
."

� ,

. Uma s/1de de -arrigos deste jornal, a respeito da lei j ,E�rt'vel.! e advogado do Govêrno, no Diário da Tar- " la Lei, pois é evidente tratar-sé de atitude de

,Ie aumento do funcionalismo público, pôs o govêrno em I de um longo artigo que, ponto a p�nto. terá jrespostà. Por I exclusiva responsabilidade .do Govêrno, e contra

pânico. Incapaz de resistir aos argumentos COI!! que, em i uma questão de oportunidade, comecemos pela segun- I .a qual qualquer interessado poderá reclamar,
1iefesa da Iegalídade, fo� e�posta a matéria �ob o� S{lUS I da af�?,.ativ� do portentoso }or�alista. Escr(�n.��l €>le:! oportunamente, pelos meios legais,' se assim

vários aspectos, o sítuacíonísmo, por um dos jornais-que . "DIZ levianamente o' articulista que o presidente do I achar de djreitu; <;

'n servem.. veju a público, �n.
o s�bado, par�-?esfazel' eXPIo-I 't.ribuuai

.

de �ustiça ter ia úficiádo. ao. Poder Executh�o I .
'

Nesta oportunidade, renovo a"Vossa Exce-

l'aç.ões.· A mingua de razao, o agente oficial, ..désta�ado dizendo que não concordava ou aquiescia expressa ou tà- I. �'lêncja a Segurança de minha alta estima e 'do

para � árdua. e ingrata tarefa, preocupou-se mais com. citamente com respeito. à orientação do. Govêrno, !lO ef�-�l <meu elevado apreço ê consideração:
"

:l) autor dos comentários do que, com estes mesmos, per- tuar o pagamento sem o aumento' previsto na Lel u. 22. f (Ass.) Urbano Müller Salles - Presidente"
déndó-se em .ataques pessoais e.em agress�es estu!tas. Nào é verdade. O hon.rado deseII:l,b�rga.dol� Urba�o Mü.l-I _

Aí" solarmente, a pro�a �e q!te eXllreSSam�g."ã'Pe'nas
Já dissemos uma e muitas vezes, que fugiremos siste- ler Salles, homem delicado e emento Jcill:1sta, nao teria ! e tão somente a verdade. A fmahdade desse OfJCIO reve

madcamei\t� às individuações. Dé fato, 'que importa ao cometido uma "gaff'e" como essa que maldosamente se l Ia mais: revela que quem estava dando interpretação
tema em debate, que o autor do/artigo de sábado, do lhe atribui". tendenciosa a uma ante-lo» .correspondêncià do integro
Diário da Tarde, seja, dentro do seu clan, o ocupante da- Este jornal, quando fez a afirmação aí posta em dú- magistrado que preside' o Tribunal de J'usliça era preci
'qÍIéle trono

.:
R .que éxclilsi�ame�te asceüden� .os possuir vida, I_lão �altou ii �'�rda�e. � prova está no. ofício abai-

I
samente 6 GOL"êrno. É o que se 1� clara e ineqlli'y0eame�-

dores de dOIS ou me�mo fl:e um so olho? Que Interessa ao �o transcrito, que e uma copia do que o eminente Chefe l te dos seus termos.•� exploração, portanto, nao' partia
caso, a genial capacidade, de. quem, pela manhã, rascu- do Poder Judiciário enviou ao sr. Governador, e que ob- dos acusadores, que eramos nós, mas do pról)ri9 .acusa-

.nhe um .discu;-:so de conselho sôbre .a criação de ovelhas tivemos do 'M. M . .JUIZ de' Biguaçú: do, que era o Executivo. \ c
I

aos botocudos pecuaristas- lageanos; ao meio-dia minute Isto posto, encenremos boje o nosso comentário com
- UDt rclatÇi-io sõbre finanças, com ares e pompas de um Senhor Governadc.r. uma rápida digressão sôhre gaffe, - atitude que o arti-
L�slti'.var�eanó'fà tarde prepare ullla é9movedora é mei- cu lista do- Diário da Tarde, pretendeu ver na decisão do

,

tf8 oração de batizado ''7 à noite funcione como espír ito-
.

Teítdo conhecímento" de que meu ofício nO respeitável e austero Chefé"do Judiciário.
·siul1o de. orelha nas rodinhas elo pate-papa-palaciano? 4ti3. de 17'do corrente mês. teria sido interpre- - Há llOUCOS meses o/lar amantissimo desse nobre ma-

Que imperta essa .omnlciêneía toda, infusa e difusa, se tado no sentido de. estar 'esta Presidência de gistlrado, a cuja passagem .nos descobrimos com respeito,
:nós, COntO aquele trovador ,portênho, êmlulo do nosso An- acêrdo com as 'medidas governamentais atínen- cobriu-se de luto. A sociedade catarinense participou co-

tonío 'Chimango, 4..�pois que .aprendemôs a ignorar de tes ao pagamento de vencimentos, face, à Lei flIDovidamellte da sua dor. �.
.

nenhum saber nos assombramos � E, justamente por-que 'no 22, de 5 do 'mesmo mês, peço venia a Vossa As prhneiras visitas de conforto ao chefe de um po-
dis(:onfíamos dessas culturas �dê"-antoIQgia; ê que nos Excelência para -esclarecer de que os termos do I der, deveriam' ser as dos chefes dos outros poderes. O
disponlos IX .analisâ-Ias e conferi-las. -Se.: ao final, "melan- refer-ido ofício não im1l,ortam absolutamente em

! presidente do Legislativo" não faltou. Faltou o Chefe do-
�olicjlm�n.te" constatamos que essas ';imensas sabedorias qualqum:- concordância ou aquiescência, expres- . 'Executivo, que numa gaffe tremenda apenas se fez re-

.estão por inteiro contidas nas páginas pio'Saicas e popu- 8a ou. tácit.a, minha, ou ,db Tribunal de Justiça, I
presentar. Não estaria êle na Capital? Estava. E tánto

lares dó Secl��t{lrjo Moderno, a culpa sera de quem ou- com respeito à orieptação do Govêrno, no ·efe-
;
estava que, à noite, risonho e lépido, se aPiresentava num

sou ostenta:.las..· Í\lar, pagamento sem o aumento previsto naque- 'campo de futebol l>ara inaugurar;lhe os .refleto:r� ...

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

Florianúpolis, Quarta�feira; 31 de Outllbi'o de 1951.
).

•_.·.·_.....w...............:.-.·.....•..........'

Chamado ao·
'.

o ".
DO'

� I .

•

maIS antigo. 'la- � I
.._

{ rIO ·de 5. Cat�rlna �l '\Teeran
�

. ti
�no XXXVIII � I LONDRES,;30 (U. r.) --

: o secretário do "Foreign
� Office", Antony Eden, de
terminou ao embaixadól' bl'i
-tânieo em Teerã que fetor·
nasse imediatamente: a Loú-

11.271
.•
/

Edição dt'. hoje -- S _IJágs. "

(

Dezoito Cadeiras na Cilmá'ralDesadre c?m ujna IF29:
, '

O � s b !lnizad1\. Eden, desde. que. ele assn-
,. .c.c". \ ::;.I, ,,_'. S paSsag�lr.f, ,ca� li . ,.� miu a d:ire�ao dp.� negocios

.

.

:"p.ara OS. �i_nS��,r'y��o�e�� �.,.,.' � .�:g��,A��:�U:0 ·J:��i���������:/_��:������\��nCt:�� ��.�e::o��7t�J�� �6!���;I:�::�
..LO.ND.RE�, 30 (U,�.) --

<de.ral!'J. ".�'�S. ,.;,.eon���
•

.\'a.aor.�.s."sem a�Zal:çatl:P191t.2·3�1":?�.o,� 'I{àguàí�" di-gtai),t'ê-:':nu_V€ .mi�' .� ;fé�lénte Aliane '.lVIál'tonk dores na eleição de quinta.os re��ilt�do,s completos,dos ,do rst',.�,"\iV/����11 � •. l)?U:t'chIllyheTfbs: (�O que""'Os �rabalh:tS- 'thàs �e�ã caplta:ljl1ma F{11'-: Neto·e -o Sal'gcllto Carv2.lho fl?,ira. (} 'enyiãdo
-

britânico
26� 'Ulstr:tos q=ue vot�l'�m'i uma-. va,ntage� total de �,18'1 tas, de C�emen.t Attle:.: taleza Voadora B�29; mor- _'.Jeto. em TeeJ�à é Sir Francis
QU1.uta-fell·a, nas .. el�lçoes. ,'cadeIras n�" Camara do� Co- i .

Os dOIS ultunos d)stnt�s
, parlamentares-� ·bntamcas,:., ,muns, lU.Ultó embora tIveíf- : doi'l. 624, em que a apuraçao
...........................�•••••••••••••••• !não fora encerrada'"J).ublica-

. ". I '. .

