , , au- Consistório, 29 de outu-

Dispensada em 25-6-51. da pelos holandeses do Co-' DP�lado ...",Ia , � �orl en e -I ças de modificação na

POU-"bro de 1951
DISTInTO DE MELEIRO ronel Tk'oen' ! la O r uncionarro, - rece- tica britânica, Todavia, Õ Luis S 'E' da Trindade _

,

- I \
,-

", ,'beu daquele Departamento I 'd t d �
.

. ,

\ !179 - J oao Kaes Campos __: Escrevente Juramenta- ......-' em 1647 ficou termina- i
Inte t 1

. a vento 015 conservadores
I Secretário

"N d
.

2'6 1 �1 9°0 S']' R h D l'
'

"

S t A tô i o segum e te egrama : '

ar. poder dificilmente tr '
'

- '

(lú -- l omea o em, - ,-Ü, o - 1 vmo oe a - e e- da a Bateríajde an o n 0- I
/

"p,. síd nt A ',_
'V,.u

,. Iara ��o",o'-'<:)�l1'

gado de Polícia - Dispensado em 15-2-51. 981 - Antô- tnio Novo, 'entre Santo Ama-! S "'dle�l e; /�l' �sOClitO algo d� novo, uma vez que
TI10 Bartolomeu Rocha Filho - Delegado de Polícia - Iro e Boa Vista, na margem' :IV: °ll�S RU ICOS - .0- o ,PartIdo Trabalhista prà-
J". d 1� 2 9

'

P f I
' I ,.' " l'IUnOpO IS, esposta seu te- tícamente cm", ']'.r.nspensa 0 eIl1 . v-' -51. 82 - 1'0 essora na da COEi-, do Capiberibe e construída :

<' ".'," .'

lL. pIm a po l�

ta Bortoluzi � Escola Alto Rio Jundiá - Dispensada em 1'''''01' determinação de Vidal kgrama 'f:nfOIlmo d
plo�as ,tle·a conservadora".

4'
.

-] 08'" 'p f C I' B 1 P
., f:, ",:.. '-.

d
concurso Isca a uaneIro --,-----,---- ----

-4-0 • u .-:; -_ ,l'o"cssora e la 1'0 en ,ossanlal -"'" r"S- ',de NegreIros' e Fernfl-n es f d' d ' t
/

ü:->ía Boa vi-Sta - Dispensada .em 4-4-51. 984 _ Profes- Vieira Eta guarnecida com orabnl <li lSf1 ads q:-la l'O( llf�)",.
"

B
. "T t h 1 E I "T' "

.

"
�

- vem 1'0, au acoes a.s,
SOi:a l.:elllta oel'mg V> es p a -- sco a ,lgll1la Borges 147 pecas de bronze tomadas Q b t"_ d S ·t' S' "I(' l' R' '1 d T' b" 26 4 5

> '

i >Je as lao e an ana ,,1 va
-,ora. - - emOVl(a e 1m, o em - - 1. aos holandeses;

,

I N'b'·'�· D'," t ·--G ' li__ __ A " 1 •

� Stl, ,sthuto L e OI ,era
"- em 17.62, a ,ColoQla e,o DASP".

Sacramento capitulou aos \

hespanhóis, que a bloquea-" ,,'

vam desde 6 de junho de
I Novamente' o1761, sob o comando do Ge-ll1' ,I,

neral D, Pedro de Ceballos;
I nltado dePROJETO DE LEI apresen- I

de Ferro Paraná ..Santa Ca- -- em 1801, o forte hespa"
, •

"ado à Câmara dos

Deputa-I tarina, para cujas estao;:õ�s nllOl", de Serro L�r�o, co� I,EmerOÔUCl ados p.élo ,representante ca· a produç�o converge, trans- mandado pelo Capltao Jose , .

b'tal'Ínense, .dr, Leobel'to
I
portada em camínnões e ou- Bolanos, capitulóí.l ao Coro- 'A �m pOl'ta_::v?z mlht�y I�l-

'Leal: .
tros veículos, São e.,las via,; nel .Ma'noeI Marques de Sou- Ital1l�0 ammcI�u q�e serao

Concede auxílio à Prefei- ., de penetração, das Estações za;
J trazIdas de ChIpre DOO tone-

tllra ]llunícipal ele" Piratuba, f Fenoviárias para o Jinterior em 1814, foi colocada ]a�las d� água,fresca, ?ara
',:;:,',ta"'o de santa Catarina,

I
que estão e foram (iomnro- 'C' 1 d' I t' ena!' uma reserva de agua

.lO"" u .. _ n1!:s aH as a mpera nz '

}Jura a reconsh'u\[iO de es- metidals pelas ,;hu\"us toro uma placa com os dizeres: fresca na zona do 9a�utl, ;e
Ü"adas e obras de arte,- des- renciais caidas llltlmamel1- "A memória dos milicíanOB que mais tarde serao traz:
truldas por enchet;tes.' I te, tornal)do, impraticável o d'EI Rei de Pottugal, aqui i da� novas remessas dó �h-

O Congresso�aclonal de-I ace�8o �, aSSIm, I) ;)SC('am:_n-, mortos pêlos selvicolas em I
qUldo,

. ,

creta: I
to ua rIqueza. A l'eparaçao, 30 de G'3tembro de 1814, �nte:n o �llnllstro do In-

Art, 10 - É concedido à
; reconstrução e . �'erlovaçào

I qtlUndo em guarda a estas i terlO� do 'Eg!t�, FuaeI Serag

1'J'efeitura Municipal de Pi-j das estl;adas, pontes e

boei',afatnaãas termafi; I �l Dll11 aconscl,hou os 30,00,0
l'utuba, Estado de San�a 'C:�- j 1'05: dê8mE�ntel:ld:()� é .des- _ em 1822, o Imperador, i mglese,s, ,�ue :lv.e,m �;O Egl