:' .'.
'. .'

.

.'
i ram hoje seús resultados. 0

Lp..

a Iav"r.as·.

. 'd,e'
.

p.az
I

��=��:il�i���5A �aCr:.l�t.l���o�'��.
'.

. ,de as' ele1çocs fora11) trans-
'. ., feridas para o dia oito de

e ·atos· d'e"g",u'erral!�Oo:��b��,tl��dv:�'t����Ud� .�.. L··I·.m·l·ta· (·a-.o d.·a.

.
tos. �e o pleito �esse l.oQal ,_,: ..

I 'I'
.

- ..

'

f' ·t I Ifo1'. me:'lmo favoravcl' 'aos
: em SS'08S e r8mD�OeS' 81 85 pe D IPrtldanos de Atlee como tu, S":" S' p. XU', . .,'. .. .' ..'

Itoll\ "",'AtinA �
. elo p·arece indicUl', a m�r-l' :� •. 10.' ',' .maul e$IA�se c::oQ.ra·· a

yv til uv 1gem de vall,t�gem tl'abalhlS- .'. ;-:--'"
d

"
.-

.

lta �,erá reduzida para' '17: .'
.) <,jeorla O rl.mo)) .'

.XXiV
. !:..h:lrc.hilt cü�tuào•. c�ntará

.. (I; J�nDAD.E DO VATICANO, iC�merite. o\co�ltrole. da nata� ;descreve111,o .discu�·so elp Pa-
.

MUNICíPIO DE VRlJSSANGA __

o

51 .!c:Itam,ente com I) apolO do,� 30 (D.P.) _ O Santo Padre Ihdade, lUas InvestIU cüntra ipa. de 10.000 palavras, co-
.

Séde . ,L!hel'a1s o qu: l}1c garantl� 1,!)i'oTlunciou uma alocúção, a "escravização aos impu1- 'mo muíto importante, Foi o·

985 - Orestes· de BO!l� _:_-20 Suplente de Delegado 1 1'a ·.;u�a. supenol'Hlade de ,2,1 : dur�mte a qual referiu-se ao sos' da natureza'!. mesmo. publicado na prí-
.de Policia '- Dispensado em 26-3-51. . 986 .-- Misseslau �(;aaelrasr !cbntrole da natalidade, ad�. Os circulos do Vaticano me.ira página do. "Osserva,·
Augulski __

o

l0 Suplf'nte de Dele.gado. de. Polícia
-- Dis-I Os Conservadores compu- .Ii t' 1 . tT

.

cOT!j"'a' .

. -

...
tore

..
Romano". Entre outras

.pensado em 2p-3-51. -987 _ Viatore Damiani _:_ Delega- ',taram 13.721.346 votos nos V�l: l,nU�) os c� o lCOS r' "t""; l·o�)""()",,o�� coisas, falou o Sumo ,'Ponti-.
, 624 d; " ,··t l'�; IPOi'lSIveJ.S enganos qU<t!1 oa!. ..' .", .

-do de Bolícia - D. ispensado em 15-2-51. '988 -

..

Americo, '.
,.seu �s e ehora.s CO!1-

.. h ,'. d� "t .' d ritmo" O T'E'M'PO" fI.ce da cada vez .DHu.or dI--_-. . .

tral·!.11'82 dos 'T"b ,CUJ,1<t.a eona o .

f
-

d f t'J'dd' D'·Lardonm � Delegado de Polícia - Dispen.sado eIp.· <.;) • ,-1 a u- l' v
• I

-

� ,'t
.

. p.
. llSUO' a 'er 1 I a. e.. lsse'

� ". . _ lhi t· }i'" pt' 1 ;' . lnas rea.çüe" mallalS. ,t-
, .' '. ,. ,

,
',' .

15-2-lJl. �89 - Moacyr Bungo - Escnvao de _Paz - -,1 � a. ��,!�s� .ot� r�ao. lU", !pa -airi iu-se especialmente Previsão do tempo até 14 �Contmua na 6:1; pago .

Exoner"<1o em 13-0>-5'1. .

I,CIU1 p,()rem {{uatw ihstrltos' .<' g -

h
.

d 'd' "1
.

.

� .. . - - A..
. '"

'. • I· ,.

d I' d' d C gres- oras o. la '-' . • ..
HOSPITAL NOSSA SENHOR!\. DACON.CEIÇ-O 'Ido Norte da Irlanda, sohda- tUOS f? ega o::; o. ,aTI .

I r .'; !
- .

. • - A I /(; t' '>lt
.

- '<, Nac'dwll ItaI'ano de remno -- Bom com nebu- V toso da Clda.Ja990
'-. Silvio Ferrara -,- Comissão - Disuensado.!

. �on.mlJa�a o pag, 1",0 -

- '.�' �.

1 'd d' V,." .�",
,..- . '. _ ,_. Obstetmcla más as suas pa· OSI a e. -,_

_.......991--;: Fra�clseo Ferrelra �a �ocha Loures - Cüm�ss:? I. . .

. -ç- jlaYl'as, sem duvida, tem aI� Temperatura _ r�m eleva- (,,' " .\ ri":- DHlpensado. 992 - Jose TJago da Luz - Comlssao 'Adver4enClft' l' J Df" d
- ... � 1\.\ I.- Dl.·spensado. 993,- Ámérico Cardorim - Comissão...· • !car,h<:e bt�llt��Ia.,. �.lJ1l1IldO ça�; L, D' d" {.

• 'li'

I�\'I\;D· d "94 E'l i L C'
-

D" l'
como o je .1\'0 pnnClpa o \ enLOB -- () qua la11 ,e .� ,

-. li:!pensa o. �'. - va (O oSj>O -� Oml$sao - lS-': d.Do I"ex.-m '..'
.

,.
' . - .

. . r t '\:'.

d· 99-' Ant:> i B'd I
.

C
. � >

D' u" - caRamento a 'procrraçao, o Norte, frescos. !li
. ! \1 I

pensa o'.,' tJ - . on o . �] a '-:" omlssao -
.

lspen-', ,f'
:
1"

.

a educa "ão dos fi- Temperaturas _ Extre-. ./ '1\ isado. 990 - Professor Helio. PeIxoto, - Inspetor Esco- RIO, 30. \.V.A.) - A Cal'- J�tq(aao e. .

ç .

-

M'
' .

214. i
-lar :..- Removido de 'rijucas em 3-7-51. 997 _ Dalili Sa- teira ge Exportação \'l Im- \lhos", o Papa fIO XII na? m�s:de ontem: aXlma

_

'
-

,�!
lim :M:?m..e� - Cote�ol"ia --: Dispensad� em 26-7-51. 998 P?rtaçã� dÓ'Banc� do B.l'u_l8:on1ente J!ondeno�l��=l�����,....,,_.,_... '

. I
U

- DefendI Pas'sauu -,- . .JUIZ de V-a?: - Exünerado em s11 resolveu advertIr aos lm-lp�Cb htlll
.... .'

29-2-51. 999 - Nicacio Fontanella __

o

Adjun�o de Promo- .portador€.s"d� que em f�ce. ronto ure, para -,
.

tor -- Exonerado em 28-2-51. �lOOO - .Arbr Webe.l' de da ürgamzaçao da CarteIra" '

.
*

l"�ello -- Sllb-Fi.scal de F�zenda - Remo�idü de Ta�ga- niio,,-.�od�m s�r en�it,id.as li- com.ei'ar a Governa'r Ira em 2-fí-51. 1001 - Professora Dosalda MaCCal'l -I cençfls :l'ora do cnteno em, y..,
• .,::t,-' �

t'� �c�Escola Rio �olha - RemO.vida de Vila Nova. 1002 -,.) v1gor.. .. J ·LONDRES, 80 (JI.P.! --'1
Enh'efantü, a nmsmlss�o :-:__.:.::". .;_:";::"".:::"":::;.''';.::''::;:'''''c;;;,,.;.:;..;;;----''''--

�rancís�? E�aldo dos Santos_- Sub-Delegado de Poli-! Con�eqUenteh1eHte,. qu<tl� I.Ghul'chill e sua�ova_ equj
.. de PO(�éreS, num gOV::T��,:taoela -

DtSP01.1:s.adü_ em 24-7-51. /'. I qw:r 1rce1;<,;a conse.g�l�da por i.' pe, para eu.Ja Ulmnaçao. se,'
numer 080 COlHO (; buta;dC'fJ, .:__ Faz favor, seu., GOVt!l"_

.
.

mSTRIT9 �� TREVISO
,

.

I mel,o' de lnte.l'�edlal'los pO-I' e�pera _a cada momento a �:- �. l' " ". nil�o. ,0 sr. chegou p;ri-.
1003 -: l\1!g.tle! Poncet.lU!

-- Suplente de Sub-Dele- i der.'lH sem dlficuldade QU .. slgnaçao de novo.s nome;:'1
eXlge argunl tempo, paul. q.Je melro.

gado de Policia .,.._, Dispensado em. 2-3-51. 10Ó4 - Lil:>e-l despesas ser.. obtida dÚ'.eta./estão pl'õntos para .começar o. trabalho possa ter o ue- � Eu eheguei depOis,I r ,.., � I
ConiÍnúa 'na tia pág. ' 'mente pelo intel:e:ssado. ,l.a t.rabalhar.: eessano lmptllSO., mas tenho direito 1\

/'

50.C�NTAVOS dres,. para consultas sobre
a disputa anglo-persa. Esta
foi a primeira medida, pu
blicamente anunciada, de

Shepherd. O chamado, pre
sumivelmellte, signIfica que
Edtn está procurando uma.

maneira de reiniciar as ne

gociações ·com o b'an, a Tes
. peito da naciona1izitção da

;'Anglo-IralliuIl OH Cü,",

Natal:idad�r

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTXrlO

Representzmes
A. S. LARA

Rua S'nador. Danta..
40 - fiO andar
Tel.: 22-5924 - Rio de

Janeiro
RAUL CASAMAYOIL-...
Rua Felipe de Oliveírs

nO 21 -- 80 andar
Tel.: . 2-9878 - S10

Paulo
ASSINATURAS JNa Capital

-

fi I

Dr Alvaro de ::�est;�' :-g�; 1��:��
"

\
Carvalho ::�e��.e.�D�aorl:::: ", I P' rJ C) ""l'Doenças de Criançal!! Semestre .. Cri 70,00 f

l/
�Consultório: Rua Traja- Trimestre. Cr$ 40,00 ;

\ E, PARA ABSOlUTA GARAtn1A '

no sjn. Edif. São Jo-:ge � Anúncios mediante coa- • � �iR�TX:S��b���Eo 100"
�,1° andar. Salas 14 e 15. trâto, '()EPI/RrifJMENTO o'rreo 0& t�

,

de�:s�i��:i�a!U;jnBrig:� �:o P:r�fi�:���, r::s:: ���G�C�V/l; �� randar, (chácara do Espa· rão devolvídos, I '

_ J"';:O "�T�,.._ , ...",.,,0'<·."- SANT. CAt •• , ••__-'--__

U�i�nde diàriamente das
A direção não se res-

I-������--
-----

�
_ ..

--13'1 :;w.rr�", W��; \
.ponsabiliza pelos con-

O
.

14 hs, em diante. ceitos emitidcs nos' ar·

I
ese f r � IODE AG' N C IA"Y"'-""'_l J)�JLFR�PQ tiroi a�ªin.<JQI.

,.

ADVOCACIA AUTORIZADA.
CHEREl\f .

I_""..........-.� DO SOLICITADOR WAL-
Curlo Nacional de clotnea. DIR CAMPOS

Advocacía em geral
Fune íona junto aos Inatl·

tutos e Caixas de Aposenta
CUniea médica de .dult�. e doria. Acidentes do Traba.

eri.nç...
. lho. Inventários. Sociedades,

Consultório - Rua Joio ::'into, Naturalizações.
UI - Tel. 14, 769. I

Escritório: Rua' Vito!
Consulfas: da. 4 ... II hora.. Meireles. nO �8 --: 20 andar.
Reeid.êncla: Rua a.teve. J6· --<":_ -"'_

niur U. Tel. 813�

/.

RADIOTERAPIA ___

RAIOS X
.... DI. MiT6NIQ .ODESTO

AIe.4If, ......t.t•••• B••,1Ia1 �. Cutti••

/

\ -

bU. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTÕNIO DIB MUSSI
MédIco.

Cirurri.-Clipica Geral-Parto•.
A4;rl'IÇO eompleto e eapecialisado da. DOENÇAS Da SlINHO

"'i eom 'modernoa' método. de diarn6atico. e tratamento.

>1WÍ..POSCOPIA - B1STERO - SALPINGOGRAFIA -- .aTADO-
. ,

LISMO BASAL

aa.uoterapta por onda. eurta.-:lletrocoaeulaçlo· bio. Ultra
�"l•• Infr. V.rmelho.

ColllUlt6rio:- &ua Traj.DO. nO 1, 1" andar - .difieio 40 .onte-

••rário: Da. II A. 12 horal - Dr, Muui.
Da. 16 á. 18 hMa. - ['ra, Muni.

".Idenei. - Bu. San.to. Dumont, 8, Apto, I.

.__":"'''="���7�_ ?....:=:::�_�.;.�':?m=..::,�...
-

, .

;:

cLíNICA,
de)

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.....d.U.ta efetivo do HospitaJ de Caridade. de divernoa

Inatitutos e Caixa.
-0--

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Openções
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA'

••tirad. de eorpos extranhos de Pulmões 1j Es"1aICo.
-0-

RAIOS X
.' ."emo .parelho para radiografias d. Cabeça.
TralllllllmJn.ção, .,ar. con_óle d. cura dllli SiDuattea. l"a1r.

....elllot.
-0'-

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(l"ela' manb' - Hos:pital de Caridnde). /

(j, tarde - C.Dnsultôfio Visconde de Ouro Preto, n. I. (Alto.
.. Ca.a Bollo Horizonte).

"'idl!ncia Felipe Schmidt IIH, Telefone' "I 1.5611.

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

DR. A. SANTAELA'J''(.4mllade pela '.culdade.Na-
DR.LLOBATO

FILHO

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade' e mé

üco do H�8pitai de Caridade.
CLINICAS DE �ENBOR�S

CIRURGIA - PARTbs
.,SSISTENCjÁ AO PARTO a

OPERAÇOES OBSTI!:TRICAS
Doença. rlandularea, tiroide,

...ário., bipopiae, nc.
Díeturbios nervoeos -

·

••teri
I1dade -' Reeimea.
Conlultório: Rua Fernando .. -

daado, - Tel. -1.481.

Ruid. R. 7 de Setembro - IdU.
Jrn•• Souaà - Tel. 8U.

o ESTADO
Admlniatraçlo

RêdaçAo e Oficinal •
rua Conselheíro Mafra,
nO 160•
TeI.- 1022 - Cx. Pos
tal, 139)--
Diretor: RUBENS A•

RAMOS.

DR. M. S. CAVAL
CANTI

Clínica excluaivament. de cri-

.nça..
,

Rua Saldanha Marinbó, 11,

T"let'on�/M.) 71'6
•.

flentala,

h-diretor do Bo,pit.l Colonl.
'!lant'Ana.

Doença. nervo... .'ment.I•.
!mpotencia Sexual.

Rua Tiradente. nO t. )

Con.?ultae das 115 A. 11 horaa.
FONE: JII, 798.

Rei. Rua Santol_ Sàralv_, 84
- ••treito.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Dr. Antônjo Moniz d,e Aragão
Comúnica �a seus clientes e antigos que rei·

aíciou a elíniee, :nesta Capital.
•

CONSULT-úRIO: Ru·a Nunes M-AcJtado;
(consultó-rio Dr. Oswaldo Cabral) .- Das 15 is
17,30 horas. '"

RESID1!:NCIA: Rua Bocaíuvs, 18& - Tele
fone -M-714.

Dr. Rellato Ramos da -Silva
Advogado

Rue Sento;' Oumo'nt, 12 Ap. 4

Dt." JoÁ'Medeirõs V'::- '.,AÊ>VQGAOO
. CaIxa �I 156 ,. Uajai .e SaRta Catafina

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

.(
.;1· �

,

lIIeJlal 'i••edicilla d. UDinr.i- Doell�'••,arilllo r.,lratOo.
.... 40 Bt••n). TUBEliCÜLOSJI
. •...co per coanrao 'a A••I.·

Clnrcl. 40 Tor.a�
••eIa a P.i�patu- do Díltrito Form.do pela ".acuIdade Nado.
.....ral. 11.1 de .edíeln.. TiaiolofÍ.ta a
Ik-SDIeI'act '0'. Ko.plta) PI!- Tialociturglio do Hoepital Nerlll

1PlIitr11W " .anic6mio Ju.diciário _.mol. Cora0 d. .8pecialiuclo
'.• '1'apitalr'hdllraL. .

.

� pê)�' &. N. T,.;·,Zlt�i.ptein�. Jh�
'" ':':S.b.lntarno da. Santa Ca.. ·

d. ',alli.teDt� d.· Cil'Ur�a do" Prot.·
lI*rietrdia 40 .RIo d. lu.iro;

U&,O, Pinheiro Gllimarll... ( .!tio)•.
. ê'Hat."'diea - D�nç•• N."; '.' Cont.: Felipe Schmidt, 18.