�ta!'iml; o auxílio de dOls ml' I tnudo� pela fUfla dfs a- ,atendendo várias repl'e,'len- i
to !; �ue ,s� l�hl��l e ,;ue

lhões de cruzeiros', , " ..... " ! g�las, e o enC�1'�0 que, no, taçõt!s civis e militares, rein- ! o� �"g[t? eS��l �lSPO;:,tO � -��
(Cr$ 2.000:000,00), a serem f rqomento, empolg-::t 'OS' pode- tegrou nos C�,gOSI de MInis-: L:l ,ate ou_tImo hÚl1.em,

}lplicaüoS; pela: referida Mu- res públic.os em Piràtuba,
,

" tro do Impél'w' e da ;rUsÚca, ! contra qua.lquer, ataque ar-

nicipa1i�ade" na reconstru.� O, a'pêlo, ��ní., assi�,:;"t?d.§i 0, Conse!lle,il'o �os, é .BqniÍá-1eh ' h' -IIção de estradas e obras, �,e a p�ocedencla, _E. m�hS Jllf, .. CIO e Mm"hm;'Fr-a-[\clsco; I ure 1
"

re-
arte, destl'úidas ou dalllfl-I ta e a !)retensao se pOl1de� :- ,em 1898, em Bt[lJ1Séh� I' " ','

cadas por efeito de enchen- Tarmos, c?mo' 0 f�zem(\", wing, A.lemanha, faleG:�u, o I �t\rvou·'-'p· �" ra sites, ocol'l'idas nos meses de I que a,melhor mill1eU'U,' de (k" Hel'ma,J111 Bnmo �:. Otto', "",..." -'
,

,
',' ' .",

setembro e outubro do ano assü,tir o ínterim": e Q há..

, Blmnenau; fundador cta d-Jdente do Con.:�elho, 'será res

cOl'i'ente,
-

mem tnral se C()llS�H)stanej:il. dlle{e' de Blumen-au,i neste' ponsavel pela tJeditica no to�
At, 20 - Esta lei entrará justamente no fali) d'e l.evar Éstndó. Nascera na r,nesma ·c;:tnte á alimfmtação e agri

em vigor na data da sua p.n- à�.. suas"lolétividad�s �s fa, eidáde ein 26 de de��mbro cultura, Os membros do no- -'--,-,.---;-----.-_ ..

bUcação, revogadas as

d!S",
cllldades e os' meIOS

�
que de 18!!'); " vo' gabinete estiveram esta �.

posições .em c,ontrádo,
,

lhe permitam 'possuir bo�!" -_ em 1860, falecett o' AI- tarde no Pallcio de 13uckil�-
Sala das SessõeA, em 'd�

'I estradas: p�r onde carr�l: mira�te Thomaz ?ochrane, gham, onde "sua ndmeação
outubro de 1951. .

o seu plOglesso I} faça,ell- naSCIdo em AnesÍleld, La- foi aprovada pelo Conselho
Leobel'to Leal. t cular a riqueza que ·produz. na:rkbine, a 14 de dezembro Privado, l'eceb€i1do as insig-
Justificação: • Pirilluba e seu pç;vo traba- d.e 1775,' tenrlo sido o 100 nias 'dos cargos, na cerimo,

Recebeu a Bancada G�ta'llhador estão lle;_f:3�itados do Conde ele Dundonald;
.

"nia ,tradicional:
rinense apêlo da Prefeltu- amparo, da Unuw, E o me- -;:-- comemora-se hoje, com Espera�se que Ch:urchill'
Ta MunicipaL de Pir,atuba, Ilhor amp,aro que ,a União ju�tíficado ju'bilo o '�Dia do ,se apresente pela primeira

_ 110 -sentido de' ser obtido, a- lhe podera dar, :'lera a aber- Empregado no Comércio", e vez na Camani �os Comuns,
través do Congresso Nacio· tura do crédito pedido, pa- 'deste cantinho nos congra- com sua maiJria conserva

nal, um crédito que permita ra aplicaC}ão específica no tulamós com todos os co-! d,ora, Quando a camara se

àqüela.. 1?unicipalídade ü s�m. apa,rel�o de comunica- merciários." ' jl'eUnir pf'la primeira vez, a'
reconstrUIr as estradas e çao e ti anôporb'.. Andl'e NIlo Tadasco ,{} de novembro:
,Dbl'as d'e arte, destruidas e Sala das Sessões, em de'

" .

,

danificadas por recentes Outubro de 1951, Na ,Catedral de Notre Dameenchentes, 'OcolTida� no mê.s
_ I,eoberto Leal.

em curso. Joaquim,·Ramos. PARIS, 29 (U:P,) - 11'- de Paris, significa uma viu-
....Em abono d,a pretensão I

Agripa Fària, romperam lutas
.

espars�s gança nacional 4c homem, .
da Municipalidade quere·, fora çla Catedral de Notre prêso por colaboração com

R d'
•

d t' ,IDQS aduzir que Piratuba ,é Dame, enquanto o arcebispo os nazistas, A catedral es-' ui ce I. o por ,empres Imo.um município novo, criado .( de Paris celebrava mii')sa 80- ,tava superlotada. Os mem- ,

€m 1947' 'e, embora próspe- Char'rascada Iene em memóí'ia do finado. bros da resistenCÍa coloca- .

ao
.

8a'ndu' t
-SO, o seu ol'çaméríto não es- ,

'

.