.

.
" �, • .

. I..COn�ulta., :diàrillmenta. 4.. 11.
_- ......It6rlfJ.•

,'''''.diftcio'.,Amma.j
b lS"llou'_' .

.... - Sala I.
Rua Dom Jaime C;.maraj"'Idlncla: A••lÚda mo Brall-

20 apto. 2�
- 14.... .

.

. Fone M. 802.

-:!:=:�:�:��:.
b 11

kora"I' DR ARMANDO VA.�.4 !M! .. S�O �
.......d."..... LEru:ODEASSIS�.I". � • II' Viagem com seg,urdoçjDR.NF;WTON ...........":'�""'I......I ,,�/ fAI. e rapidez', ,

.

D'AVILA I.a A..i.têncla Manlei...l • ROI· '1. _ "tilJI1AIfff TOlHI DIA
Onql. a.,al- Doen�. d. s.· ,Ital de Caridade / " 'IFJ'OS SÓ NOS CONFORTAVHIS···J.\.llüRO-ONJHUS DO :.1

-

I

"-:l:::�e;;a=:o;;::; I
aLlN1c�A:!D:C;u;�sCltIAN-

,.

, ,," ".0$"',<4�,'L't RA?IDO· «SifV..D�A'�ILEIRO)�. �t·(Jf,mnlt6rio: Rua Vitór lIelre- - Alercla - . t:: FL)tianópúlis _ ltajaí --:.Jolllvllle _

curltiI8",:,;
... a. 18 - Telefone 1.1507. .... �l'lault6ri(): Rua Nanea .acba. �/. '_",

_,l1on.u-lta.: Á. 11,10 hora. e l .�. 'I - Conlult&s dAlI 10 •• 11
"'.

�
-

,� -. � .�.::: � II A AI •
, .. Rua Deodoro esquhm da .:1!iU'i. da. 16 boral em diant... • dAa 16 ia 17 bOrllá, I '

.

gene la. Rua', 'Tenente SiJv�jJ'a ;!e••ldlnda: Ru., Vida] Ramo., l.. idência: RUa .al'tlcIUl.l Gui-
. ....::::;_!-...!.'!::_ � --_

IF � J_, TI1.fon. 1.423. 11I.��e, ,- one: - 78l1. :

FIUZP LIMA & IRMÃOS;
.

Cons. Mafra, 37
Florianópolis. --<....

ExpresSa Joinvilense lida.
,

Transportp.s de Cargas e ,8.112Iel51,.
RIO DE JANEIRO,

SAO PAULO
CURITIBA

.

À
FLORIANóPOfJS· (Viee-�;f

SERVIÇOS DIRETOS EM CAMINHõES PRóPRl00
.

Agência em Florianópolis .

Rua Alvaro de Carvalho, 2 - Fone, 1$77.
.

;

.

� '.
�

. .

.Vulcanização
DE

PM'OS ., CalÍ.BraS de AI
Servjço Garantido.

CO'MÉRCIO & TRANSPORTES·O. ft<AMOS 8.. A.

- Posto de Ser-lriço "ESSO'�·

Telefone Manual - 44'

Estreite. - FlorianópolilJ··I

I:".�
I

r.brloant. • 41.tl'itm'd.o•••�.ela· .!amada. GOIl�·
fuga.. -DISTINTA""�., RIVE'I'l'i "anuo�1IiD·l.a.,
eh .o.tlm..to eI.. ou.mira.., Ifl.aado. a' ...Iu
rboll. • bu.to':. algoda••,�mollD.· •..•.,tom••to.

. paM ..fal..... q",; ...II,e1'i-
..
lIlntam••t.,_ d_

�IU"� C I••t.... I....io. ao, ,.fttlcio..,d.iSlh.<fa......�.... ,

Flor..D6P9!'" 1I1FIIaIAJS.1II. Bluna...". "'!Lat-.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AVENTU·RAS.

�D�, ��', // - t "- / �. �." �
- •

/.:-_:_-..,;;o;,J:---r.-":: (�.>.�// <::-;"f 1)-- !., �\\-==.< I�'" � �.
/:\\" lii 'II' ���.§ �I' ::-/'(' '��;

..
,<-. :.' :'��,:j ! .

j '\
\,
i' �-�i '" 'I._,'"" I t,!�::;:; �'�'H� :

L_,_ ..__':�,==��_-_�__.... ,-''') L_---J�_!l::1,L:L_ - ,,�,[? j � w

�

A��: 'j._�--._--. ---,-,-... -.-�-::-::-:-��-�

DO, ,ZE-MUTRETA. r

f
I

/'

". ,'iI''\'�ÂDO ,_

,?'1 _�1" ..
'V �IL

�

-:\Ul-lIa-' -'--So'-c,-a'-I Antônio íam.bem
-

sabe reagir a�ln8 .. le. x, 'Natal "Da' SenadllM0JJÍe-nlo .....\1 I .

. U�A 'C:€NA. ONTEM. À_RUA CONSELHIRO,MAFRA, mo, 30 '(V.A.) - Sem sição.é in.quinad�,a.té de in-
. Inlernacíon8.t,

.,ANIVERSÁlUOS. ' QUE FICOU DA
. LIÇAO DE UM DOENTE.. . justificat�va legal ou m�s- con8t�tuClrlnal, porque nada .

.... .' ,.-

Dr-". 1'fiJhnat' doe
Lins Ne�es mo plausivel, porque, alem autor-iza que um, ramo. a�e- Tel6gramas da

Asshltll-a a data de hoje, o Antônio, aquêle velhinho, ças que possúe, Antônio do onus, vai despertar a �o- nas de 1I� �os tres poderes U,

,:.anive:t.'laúo .natalicio do dr. cabeça grande,. com algu- formou o "fuzuê", fez baru- biça de outras classes, vm- da Repúbl ica �sta.bekça O p
,;ZUhIUU' de Lins Neves, díre- mas camadas de cabelos lho, correu em direção dos te e oito: senadores assina- vanta.gen� excepcionaâe ao .-

'tor da Maternidade "Dr. brancos na cabeça; a quem seus inimigos, enfurecido e ram um projeto de resolução seu, funcionalismo, criando , Rápida Lufa
",Carf��s Corrêa'.'. cOI�heC�lÍl?s, d� longa da�, senhor da sua "peraonalida- autorizando a mesa do �!l-, de�Igual�de ch�cante no

Anunciou-se que os guar-
(":õru-efio bon issimo, huma- cuja história e �o conheci- de",.. nado a conceder ao funcío- sel� _

.

dos servidores da
das de fronteira iugoslavos

nitá:ri-o:e (:'Ú1Jsencioso, o an i- mento de tO?OS, e bem, uma Sórnente depois, da intel'�, nal�smo de sua secretaria União, desde que o paga-
e bulgaros mantiveram uma

�-_"€k"Sariante desfruta, nos c�·eatura. feita �e resigna- f'erência das pessôas que um mês de vencimentos. de I mento de �o?os corre pelo curta luta a tiros, sabado,
"c1retillY>; &Gcmis desta Capí- çao, mUlh�o den:bOlj'a a d?en- lhe pareceram amigas. An- Abono de Natal. Essa propo-l 'I'esouro Nacional.

perto de Pirot; na qual 'os
'I ,,�. .."n1 e )'ustifícado re- s·a G ten a

.
eixauo um mu- tônio tornou àserenidade. 1

t"" ue '-v." .

• _,

·1
til .. F' t t ãq e guardas iugoslavos. recene-

: 1êvo, �ndo, sem:" dúvida, I..
.

.

_'

i icou, no en an 9, a u -

ram ferimentos mortais. O
,:tlJuitas as h-omcl1agens .de O�. ?eus ddlas, pass�-os l:s �ue o pr�voc�;il.m:-l a li- .

.

ministro do exterior iugos-
'�J!1es:ei'àalvOllodiadeho.ie. ora rmcan ocom.�scnan- çao e que.: am em ere, -a- "Uo-ta··5

.

Esport·lvas lavo protestou junto ao go-.
�

"O ES'TADO", eumpri-::_ ças, ora com.os·,an:IK,os que .p�za,r de doente, sabe re�- " vemo bulgaro pelo yinciden-
::al1,e111ando-!iJ,' c-ordialmente, lhe pagam um� mêdía, ou grr a altura ,quando lhe fe-

'lOS. JOGOS UNIVERSITÁRIOS SUL,BRAS!- te,
-'"iteseja-lhe 'felicidades. e�1_�!utos, o� conhecid An- rem a alma .. , LEIROS Plano de Reajustamento

CeI. ·Cantídio Régis tônio - mais CO� e�l o por ------- � .

P R O G R A M A O Fundo Monetârío Inter-
/O'5(}'I."Te h0je o aniversá- todos com um apelido que HOJE - 4a. :FEIRA - DIA 31

/"�
naeional aprovou, ontem, o

-rÍo. �at-cd{�iD d� sr. CeI. Can- �ão lhe fica bem, de todo, As 15 horas: - Campeo.nato. de XADR:€S no. plano de reajustamento do.
'-t, Ue 'Q.. Rég is ex-Coman- juntamente eom· o seu 11'-

.
Clube 12 de Agosto, _. denominado "peso cafeeiro"

;;.}�tl�t': ria l"o1í;ia Militar e i mão,
o Joã�, também. doente, Às 19 horas: ._ Prélios finais dos Campeonatos colombiano, ou seja, o' tipo.

',nfíditl ,da R-esel'va Remune- quando c�la.nças sofrer�m de VOLEJ E Bf\.SQUETE no Ej>tádio "Santa Ca- de cambio que regula para
,. 1·' uma tragédia que os ,.,..t'õr-

/ tarína".
..

o pagamento aos produtores'"rRt :11\. , ..'

h
�"Ãfo rnu'itas 'homenagens" os !lOU ..,asS111'1, como o,s con � ..

'

.AMANHÃ - 5a FEIRA - DIA 31 dê'-çafé na Colombia.
"<de "O ESTADO", cernas.

.
As 15,30 horas: - Prêlio final do Campeonato

Sr, F:ra-ueit;C6 lIedeiros São duas Cl'laturas que de FUTEBOL no Estádio da F.C.F,
'I'l-anseerre, hoje, o a�iver-' nã? fazem �a�' � ,quem-ct�é- Às ]9 horas: �-Encérramento festivo, com en-

-"sário n:ilta1ici.ú do no�so pr.e-l seJa. O AI;�omo, � demas��- De· oito'/ trega dos prêmios, no "Lira Tênis��Clllbe".
:zado c-Quterrâne{l, sr. Fran- I damente senhor 4e. SI;, ,.. Z .' .. ' / I N G R E S SOS:' -

_,�iseo 'M�eiros, do comércio porque. não toma, muitas

C ·d _ .Em benefício das atividades universitádas éa-

,�nc{tl, e pessõa g!'ande:nente I vêzes, ,co�hecimento dos 3 eiras... tarinenses:
I .

-reJacw,U-a(ja nesta CapItal, a que o lodeIam...
,

,

.,,, .
Cadeiras dé pista , , , .. , 10.00

.

.

" t. < 11' assim' parece a nos mente Consen adore�, onde,
. 'Arquib'an·c-'adas 5,00...quem {",nmpnmen amos. "..,

cal dl'(latos "toI'ies'" fOi'am ' ,

,
. , . , ... , , ..

.

- ,�. NOS HOJE' ou tl'OS um ser que' vive em I '.,
G

•

3 00_FAZF...M A� '-', . I 't t lal.·cam t em
,.erals ......... ,.... .... .... ,. .

Senhorá:
-

sempre eterna paz. , , O e elos, au on II eu e.s Senhoras, senhoritas e estudantes com ea-

.', ,. �_ f João - que muito se mira passarem pela escolha n.a.s f d d' , .

- M:tna Bernaldes, espo ! _" ,.
_ urnas. Os' resultados defInI- derneta ou ar a os - grahs.

cosa do SI'. Ten. José J?el'nal'- ,ao e�pe!l�o, plOculando a. . ..... -

.

.

CAMPEONATO DE XADR�S
-, -

.

: .. I jeitar a 'gravata . alfl'Umar o''
tnros do�. 624 dlstnto� sao

Fibalmente, .hoje, às 15 horas, nos Salões-de festas�e� �u�r."t'. ,t.. "p�l�tó e a flôr �ue,: di�ria- portanto' os seguintes': CQn-
do "Clube 14 qe, Agôsto", realizar-se-á o- empolgante en�• n �lda. I 'd· p- !mente -'s�J··a dia de festa servad<Jfes.eseusaliad�s,� ·d'" 'd·· t .

't" P
,.

.

C·Marta e ,OUI es e- ... .

d . ? h coIitro os énxa ns as umverSl- al'IOS àrlitrael1ses e ,a-
"_ �

..

. '�.:"
. Üll não .:_ vive mais -nos ca. 321 ca el1'à's (A _gan as e .

,e:reU"�\.tenin.a. _' r

.,' fés, ali na Praçà 15. Ambos, uma perdida). Trabalhista tarm�����a a forte equipe de xadl'ês do Paraná; tenha".

.' 'd t·.c· dI_" 294 (duas ganhas e 22
-:- ).Valmir, filhinllO do .S1'.. po�ern, 1 ep l:wa os pe a

'd'd) L'b ,',
_ 6 se destacado em todos, os Jogos UniveTsitários Bl;a.silei-

.

.,..., ., - lU' '." ·1 mes'ma molestla quase sem- peI 1 aí!. 1 elfiIS .

, "

t b
' ,

d f' t
.

b.ó,reilX'O Jl},Ile. JJ.!,erIZlO. ","
_ ."

,
. (uma ganha e\êiuatro pei'di- ros e nos, Ja ;ermos aquea 0-. l'agorosamen e nos em a-

'���()'_'o� pre sao VIst�� em 'lugares ....
.

tes de A.tletismQ, 'nas disputas de Vole;v e Basquete'; San-'

!CI·.a'e'�.D·la' r-lo lI' ddla·fm',ereJ.nutrJet;so'·s.Não r�ro.>.
stn- dd(��).�' ����: �a��:�perdi� ta Cata1"ina ainda deposita �lguma esperança, na vitória

! _
_

de seus'. amadores enxadristas, proçurando reabílital'-se
\

,

' I' Poís bem,' -Ontem,. ...a. rua a, ,,', ,aos. PQJ.\1W.. _ d��.s�. §ituação ele inferioridade que tem dê-
' .. ,',_:

. R'rfZ "_:. : 'Con�él�eiro _lVolafra, frente
"

-, monstrado ,nesses (liversos encontl:QS, dos primeiros Jo-

Ás 5 e 7,45 horas i ao Cafe BrasIl, quando os gos. OHnrpicos Regionais.
Uma S11Pei' produção Me- \ tl'abalhadoJ'es de arm��e�s Assine "O ESTADO" As equipes e.'ltão assim constituidas : Paraná - J or�

:m�.m12,. .. ,

' .
' I se c,on,centravam, ,Ant.om� SABE DA. 'ULTIMA?

'-

ge, KotZÚlS, Reinaldo e Newton Flávio; Santa Catarina

Uma histOrIa de amor que; apaIeceu, com o �eu al!.�r CHEGO(JJ -- Ernani P. Ribeiro,. Silvio Jirajá Martins ou Jaimor

ciamai-s será esquecida. calmo" compassado, como M A R TI N J Collaç.o e Jnão B. Ribeiro.
�,

NOTURNO DO AMOR quem anda pelo mundo sem ---------------------.,..---

e Hilda 1l0��eme;.,:�a ��;���a',/hou- .Semp,re émelhor viajar pela
. I ve alguns que desejaram fa

I :z�-lo 'palhaço. Mas Antônio
.

Nac. ; não se presta, apesar da
i doença e do indiferentismo
com que encara'os homens e,

.

as. coisas, pal�a galhofas. E
dai, a revolta, a renúncia

·1 a'os�us sentimentos' de ho-

-mem incapaz de fazer mal
a 'quem quer que seja ...
Reagiu e reagiu com as for
;••••••••••••••••••e.

Florianópolis. Qttarta-feh'a, 31 de Outub�r:.:o:...:d:.::e_1:..9:...5:..:1:.......: 3_' ,,�

No Programa:

SüPREMO NotiCias da Semana. �ac.
,

I Metro Jornal. Atuahda-
com .

I{�y ROBERTS. des,

No. Programa: \eços:? .

A M.arc1:Ia da Vida. Nac, Cr� 6:�O e 3,20
Imp. ate 14 anos,

IMPERIO (Estreito)
Ás 7,45 horas

Vicente Celestino

Pleno Apoio.
O general Augustin Gui

laume,presidente geral frull.
ees no Marrocos, partil'á ho

je para Paris a fim de tra

tar de obter pleno apoio a

liado a este Protetolõado da

},?rança e oferecer cem mil
soldados marroquinos (Ber
beres), às forças européias
do general Ejsenhowet.

....

lprioridade
.

O senador republicano
Robert Taft expos;" ontem.
claramente,. que a sua' poli
tica exterior pam a campa
nha presidencial de 1!l52 da
tia prioridade à situação
das liberdades dos Estados
Unidos.

. No Programa:
� EspOl:te na Téla.