_ marechal Henri Phillipe Pe- ! ram uma torôa de flor<:s em
,'"..

.

�' , .

tá. em condições de �ompor-I� ,Comemorando o 250 ani- trJn. Um cordão de 1.500 po- : homenagem a' seus compa- RIO, �,5 (V.A,) _, O cen- sejo de contratar o c.onheci-
ta," as despesas que decot�, versário da fundação da to- liciais com caj:}acetes de �ço, l nheiros tombados, fora da tro médio Rui, foi pôsto à, do' centro-médio, campeã.�
rerão da renova�ão qlla,sI I ciedade Cat�riúense de Avi- em traje d/e ,campa�ha, e: catedral. No mome,nta

.

em disposição"do Bangu' at� o brasileiro' e sulamericano_

tota;. d�� suas Vla;, de CO-I cultura, socledad� que COll- gua,n'k'l..ê moyels mUnI?�,s de : que formou. o grallde ajun- final da preselüe tempora- Não tendo os dois clubes'"
'l1lUlllCàçao.' As ,das ,rk, g:,rega, nesta CapItal, qUD.U- fUZIS, cercou ii tradtCIOlHtl ·tamcnto, ul1ldades da reser- da, Os' e.ntendiméntos ·com concórdado com o tricol�r

ü�ansporte são e Jnstruidaf; tos se entregam à criação catedral, onde 4,,000 mani-: Vª'':' da policia fOri1ID envia�' o São Paulo foram c'on- bandeirante quanto ao pl'e�
;() conservadas às cup.tas da de aves selecionadas e que, festantes se' l'euniram· para I das à catedral e ,!:louco a cIu'idos' sábado,' pouc.Q de- �Q ,,40 "passe", fixado em'
Prefeitura, donde ti ÔUl1S por vêzes várias, já expose- denunciar Petain, Ouviram- pouco dissolveram os mal1i-

"

" /

I
C'r'$' 800,000,00, foi Rui ce

i;i}tal que a calam:àade lhe l�am o produto 'de cuidado- se bradôs de "abai;(Q os fa-'� festant�s em 'pequenos g-ru- P?is. do meio-dia, qtiando e_;- �ido ao ,Ban�u, 'por empres
trouxe. sos estudos na avicultura, cístas", '''traidores'' dos' pos, levando-os, par;t as ruas pIrou o prazo, TIL} Federaçao ; tImo, ate.o fmal do Campec-
Urge assinalar que Pira· realizará, às 12 horas de a- m:é'mbl'OS dos partido;s es- [.circunvizinhas à praça. Paulista de'Futebol, pará a nato Carioca, Rui �deverá.

tuba é uma comU::lót de gran- manhã, no Abrig'o de 1\1eno- quenlÍstas e dos veteranos: Houve-algumas lutas corpo- tl'a,nsferencia de jogadores, firmar um contrato com G

de atividade ageküla, estan, l'CS, uma churrascada, da l'esistência -tra�1Cêsa, a-: rais, Os deg.aulistas partici- Até aqll.�le momento, o Pal- Bangu, por 3 meses pagandG
do o seu povo int8grado no O ESTADO agradece a legam que a missa pela al- 'param do protesto, ombro a meÍras e, �- à última hor�' o clube alvi-ni'bro

-

aô São
cultivo da terra, da qual vi- gentileza do eonvite' eom ma de Petain, na histórica ombro com os comuni'stas, - a Portuguesa de Despor- Pa:u!o, Cr$ 250.000,00 de in��
ve. Atraves�':la-a a Estrada que foi distingu,ido.

•
Notre Dame, pela arcebil:'po ,

•
-

tos, mantiveram _firme de- d"enização,

Telegramas
retidos

AUXIL'IO A'
PIRATUBA

('

,Relação dos telegrama�.

I retidos nesta ·Estação du

,l"ante o period,9 de- 22 '" 28·
do corl'�nte: .)

i

I Intel'faz, Antonio Rocha
l Hotel Imbituba, Julieta Hy-

I polito Boiteux, Confecçõel'f
Mhnosa rua José FacelinO's

jsavoia, Pascoal, Raul TitO:.,
Niobal Captan rua Erasmo

IBraga 3�1, Luiz !Ienriqu4i
� rua AlmIrante AlvIm 17, Ia
I petrans para Ramos Ce:t;--
i oueira, Basateba, Pedro
IJoão Gomes Hotel Proven
I zani, Major João Valentim.

1- _.!!../ .

:Gonçalves, Marruntro R.lHi•

iDelmida Silveira 244, Del

Iminda
.

Teixeira rua Curiti-,

lhanos 17 -- Fundos, Rosi

I ta Dippe rlja. 9 março, Isi-
doro Tonela Silva Jardim.

j

Na praia da Saudade, efi\
C0queiros, ào lado do gru

po escolar "Presidente Roo- .

�evelt", com, 15 metros de

! frente e area de 400 m2,

I ",:oaos 'os lotes
'

servidos
: de agua ell('&_nada e luz.
l-
I Informacões com o sr, GH
I b€l'to Ghe�r. á Rua Salda
! nha Marinho, nO 127, ou 00.,
: local.