Peç�js;,
Cr$ 5,00 e 3,20

Censura � LIVRE.
ODEON ERL

"Frente de I,uta"
NotiCias de Kafthoum, no

Sudão Anglo-Egipcio, dizem
que os partidárfos dos egip
cios ali anunciaram a for
mação de uma "Frente de
Luta Nacional" para comba
ter os britanicos naquelé
território., A primeira de
claração, da nova organiza
ção diz que' serão formadas
comissões em todas as Cida
des para est.abelecer o' boi
cote contra todos os orga
nismos governamentais,

com:

Vickn' JUNCO,
�

:\sOUR..
'

TRAN5.-

Fusão
A "Standard Oi! Compa

ny", de Nova Jersey, anun
ciou, ontem, que as suas

seis filiais nas Antilhas Se

rão combinadas 'em tlm3

única companhia, com sede
centrai em Bavana, "para
atender a necessidades ad-

• >

mi!1istrativas".

• As '7,45 horas
}Programa Duplo.

I

\,ACANÇ�,O MATERN.4'

.

AGORA OF'ERECENDO,NOVAS C<lNDIÇÕES DE
:<

com

"BeniamillO GIGLE.
II

''0 MANDATO

PORTE:

FLORIANÓPOLIS - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO DE

Exito Completo
Informações recebidas pe

laf; autoridades governa
mentais de Quito mostram
que teve completo exito a

greve de ,24 horas dos ü'aba
lhadol'es. equatorianos.
Segundo essas informa

ções, ficaram paralisad�s
todas as atividades indus
triais, de. -comercio e de
transporte na capital do E
lluador.

JANEIRO
Peç()s:
Cr$ 5,00 e 3,20

lmp. até 14 anos.

IWXY .

com

Roy ROBERTS
II

A Ci\NÇÃO�VIATERNA
.. com. )

Eenümlino GrGLE
,No Programa:

'Cinelandia Joma}. Nac,

Peços:
Cr$ 5,00 e 3,20

I.Imp, até 14 anos.

IMPERIAL
Ás,7,4:5 horas I

�ú�if PINGUINHO DE GEN
TE

Com

Anselmo DUAHTE - Ve
"à'a,NUNES e Mario SALA
:]f1AIU�Y

O EBRIO
II '

ROMANCE NO OUTONO
Peços;
Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 14 anos.
"

FLORIANÓPOLIS - PORTO ALEGRE

cfI
Programa �uplü, , '1� MANDATO SUPREMO

Ás 7,45 horas em
CONSULTE A 'AGENCIA LOCAL:.

PEREIRA OLIVEIRA & elA.

R. CONSELHEIRO MAFRA, 6 - Fone 1358

.'_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quarta-feira. 31 de Outubro de 1951.' o ESTADO

Palo Campeonato .�e Profissi�;nais �efrontar-sj..ao �oie'
. ,

te as equipes �n: Bocaiuva '8' Atlético

•

á'nOl�

�
-

' __�_.....•.-.- _ JO- __.o?_._........................••••••••••••• """"_ _ -.,.•..,_ ""_.,"" __ _..__ R-. -..-_-"'-w:-

Domingo, o «clessico da amizade')
Em disputa do Campeena- A

' P' 1 R
�

'1-
-

-

<;

b ,nevaI
e Danda; Minela, Boos

to Citadino de .Profissionais VaI e au a
,--

QIl10S rea ,lzarao 'utnQ' oa e. Jãír-; .B?lão, Nizi'ta, Amé,
jogarão > d.ommg'o os es

d d d
'

,

.. rICO, Niltinho e Nenem,
quadrões do Avaí e Paula p'arll· a" an o ecntínuccêo ao .PAULARA�OS-Cario-Ramos. I

,
�". " m, Paulo e Jaime: Cazuza,

Ccmpeoneto 'de prófissionais ' ���:,la;�r��:��i �ul�e�:�
do.

o"

o "Clássico da Amizade",
como é conhecido o cotejo
entre alvi-azuie e tricolores

promete ser do agrado do
público que acorrerá em pe-

so ii praça esportiva da rua

I
tão em forma quer .físíca, sacional ,e repleto de

Bocaiuva.
-

�- quer técnica;' dispostos a 0- .mento.
'-

,

Avaianos � .paulaínos es- ferecer um espetáculo sen-
_
Salvo modificações,

movi- quipes atuarão obedecendo
Ias formações seguintes:

-

as e-I __ AVAI�- Adolfrnho, Be-

\

\

Utilidade
_

e iDI�uência do Es- Novos feitos do ,nadador ca� Liquidado ,�uis pelos punhos
tádio' Santa Catáfinll ' .

,,-'" "�_., "-"larinense Grij,ó>,"",:Filho 1�"�:;,,:'de Reeky. �Iarciàno, -

DE ATHOti JACINTO
RIO, 30 (V.A.) __:: 'Novos marca carioca para os 200 , NOVA YORK, 29 (U.P.) \ das pOJO Marciano apenas

,

De Athos Jacíntho "records" surgiram, sábado metros de pêito"com o mag- Rocky Marciano, ocinvícto ! alguns" segun.40s depois de
O Estádio Santa Catarina veio inegavelmente dar- à tardé, para a 'natação .ca- níf ico tempo de)�'m,4.2s,8. ,A peso-pesado de Brockyon, havei' "sofr.ido um

-

�knoek
um grande impulso ao incremento e prática de outros es- rioca, Confirmando a' espec- marca anterior do próprio combate, por-nocaute técni- down' at{ a contagem de
podes, especialmente o esporte amador, em Ftorianôpo- tativa geral, Adernar Grijó Grijó, era de 2m,45. co, 10 ex-campeão mundial «oito", com um "hok", de
Iis, cujo público desportista até antes, d� construçãy'a- Filho e Cândida Barroso de / Cândida Barroso de S-ou- Joe Louis, aos 2.minutos e esquerda quelhe foi magís
quela magnifica praça de esportes, limitava-se a aSS1S- Sousa superaram as marcas sa superou as marcas dos 36 segundos do OItavo assal- tralmente aplicado por Mâi'
til' apenas aos raros jogos de futebol -aqui realizados.' tentadas, As -provas, -levadas

1200
,metrôs, de -pelto, c-:das- {;{).', -,

- -, ciano, Louis esperou a con-

Tornou-se j)-- Estadio Santa Catarina - um novo pon- a efeito na piscina de A'Iva- classes de novíssimos e [ú-
_

A luta, que talvez repre- tagem de 8, 'ajoelhado sobre
to de reunião social desportiva pois o campeonato bra- 1"0 Chaves, assinalaram es- niors, -assinalando 3m;13s,6. sente para o veterano, "De- um <tos joelhoa, mas 00 se

aileiro de basketball revelou um novo publico aprecia- tes resultados: Adernar Grí- O "record" era da própria molidor de Detroit" a sua erguer e avançar para o ad-
dor de esportes, que acorre ao Estadío na certeza de pas- jó Filho conseguiu nova Cândida, com 3m,17s,2. retirada definitiva dos rin- versário este repetiu o gol-
sal' horas, agradaveis, com bons espetáculos e num arn- gs, foi realizada no Madi- pe que deveria por termo á..

-

biente cordial. sou Square Gardên. luta. -

Tivemos em seguida ji inauguração da quadra a a- Louis : sofreu a sua ter-

presentação dos conjuntos amerícanos, fabulosos cesto- 'Ca,mpeonato cariO"'S ceira derrota em seus dezes- Joe Louis ganhou o 3°, o'

bolistas que maravilharam a todos que 'tiveram a .opor- "''' sete anos .de pugilismo, 40 e o 70 assaltos, sendo o

tunidade de ve-Ios atuar,
-

Foi iniciado, sábado últi- Fluminense ao vencer o São quando arbitro Ruby Gol- '70 por pequena margem de
. Logo apoz tivemos a realizaçãQ_do campeonato bra- mo, o returno do Campeona- Cristovão por 6 x 2. O Amé- dstein resolveu fazer parar pontos. _

O primeiro terminou.
s ileiro de basketball de agradavel memoria. O certame to Carioca de Futebol, ten- rica, vice-líder também a luta. O pugilista de eba- empatado. Marciano ganhou
apresentou-se brilhante sob todos os aspectos, livres/de do o Flamengo perdido mais triúnfou, derrotando o Can- no estava então laneado de I nitidamente o 2°, o 5G e (t

qualquer caso desagradável ou de uma atitude menos dig- um pontinho, ao empatar to do Rio por 2 x 1. Olaria costas 'sobre a lona e uma 60. No quarto assalto, JOft
na. Tecnicamente foi um sucesso, com os atletas inte- com o Madureira por 1 x 1. e Bonsucesso empataram de _ suas pernas pendente Louis se impôs como nos

grantes em grande forma, apresentando os jogos muito Completando a rodada, qua- por 2 x 2. das cordas laterais para fo- seus melhores dias, CO!{)C2D
entusiasmo e combatividade que agradaram a todos' quan- tro pelejas tiveram lugar I A proxima rodada marca ra do 'quadrrlatero. -do umá série de "hooks" de
tos os assistiram. Tambem o setor social foi coroadQ de ante-ontem, sendo de desta- 'os seguintes encontros: Flu- Lançado á lona; Joe Louis esquerda'11o rosto do adVel"
exito pela grande e cordial assil::ltencia qlle prestigiou cal' o prélio principal da 1'0- minense x Madureira, Amé- sacudia a cabeça para um sário e uma séríe de "dírei
o certàme, em que pese a inclemência 'do tempo ter pl'e- dada, travado entre _ Vasco rica x Sãà Crtstovão, Botafo- lado e outro e pestanejava tas" nas costelll,s de Marcia:...
judicado bastante o setor fInanceiro. Enfim, foi o cam- e Botafogo. O resultado foi go x Canto do Rio, Vasco x- repetidamente; dirigindo '0 no. O 5° assalb1) foi o menos

peonato brasileiro uma festa esportiva que deixou sau- um empate de 1 x 1. O Ban- Olaria e Flamengo x Bon� olhár para a mesa dos cro'- combativo, de parte a par-
dades em nosso publico pelas emocionantes e festivas gú soube manter sua posi- sucesso. Folgará o Bangú. nistas junto ao ring, Ao te, mas l\1arcian(l consegui:!!.
noitadas que ofereceu. ção de lider junto com o mesmo tempo, fazia esfor� co�car dois solidos diretos_

Ainda ultimamente exibiram-se no Estadio mulhe-

ç.
os vã.os para retirar da cor- ! No 60 ass�lto, Marciflno co-

xes lutadoras, o que despertou alguma curiosidade pelo O Fidueirense v'enceu em \(}a a perna pendente, e para locou tres solidos golpes de
iueditismo 40 espetaculo em nossa capital. � se erguer novamente. Joe; direita na cabeça de Loui!,•

•Ia se anuncia breve a realização dos Jogos Univer-
-

T.').U"85 I Louis foi_ atirado as cor-! além de um nas costelas.
'

sitários Sul Brasileiros com a participação de Paranaen- '" .. ::.
ses é paulistas. Este certame vem evidenciar claramente

Jogando domingo, na ci- peão da Capital, venceu pe- � -

a utilidade do Estadio Santa Catarina, uma vez que as
dade de Tijucas frente ao la contagem mínima, tento

disputas de algumas modalidades de esporte serão lá rea-
'l'iradentes, forte candidato assinalado por Cordeiro.lizadas, e, já fOl'am fixadas as datas para a temporada
ao título máximo..de futebol O "onze" alvi-negro rea

!{)m nossa capital, do Mackenzie, excelente conjunto ca-
da Liga Itajaiense de Des- lizou uma grande. partida e

3"ioca _de basketball, que estará entre nós em principios portos, o Figueirense, cam- venceu merecidamente.'de novembro próximo.
.

Ê' ainda possiveÍque venha o Estadio ser palco de ..J. .

alguns jogos de \Im torneio de grande vwlto como seja
o.Campeonato Mundial de Basketball, o qual será l'ea1i- certame citadiIio e não é menor a atividade dos mentores
zai1dD no Brasil em 1945, pois no XX Congresso Brasilei- da I<'ederação Atlética Catarinense no sentido de difun-
1'0 de Basketball aquj reunido foi recebida 'com muita dir e incrementar o basketball e o volleyball para a rea

�impatia um_a Pl;oposta do Dr. Osmar Cunha para que lização de futuros e grandes' campeonatos, atividaaes
�l?uns jogos ,daquele certame fossem aqui levados a e-

,-
tais que seriam de resultados infrutíferos, não fora a

feIto. construção da quadra.
Pode-se constatar a grande influenciá que o Esta-

'

Foi uma grande realização a construção do Estadio
dio Sant� Catarina ve�? exerce,�' na vida espor�iva da ci- i S�nta Cat�rina, Co� o .futebol, úni.co esporte qu� n,a c�dade. A exemplo das pelaçlas no futebol, crIam-se em I pItal atraJ algum publIco, com baIXO l1lvel tecmco, nao
,'m'ios pontos da c.idade pequenos clubes de basketball! despertando mesmo nenhum interesse entre os torcedo
€ as. escolas diversas e. os clubes amadores tambem se I r:s,.vern o Estad!o Santa. Catarina: fruto de f�l�z. inicia-1110YImental11 nesSe - sentIdo. Os clubes de basketball que; tIva da Federaçao Atletlca Catannense possIbIh.tar a

disputam o campeonato -da cidade tomam -a8- neee-ssa-! l'll'ática em gran-<1e escala- de variós ei'lpe-l'tes em -TIoss-a
l'ias medida,� quanto ao preparo tecnico e orientação de I capital, o que virá sem dúvida oferecer a Santa Catarina
:;eus quintetos com ° fim ue ah!arem COU1 destaq�e no maiores esperanças rí1> �eü campo esportivo.

,,:\" ..

Como preliminar jogarão
as equipes suplentes. doa
mesmos quadros..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ô.s �;glteses reparam uma velha injustiça. Recolo
< �araru. em .seu lngal:, a quem os silvou do desastre nos

"'"tUas r.Dl Q.ue os nazistas;-Jpr0l1tos' para invadir a .. Ilha,
--;;.[W..n:á$ -esp€l:avam por uma decisão de Hitler.' Recondu-'
:.-ZÍl;s.m aI,} maior pôsto, aquele que Já o desempenhara me-
lhor !},(a 'itl;e ninguem:. Win�ton C�urchill. ')

.

I?2Sll� 1.945 os trabalhistas vinham governando com t .

;�ma �s.trií;a maioría, tornado )i1enor ainda ém 1950. A pe- J'
•• :q_!Ie:>� dife.J'8'l'lça .de s:e!t> caC.leiras. i:o Parlamento, não era

..
:
..}
I

;:;Sl:1fl,Cl�tg_ para fazer face aos cotinuos votos de descon- f
. fi:mça 'Hdm-ado.s J?e:o chefe c.ón�e!Vado.r:.. � g

..

overno_ ;s-,·-:tav:'! ;por demais Impopular. O leao brtfâníco -que saira

,�a fndia sem ser ferido; ao �abandonar o Iran perdeu'.
mait<, sall�rtle e veio estrabuchar no Egito, com 'poucas
:;pnrbabilil:1ailes, .de se. reeguer e atravessar o Iraque e a

<Gréd:i,.
.

,

A libJ·.\j esterl'ina que em 1945 era .adquí'rida pelo
br-asileil"G Por. 7);;,00 passou a ser comprado por 52;00. A,
_l1aciooalizar;ão das indusfrias, dos transportes e a con

, :seq_uent.ê Jleiol'a "ilos serviços ; o racionamento da alimen-
I -ta.çá.(}, deixava os ingleses n um ressentimento contra ---o Rio ·litadres· Nova lor"· aHIIOS Aires

goverll'(}, acrescido pela má política rearmamentista, pe-
,�s exees-snCG-� impostos,

A atiturle fraca e mole do-sr. Atllee para com os

.;.fiuviétioo,s, a ponto de teimar em-negociar com a URSS
..desre.."lpeiqmclo um compromisso -assinado na ONU, com VINAGRE DE PURU
,@ esfarrapada: desculpa que a Inglaterra não ,poderia NBO
..subsí;Stir seín os produtos embrulhados com a foice e' o
.:martela, . tQmaram-no impopular aos anti-comunistas. SALADA_.Alem di.{ nill:is, sua' obstinada oposição à entrada da Es-

panh_à, no' Pacto do Atlântico e assim gozar dos favores
,.mi01'l Estados Unidoa.s.atraia-lhe a desconfiança dos ca- INOFENSIVO' -' AGRA-

. -:tõHcGS britânicos.'
.

'IÚ{VEL......:. SABOROSO

..
O ex-Peimeiro Müiistro, alegava que seria nocivo NOS BONS ARMAZENS

p'l�st'igÍá.r�tlma Ilação governada por um ditador do ca- DlSTRIBUI,DORES: - lN·

'lipl'e de Pranco. (como' se Stalin fosse melhor do que' o TERMEDIÁRIA CATARI·

'-Aita-dm- ibério)_ .

NENSE LTDA. - FLORIA·
A_ fim ,de salvar a sítúação resolveu éonclamal' no-

.