�--------------�-----

lores á venda
'RfJ)ORTAú-f�$ -

*' CRÓNICAS.
* CI Nt:::MA' -,
.. : RÀbfO -

* tirERATU1=Zl\
'* HUit10R-

Cr.$3,oo*_lYtOl?A_?_:
I • "'ronos 0< lytESf:)'
I _. r'·-,--

IRfViSiADAtiUAfRA'
CAIXA 'POS'fAL,V ,

CURITiBA - 'PA"RANA

,-�._----- -_._' ,)

PREGUIÇA E FRAQ(J�lA
V"A-N 'A O I O L

MOÇAS DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA,
, , ,Não é �ua -'culpa: ,

�-E a fraqueza que o deixa cansado,.·paHdo.
com moleza no corpo e olhos sem bl"ilho�

A fraqueza IItrasíl,_1l vida porque roub.

as fôrças para o trahalho.
.•..

VANADlOL

aumenta os glóbulos sanguineos I' VITALIZA o sallgut.' e.R-
c

fraquer.i<{o, E de gosto delicioso e pode ser usado em tod!ts

as idades _j

.;r:.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No. b"tidores do mundo�
1)E LONDRES A MOSCOU p.ensavam: �s nativos -:- da

. rra nos visitantes majores
. Por AI NetojI faci.lidades para conseguir

-,

I as coisas, desde namoradas

Num "arrabalde de Lon- 'até melhores acomodações.
dr�s', quando a tarde .caja,

I
. M:ls

. ��ses recei�s foram

fi piloto norte-amencano .Iogo díss ipados, pOIS os re

'lI. gurou a mão de uma jO-1 cem-chegados foram logo re

vem inglesa e disse:' partindo com os de casa tuv

"Mary voce é bonita co-, do o que tem. Além disso, ao
.

o um milhão de dolares!" ver os norte-americanos ali,m

A inglesinha sorriu ante os ingleses compreenderam
o que, para ela, era um ga- que não lutarão sõ�inhos,
lanteio extravagante.' como da outra vez, SI a co-

Mas compreendendo a sin- bra fumar.

ceridade do norte-ame rica- Ingleses; e norte-america-

10 não só foi com êle ao ci- nos vivem como uma só fa

:ema corno ta�be� âcompa-II;nil�a. Na y.erdade, a U!1ião
nheu-o a uma Igreja alguns

I
e tao perfeita que o nume

-mêses depois, e casaram-se. 1'0 de casamentos. entre os

Este caso exemplica o es-] dois grupos eleva-se dia a

Jlil'it� de compreensão m�- �dia.
.

.

tua que preside as atuais I Parte dos aviadores dos

':l'elações entre os Estados "Estados Unidos estão na

:Unidos e a Grã Bretanha. Grã-Bretanha em forma per-
.

Tal -eompreensão é impor- manente. Outros, entretan

tante p�rqu� de1it depende to, são substituídos periodi
.;ll primeira linha aa defesa jcamente.
do mundo livre, nestes tem-I ?eralmente, c�da esqua-

IJlOS de crise. _. I drão norte�-amel"lcano per-
Será das bases aereas da ; manece tres meses nas 'ba-

Grã Bretanha que os bom-,I
ses britaníeas. ,

bardeíros norte-amer-icanos Os Estados Unidos não
:R-50 darão a. primeira res- tem que pagar alugue] al

posta á si o Kremlin ousar gum pelas bases. Por outra
uma agressão na Europa. parte, fazem todos os gas-
A historia (\e como ingle- tos �al�a mantê-las em boas

Si.:e:l e norte-americanos co- condições,
laboraram durante a ultima Um bombardeiro norte-a
guerra é demasiado conhe- mericano B-50 saindo duma
cida para que eu precise re- base na Inglaterra pode che

petí-la aqui. gar a Moscou em menos de
Mas ao terminarem a quatro horas

}wstrndades, os norte-ame-
ricanos disseram adeus á I
boa terra inglesa, e volta-I

/.
ram pa� os Estados Uni-

:o', �
,

.

dos. �'��.:;:::,::.':...
Foi em 1948 que, devido .<", /;...<,<.;:,��"

..

ao aumento na tensão inter
nacional, os pilotos dos Es
tados Unidos começaram a

voltar a Grã Bretanha.
Atualmente, cerca de 35

mil
.

norte-amerlcarios
.

a

eham-se acantonados na In
glaterra.
Eles foram parte da orga

nização defensiva da Euro
pa Ocidental, ombro á om

bro - .ou melhor -:- aza á
com as Reais Forças Aere- A irritação intolerável e os ardores j'as da Grã Bretanha. produzidos pelos disíúrbios do bexiga,

elevem ser combatidos, logo de inicio.Mediante um acôrdo com 5 d d \endo o bexigo o porto e scídc os
.

() govêrno in lês, os Estados substõnCias lóxicas e impurezas que os

Unidos possuem agora 10 rins separam do sangue, solre-se dores

I_...Qases aereas nas ilhas brt- cruciantes quando esse delicado orgão /
.

únicas.' está .inflamado, devido 00 contacto com

Novas bases estão sendo tais substõncios. O exagerado ·desejo
de alivior o bexigo, os ardores e as'

. conetruídas..
irritações das vias urinários devem serAs forças norte-amernea- .

combatidos, tomando, ainda hoje, os
. nas são comandadas

.

pelo Pílulas de Witt para os Rins iii a Bexigo.
Major General Leon W.· Suo ação .calmante. e antisética, laz·se
Johnson, na base de Ruis- sentir togo - no 'he.ig'd, nos rins e em

Jip. - .

I todas os vias urinários.

Norte-americanos e ing le- As Pílulas De Wit! sôo fcbri·
ses vivem em perfeita har- cadas especialmente p o r o o-s-

. doenças dos Rins e do Bexigo.monia.
Quando começa1"am 3 che

galo de novo os aviadores de
"rio Sam,' os ingleses fica
ram um pouco preocupados.
A Inglaterra ainda vive

num regtiiié de estrita eco

nomià, a fim de recuperar o
que perdeu durante a' últi
ma guerrá.
E os norte-americanos vi

nham com mais dinheiro do
,que os ingleses têm. Isto -

Pilulas
DEWITT

....DIO
/ r ,

Radiô Dlíusera de Laguna
Z Y H-6

970 Klcs, - 309 Mts,

PR.oGRAM�ÃO DIÁRIA

PROGRAMAS:
ABERTURA
INTERLúDIO MUSICAL (Saudação da Emis-

sora).
08,30 RiTMOS DO MOMENTO !

09,00 EDICÃO MATUTINA 00 JORNAL FALADO

09,15 ASES DO TANGO
'

09,30 MúSICAS DO BRASIL

10,OQ ... CONCERTO
10,30 MúSICA DE JAZZ
10,55 10 SUPLEMENTO DO JORNAL

H,OO MANHA SERrrANEJA
11,15' 'GRAV4ÇÕES VARIADAS

12,00 GRANDE JORNAL FALADO (C. RAMOS

SIA . -Comércio e Transportes)
GRAVAçõES VARIADAS

CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA
20 SUPLEMENTO DO .JORNAL

.

ENCERRAMEN'TO DO PRIMEIRO PERíODO

HORAS:
08,00
08,05

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

--0--

REINíCIO
PEQUENO CONCÉRTO
RíTlVIOS ALEGRES
DEDICATóRIA
A SUA MELODIA PREFERIDA ,TINTAS

YPIRANGA).
17,30 RECORDAÇÃ0 DE BAILE

18,00
.

GRAVAÇõES VARIADAS,
19,30 A VOZ DO BRASIL

20,00
i RíTMOS ALEGRES

20,30' CARNAVA� DE CANÇõES
20,55 30 SUPLEMENTO DO JORNAL
21,30 ÚLTIMAS MELODIAS

22,00 EN8ERRAMENTO FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA. ZYH-6
Rio e São Paulo:
ALCEU N. FONSECA & Cia. Ltda.

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

(Ia e

I Credito·. uioo
.

Preâiall
o mais antigo Clube de Sorteios do Estado de \

SANTA CATARINA. '.' JFez entrega de mais um prêmio em Ponta ?ros.�.

sa (Canasvieiras) à Exma. Snra. MA1UA INACIA

DA LUZ,
-

I N S C R E V A M ... S E !

Façam sua inscrição hoje mesmo, proc�rcm o�
agentes mais próximos, ou. seu escritório na PRAÇ.'\
15 DE NOVEMBRO, 20 - 20 andar (Altos Restau-

rante Rosa).
. .

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habtlí

tados a concorrer ao sorteio à realizar-se dia 31 de

OUTUBRO; que está aproximando-se.
Cr$ 13.500,00 distribuidos em prêmios todos o�

meses.

�••••••••••••""••••O•••••••�••••••••••••I

l'tQt\Mport.••
·

,.guiare.

iAÔ'lí'ANCISÚO DO SUl} para NOVA YOal

t ..

..

ALUGA-SE
Aluga-se uma loja com 5

porta�- -à Rua Conselheiro
M·afra esquina da.' Rua Pa
dre Roma próprio para co

mércio, escritório ou agen

cias.
. Tratar na Rua Conselhei
ro Mafra 23.

.f;

, .

1:nio mo{a.. como. a,g.nt••
:-1'" .o6Pohs":'" Cario. Hoep kf' S IA - 01- rTel:etote ) 711 , lind. tdea

Co ",.nci.codo SuJ-Clirlo' 'Roepcke S� -CI-TcH!Jo� ttM(lOIU!:MA(,}

v P I I
..

t
.

f t CASA MISCELANIA dbtl'i
ll. 80 O V8 Impor ar c,men o I huidora dOI ,Rádio. R.C.A

"' . Victor. Válvulas e Disco••
São Paulo, 27 CV.A.) raJização de várias obras If.ua Coaaelheiro Mal1'&.

A prefeitura desta capital

I
importantes, vai .abrir .co�- \ -

j
está sofrendo .também c?m a corrência para Imp�rtaça9
escassez de CImento nacio· do produto estrangeIro.
na], e, a fim de evitar a pa- . Assine "O ESTADO"

para os Rins e a Bexigo
Em vidros de 40 e 100 lIi1ulas
O grande ê mais e(onõmlço

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU

MARTINI

(ompre pelo me-
.

nor preso da.cida
de o seu refr's-era
dor N'ORGE, me

dilo 1951, com ga-
rantia real de

,5 anos.

USOM üama & Cia•.
Caixa postal, 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14·

FLORIANOPOLIS

FAÇA UMA VISITA A.

FABRICA DE MóVEIS
.

'DE

Rodrigues
s Santos

Materiais de Construção.
Beneficiamento em Geral,
Madeiras

.

para todos 08

Fins, Aberturas, Assoalhos.
.

Forro-Paullsta, etc., Madei
<

ras de Pinho, Lei e Qualida�
t de .

Escritório, Depósito �

Oficinas'- Rua 24 de M.ai�
nO 777 - Estreito - Floria..

-

nópolis .

Lotes â venda
Na praia da Saudade, enl

C()queiros, ao lado do gru

po escolar "Presidente Roo*
sevelt", com 15 metros de
frente e area de 400 m2.

I Todos os lotes servidos
de ág�a encanada e ]u:?;.

InformaçÕes com o sr. Gil�

I berto Gheur, á Rua Salda·

\ nha Marinho, nO 1�7, ou Da

local.

��l
� -.J

.'.

� .T L A N T I 'O A
OS MELHORES ARTIGOS! o.S MENORES PREÇOS! AS" MAIORES FACILIDADES!

RADIOS- � ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS - TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS � LIQUIDIFICADORES _ BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES RE..

SISTENCIAS
.•

_ CONDENSADORES,

'" ._"�b > '. i,,"'"J_ O mais completo estoque de peças para radio
- .�,..

'fi
.' �;;1)_ Rua 7 de S�tembro, 21 e 21 A - FIorianópolis

,
. ,

RA'O

-�) ..._�tt
-

1°
�

o

. �i
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Na data. de hoief saudamos a' quantos, no' Comércio, exercelD ativi:"
dades, colaborllndo, honestamente, para o engrandecimelflo. d� . Pátri

rd 'iro Exemplo de ,P st I
APóS DUAS MEMORÁVEIS CONFER:€NCIAS, O i
ILUSTRE PENSADOR ITALIANO,· APóS VISITAR O

I

SR. GOVERNADOR EM,�PALACIO, EXTERNOÜ IM
PUESSôES A "O ESTADÚ'·'· .: FUNDADA A ASSO-
C1AÇAO BRASILEIRA DA'UNIVERSALIDADE DE

.

CR�STO'

-

Nabuco deixa, OS·'Esta-
-M nlfestação de Fé .

\ o!�s�.e��j��j�uto
R'· t·· p' 1,1 A1I b"· pi'

A • WASHINGTON, 29 (U.! publico, como símbolo d�g·.

egressou, &0 em.. o e: liaaCullO,' e, 0J8; o
, e.1 antoniO P.) -o embaixador

Manri-,Igeral
boa vontade com q�

'. toro·anA ·0 80""0 PrlQlo, tArmill'.1d !l,S (IS', m,I·Sf\•.·: o"" 0."5 .

ci� Nabuco, do, Brasil, -en- é pessoalme,nte. vist? ': de
O U (I I ti li 11 � � cerra sua missão nos EE. .apreço pela. cordialídade é

Após realizarem magnifi- interior da �lha, pre?aram I Realizaram-se, pelas ruas t em que o povo, respeitoso e UU. com sua partida daqui i bras ilei'roi-americana, que �

cas e brilhantes conferen- a sua doutrina, concitando da Capital, procissões contrito, procurou ouvir a amanhã, planejando-tomar o I' ele trabalhou para fortale-
cias que, por mais de 8 dias, as coletividade ao cumpri- verdãdeíras manifestações palavra dos missionârios navio "Argentina", em No� i

cer.
., .movimentaram a famíJta mento das leis divinas, e .ao públicas de fé.- às quais católicos, encerraram-se as va York, a 3 de novembro I Convidado a tecer C0l1S1-

catolíca desta Capital, re� respeito às aartorídadea compareceram; cêrca de 10 Missões em Florianópolis. proximo. O

m,
inistro Afra-,' der,açÕ,es pessoais em

t�ml,Ú'gressaratn, ontem, a São. constituídas. .

mil' pessoas '"aproximada- Na manhã de hoje, em nio de Melo Franco, conse- dos seus kes anos e melO a-
I

Paulo, o Rev. Padi'e Macedo Todos os temas .... aborda- l-x:ente., No �ospital .de: C�-I avião, r_eg.ress.ará.o Revmo. lheiro de embaixada, atua- qui; declinou, depo'Ís de r� I
e mais cinco dos missioná· dos pelos ilustres e piedosos r!dad'e, tam.bém os

t_hlSS1oná_1
Pe. ,AntonIO SlqUe,Ira, que se rã como�caúegado de n'e- � fletir: "Sinto-me, muito '�1Jil" �

rios redentóristas que, aqui, mjssionários se desenvolve- nos levaram a e;felt? uma fara acomp,anhar dos quatro gocios; até "que seja acrédi-I' impressionado e muito g!�_..como em outros distritos da ram' tenâo por base a dou- proeissão Ínterna, da 'lma- missionários que, ontem, tado o novo embaixador. O to pela aS'sobel'ba:nte genti� :

Ilha e do Continenti, tive- trina cristã, única razão da gem de N. S. da Aparecida. não cQnseguiram lugar na embaixador retira-se do ser-Ileza que fez chover sob!1g! 1

·'r.am'a ôportuniq.ade. de falar felicidad'e dos povos. E, assim, néssas rellniõ�s 'aero�lave da VARIG.
.

dco estrangeiro do Brasil ,n;im o povo de todos os �K
I

;;tos cristãos a. sua palavra. Na Catedral Metropolita- e' espera devot�u'-se, por aI-, UU: �e todas as .categoI'l:i,-g I
.
de fé'. na várias conferências fo-

H
�

gum tempo, á renovação de· SOClalS. ln,duo aI _os mem- IA pregação que, por vá- ram realizada�com o tem-' omenag,em. ao Dr. Paulo �eus contados pessoais na I bro'! da embaixada brasHei- i

rios dias:- os ,:. mission�rios rPlo super-lótad'o; fazendo'-se patria, e possivelmente, a! ra e as autoridades nort-e-·�-
exerceram nesta Capital 'e

í ouvir, então, os grandes O-I Ta"'va' res empreendime�tos literarios.,' merÍFuna.s,
com quem traba�

no interio( levaram os fiéis l·radores sacros, entre os

T,eve val'ios convites para ihei aqt:Í. Bssa. cQrdía_I!d.:�-católicos .oa ouvir a palavra, .

quais o Revmo. Pe. Siquei- Na chácara 4a F,lóricul- menta, como êle, emprega- Gscrever.li':tos sobr: assUil- de eu �o_, s...�berIa . �XPlleil; Icarinhosa e sábia, dos Rev- ra, que teve a oportunidade t�,ra, em Coqueiros, reuni� ram 'ativídades nCL sentido tos braSIleIl'OS ou mtel'lla- como plo"a de genuma am.-
.

IDoS. Padres Siqueira e Ma- -de falar aos fiéis sôbre os ram-se, às 12 horas, de sa-
1
de servir a' coletividade. donais. zad� que existe entre os po-

c�do,_ �ue,. na Cat�d:"á.l Me� I mai.s. dife.re�tes aspe�tos da
I b�âo último, o� funcioná: 111'-"'�)""'<)'-"(I""'o" Nabuco está ausente do vos norte-americanos e l.n·�-

tIopohtana e nas IgrejaS do mOlal--crlsta. I no,_s do Departamento de. Cap' '1a- a'c DobaD" B.rasil há. oito anos -:::_. exce, sileiros". .

...................�••�.................... Saúd� Pública do Estado, I 1 li � u l tua,ndo-ge suas visitas' aJ \ Segundo noticias é-olhid�$

Aplauso� 'a' 1 el' q'Ue melho para uma carinhosa e e'· I

L'" b" d Itiô d� Janeiro em mi�sõet' pela nossa report[!gcTll? .es-
,

" � Lr�.,,'. .'
." pr��i'liva ho�endge� ao n�� t ' IS oa e (oficiais. Serviu como embai� tal'ia em cog'itagqes p.ara ês-'

é '.

t
' vo diretor, sr. dr. Paulo Ta-l I'· s\

-

xadol' em Roma, antes de vir'l se .alto post? o noMe
.....

t10·ce�-rou OS VenClmen OS
I vares, recentemente nomea- "raUlu aos EE. Uü. 'Nas' u_ltima" I haixaçlo� HIldebrando !lno-

,Joinville, SC, 17 de Setem-' riedade a V. S., por haver I do em substitu'ição ao' sr.,!' Por decreto do Pr�siden- semanas de sua missão ;1: jlY, que e o Ghefe da delega-·
b '1951 dr

.

Al'J'OI' L1IZ ql e
.

e de
.

't' .'·d R D 'lbll'ca assinado qUI', fOI· aJ"o de val'iadas cão ol·asileü-.a junto à Ü:rga-1'.0 .(te ..-' votado em favor de melho- ..•'1. I' ,1 s. ml-. e a .:l.e� l ,., ,. •. ,

,
.

Prezado anügo e sr. ria de vencimentos não se tiu. - I
. -

lua pª,sta da Guerra, foi pro- manifestações de apre<;o, nização' dts Estados Ameri-
_

'
Deputado e5tadual Fran' da magistratm:l eatarinen- Presentes o sr. dr. J. J: )f\lOvido a�.25 do corrente, tanto oficiais quanto do _.-canos. I

cisco de Souza Neves. se, que bem a merece, comi) de Souza Cabral, medkos, jpor antigüidade, na Arma �"""""'��}4I!_'<)""'.�o",(�-"'�·{)-..(�"" I
Florignóp{!�is. de todos os enwl'i,gados do enfermeiros. funcionários 'de Infantaria, ao posto de

F
'

I}'
,'.

'a
.

\
-Cordiais S<\.ldal;ões. \. Estado,. sen do, l."OJ· çonse-I admi�}strativos e guardas: Capitã�, o I? Tene:1�e. Ru-

,

,:n.e.lr, .:0. i

..a.·.' ·n. ", O'Com a presente venho e10.- guinte, de opinião que V. S. daquele Departamento, 1'e.a-
i
berts Lisboa de� AraUJO, ser- 1 � �giar ,o. espí1'it@ dé combati.. i'.O rejeitar o v('to do Gover- lizou-se esplêndida churras- 1 vindo atualmente no 140. B.

vidade e de dedicação. à n2,dor do E�do de Santa cada, no mais democrático. C., aqui sediado.
Estou esperando, a qualq{.ler dia de:!tes, o maim,,'

eHllsa do 'povo ca1 al:inense, Catarina, estan como sem- ambiente que se poderia de-l Oficil)-l de invejável cultu- "discurso. do ilustre deputado Saulo Ramos.
'I1Ie; �esde a SUl1 assunção pre tem estadQe há:de estar sejar. lra profissional e geral, alia- S. S., por certo, dentro dó iild,ividualisnw cultu-
a0 mandato de delmtado es- r�o lado _da bCl<t causa d� Fa1aram; nessa oportuni- 'das a uma esmerada ,educa- ral Que- o' carateriZil, vai estudar à luz da F..;yoluçãwtaduaJ à Assembléia de St�. :}.lpvo, de que (, i\mcionaJis- dElde, dizendo. da razão da ção civil e

_mili,tar, �oube Sod;l, uoIítica e e<;onomicR os resultados do pleit�·,
.Catarina, vem V. S. demolls- rruo público é ilHs�re e mere.:- homenagem ao dT. Paulo grangear, nao 8'0 no cn'cl!io

na Ingi;tern. Põsto que (.) maior homem da atualI-··'
t:rando com' sinC'E'l'idade .' I cedora fraéão.· Tavares; os s1's. Teotônio: rnilitar como nQ civil, . um

'-dtHle, Churchill é o chefe dos conservadores inrp�desassombro. I Pedindo � DI))'" pela con- Ah�es! em' llome dos g-ual;- vastbsimo número de ami-
rial istas e reacionários. l\ilas -,venceu os socialistaa:

Ex-funcionário p-úblic(I tinnação da' ,UÚdd' de V, S, das e, pelos demais funeio- zades, que, nesta emergen- de Mistel' Atlee. Mister Saulo,' como f'€ vê vai toeI"
que fui, -� 19!3B a 1946, co- _e de sua EX'TIl:1. :Família su,· nários, o d.L,.Biase Fllr:,CO. �ia, o tem' àcumulado de fe.- ássunto da sua especialidade para brilhar na Câ-.
l1heço, de perto Z1�� flgrul'a;; Dserevo-me Ao final, o dr. Pa'ulo Ta- licitaçõ'es..· ma1'a. Como explicaí" essa evolução? Será evoluçãc;"
por quê' passa a lY.1bre clas- AtenciosQmedte', vares, que agradeceu a ca� I "O ESTADO", felicitan-, involuida ou involução evoluída? Agua.relemos a pá':;..
se dos funcionários pÚbli-, .'. Dimas Siqu(�ira . Cainpos YÍnhosa e expresE\Íva home- .

do-o pela .iusta promoção, i lavra do em.lnÉnte doutrinador conterraneo.
cos, razão por 'l'1e com eg- i - Caixa post,,] M. 108 - nàgem de qUE; era alvo de lfaz votos de rápido acesso.

GUilHERME TALt�, �ipoj;eco inteLra solida-11oinville - Sanhi Catarina,:_' quAntos, n:i�lHele Departa�! na hiáarquia y.lilitar. '_'
I

A culta sociedade floria- No Teatro Alvafo de
nópolitana hospedou,· de s,&,- Carvalho
bado à manhã' de ontem,'

c À noite de domingo últi-:
eminente sábio, o-Prof. Pie- mo, no velho e centenário
tro Ubaldi, 'catedrático de 'I'eatro Álvaro de Carvalho,
filosofia em -Roma e urna conforme fora anunciado,

.

r
Eis O teor {lo telegrama recebido pelo Deputado Wal- das mais notáveis eipi:es- I perante.centenas de pessoas,

ter 'I'enório Cavalcanti: sões da cultura moderna. I entre as quais o sr. Tenente
Na qualidade .de representante do povo, eleito pelo Tão logo o ilustre

pensa-,
J

Piraguaí Tavares, represen-lPSD, �'nho solicitar ao preclaro amigo' apresentar ve- dor chegou' a esta Capital, tante do, sr. Governador do
emente protesJo contra o deplorável estado se encontram, várias foram as homenagens I Estado, Dep, Protógenes
}j;j Iongos meses, inúmeras pO)1�s, e pontilhões exísten- de que fo� alvo por parte' das I Vieira; da Assemtilêia Le
tes nas .rodovías�staduais, neste município, oferecendo I diversas sociedades espiri- gislativa do Estado, o Prof.
grave perigo, ao trânsito, Muitas são �s pontes e ponti-I tualistas e também, do pró-

.

Pietro Ubaldí teve a satís
Ihões feitas de madeiramento fraco. sem a necessár-ia ré-I prio Governo do Estado, fação de falar M público
slstência, Ainda ontem ruiu a ponte provisória que vi- cujo representante foi a- desta Capital, sendo, pelo

<,
nha servindo há diversos meses, sôbre o Rio da Vargem, l guardar a sua chegada no dr . .Çlovis Tavares, lida .a

n:� es!rada C�;rú-Lajes, quando _passava� caminhões da I aeroporto. da Base Aér�� sua segunda Conferência,
Empresa Arlindo Ross, conduzindo valiosa carga pro- desta Capital, conforme 'Ja, sob o tema "O Problema' do
cedente de Pôrto Alegre e'destinada à praça de Joaçaba I noticiámos. \'"

-I Destino e do Imponderável".
B OUt1.':lS, ficando completamente estragados o caminhão À noite de sábado; no Apresentou-o, à culta so-')
e a carga. Milagrosamente for�m salvos o .õhcf'er e o aju-l Centro Amôr e Humildade I' ciedade flcrianópcl itana, o'
da�te. O 90vê1'no Estadual, é r.es.?o�sável direto, em vir-j �o !'-postolo, à rua �arechal Jorn

..
Oswaldo Melo, fa�an- •tude de nao haver tomado providências para a reconstru- GUIlherme, o dr. Pietro- U- I do, ainda, nesta oportunida- Fundada a' Ass. Brasileira

I
do Teatro Alvaro de Carvação de dita� ?bras: Jáma!s �e verifícou tamanho desleí- baldi foi recepcionado,

' ha-I de. os srs, Altino Oliveira e da Universalidade de Cristo 'lho, comunicou à fundação"xo, no administrativo, princlpalmente pelo Departamen- vendo sido lida notável con-, Joel Cardoso. O .sr. Joel Cardoso, ao fi- em Cacupé, distrito dêsteto Estadual de Estradas de Rodagem. Na administração f'erência, sob 'o tema "O Também o' festeiado au- nal . da memorúvel reunião,
N

Conrinua na 3:tpag.passada nunca se verificaram aci?entes nesta. comuna, Pensamento Social de Cds::.j for de a, "Grande "SínÚse�',
em pontes ou outras obras estaduais. Rogo·consignar em to", que focalizou matéria: num gesto que muito o per
ata o 'presente protesto tomando as providencias que o de grande oportunidade,! son if'ica, teve palavras' de
caso exige. Atenciosas saudações. Silvio Neves Bleyer, merecendo, por isso.Jf'rancos rsaudacão à terra e' à' genteVereador. ,e calorosos aplausos.

'

I de Sa;�ta Catarina.

00

Plcrínnõpolis, .Terça-Icira, 30 de Outubro de 1951
----,----'-\,--_ ,,�--

POR CULPA
,

-

A
-

GOVERN.Q
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