,

NóPOLIS
vas; el-eiçoos, para que o PArlamento se formasse 'com

• TEL. 1251-

>UMa maffiria mais acentuada. . .;., '.
'

A campanha eleitoral foi rápida e o sr. Chu'l'Chill le
.:"'"O(f OOm.a fund-o a questãQ: "Primeiro Ministro agora ou

�nH.nca". uma ",ez que já conta 77 anos. Em seus discur
.SO$ eleil':omís mostrot a realida'd'e "ao' povo inglês. ,

O S.f'. At-tlee por sua vez limitou-se a' r�sponder.·aos
: < ��taqu�s de seu. a.dversário acusando-o várias· véze's· de

�'ql1erel' .3. gueri'a.
Dos 35 milhões de eleitores compareCeram as urnas

�84% depositando cerca de 14 milhões de votos aos traba
'lhistas e 13.800.000 aos conservadores, notando-se assim
·que individualmente os- trabalhistas levaram a melhor.

O sistema eleitoral.. inglês porem semelhante' ao

':franeês, não é o mesmo do brasileiro.
Há 4>25 distritos eleitorais. O' candidato mais vota-

:<do irá para o Pa�Jamento.
"

De aeordo com os últimos resultados os conservado
;,lres, tem 320 assuntos, o� trabal,histas, 299, outros 6.

Há puis uma maioria bastante relatiya. A B. B. C.,
-de J..ondres eh_egou mesmo a, aventurar que os conserva

,dores. talvez não consigam' manter-se os 5 anos no 'po-
·,�ler.

.

O sr. Clemente Atlee, inconsolavel com sua derrota,
:!imitou-s� a declarar: "Se na derrota é este o nosso po
"der, qual não teria sido na vitória".

.

O fl{)V1) Primeiro M�nistro, com as lágrimas nos olhos
-:ao fazer suas prlmeiras deçlarações disse qu'e "teremos
-que enfhmtar tempos' diHceis. Sairemos porem destas di-
:fieuIdades, POifl já enfrentei tempos peOl:es. Minha meta
-.setá a d('! cQlocal' a Inglaterra no seu devido lugar".
.

Ô novo ministério já está formado tendo -a pasta das
.

Relações E..x.traigeiras entregue ao sr. Antony Eden.
Os. conservadores deram a conhecer seu programa

,de govêrllo: apoiarão o rearmamento da Alemanha; sua

inclusão no Pacto do Atlântico; maior ap�io à ONU, na
JUt:cI. CorealUl, atitude mais firme com russos e mais deci
Guida nQ Iran e Egito:,\

Comentando as eleições ing'lesas e seus 'resultados
·_'Os russos afirmam que não houve surprezas, o mesmo a

'.cont.eee�do 110 Egito onde foi decretado. o estado de emer

::_-gencia, para G�ibil' os abusos de grupos naêionalistas e-

.xasperados com a eleição de ChurchilL
.

O mundo de hoje é quase o mesmo de 1940 e há ain
'-tIa muito "sangue, suor e lágrimas" a enxugar. Avante
'

.._PPis sr. Churchi11,

�Wi�stoº Churchill é O pri
�:mei'ro ministro

"' ..

"

!

..
-

Celestino Sache�

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

,-
.

,

.

,

'I;� .

.'
-

.�l�:," ,iJi

I ()nicaF:dium- Tôlic. do CoraçiD
o TONICARDIUM'-Cardiotonico e diurético, combe te arfé-

\ rio $cJ�ro�&, pressôo artarJal" reumatismo, (ansaço e QsmQ.

Jtenvlin() - Fracos I convalecentes.
o sre �OLlN:;) - .• Rec,,�stjtainh' fosfatado e iodado, evita
a. mC'léslias pulmonares, combote os 'lOemias, debilidades,
dando vid; .. s,,(ide,

Jeda.nt()1 '--- Moléstias das senheFas
o SEDANIOl - Culmanle * regulador,
� ,compJicaçõ(i:j I1Q5 ptt.' iodos m.n'SCtís.�

combate t6lio,1S

Uma válvula que original
mente foi construída para }lo
televisão está prestando no

tável auxilio ao Serviço de
Radar das Forças Aérea E>

NOl"t:e�Americanas. Trata-se

da nova válvula de raios ca-

tódicos Selfocus, da fábrica

. ..

-

DuMont., -;

"

Logo que a ..válvula foi
VI. descoberta os técnicos 'da

DuMont anunciaram que
seria uma válvula revolu
cionária para os receptores
de televisão. 'Agora, entre

tanto, surge a revelação de

que está 'sendo. usada. nos

aparelhos de· radar. Esta

válvula é não somente mais
eficiente, como também e de

desenho mais, simples.
A simplicidade do dese

nho redundá em economia
de materiais críticos, e ao

mesmo tempo, como é mais
leve diminue o peso dos a

parelhos de radal' para a a.;

viação.
Não há muito os prinCi-·

pais engenheiros eletroté-.
cnicos' dos Estados' Unidos
a-;'-all'sara'rp a va'vtllas- Selfo- Em .pOUCOs minutos a. nova recei-
a til M.ltdaCD _ cOi'ne'ça " cir-

cllS e concluíram que tratã- cular no s!lngue, alivía.l\do os aces
. 60S e os .ata�ues ili> àSma ou bron'
va-se de uma vávula ideal, quite. Em POiU.'O tf.:mpo é possivel

d' .,' dormir belil re.spir<lndo livre e fa-
mas que não po ena ser cilmente, Me-lldao·o alivia-o, mes-

posta em produção na forma mO que o mal seja antigo, porque
dissolve e retPove O mu.cus que

requerida pelas uececida- obstrúe as vi�s l'esflü'at:órias, mina0-
. do a S\la energia. arruinando sua

descomerciais. A vávu la Sel- sall Je, tazendo-o sentir·se· prematu-
foeus não necesita de con- ramente veUlO, lIIendoC:'D tem tido

tanto êxito que se oferece com a

"troles pal'a focalizar, nem garantia de dar ao paciente respira·
. - ção livre e fácill'apictamente e com-

de', molas, nem de magnetos pleto allVio do sofrirn'i'nto da asma

.

'
.. t

.

1 em poucos dias, Peça M.ndC!co, hO'd
permaneü es, aSSlnl, con O

""lesmo. em qualquer farmacia. P

não emprega. nenhum ele:.. nOssa garanlla é a su� protecão,

mento�-;electrostático para II
.

focalizar.
Os Laboratórios DuMont, SABE DA ULTIMA?

ao revelar que estão produ- CHEGOU

zindo a válvula Selfocus pa-
M A R T I N I

ra as forças aéreas norte-a

mericanas, indicam que a

mesma será posteriormente
lançada no comércio para
os receptores de televisão,

planejava fazer de

·r 1te WHI

No mundo rio
. rádio-e da TV

Por AI Neto

cias.
Tratar na Rua Conselhej- como se

inícÍo.
ro Mafra 23.

. • Diario da Mefropole
O valar .da o,eletricidade

f,lquezu em �ge'81
Vlobo Creosotado

(Silveíra)

(omb.'a /

O Reumatismo
fnquanlo _Dorme

(Alvarus de Oliveira)

Daqui. da _cid.ade ma raví- duas cidades que vem se de

lhosa, no conforto que a 1103- senvolvendo de modo surpre
sa metrópole 110S oferta, endente, o que sentímos pe
muitas vezes o que dizemos lo seu comércio, pelo "eu'

parece ser apenas problema movimento noturno, pela vi

do Rio, de uma capital que da cue encontramos no seu

possui quase tudo qu;� de- bru-á-á quotidiano .

seja '" E n interior? Per- Mas lá como eá o granrte
guntarão! Quando dizemos riA;:!lw, a grande hl hh, é a

do papel relevante que porte eletricidade .

representar no pregresso do Cidades ás escu rns, com

Brasil a eletricidade. pode- 'racionamento de energia
se pensar que assim -o faze- sem que possa haver progre
mos porque o Rio l'.:"l,Ytem sso 100%_
eletricidade bastan.e para E alí em <fovernador Va-
f;eu desenvolvimento .,. ladares, por exemplo, li po-
Entretanto, o mal da f'àl- uco menos de um quilôrne

ta de eletricidade é muito troo passa' uma caudal das
maior lá fora e cada vez ':l_ue mais consideráveis:- O Rio
viajamos, penetrando pelo Doce, cuja' largura sentimos
nosso "hinter-land", mais pela ponte que atravessa
nos cresce a conviceão da- mos, e nos faz calcular a

quilo que afirmamos; _.- Ser' quantidade de água que ali
a eletricidade, dos maiores passa, perdida, quando há
problemas do Brasil. ]� con- tanta nececídade de ser :t

sideramos a .eletr-íc idado proveitar !
mais importante 11.-1 nessa Por qtle racionamento de
vida, no nosso progresso e luz? Por que barrar os pas
no desenvolvimento da l'O,<;f'a sos de progresso de uma ti ..

terra, que' 6 próprio petró-' dade que cresce de qualquer
leo. maneira, quando a solucãc
Estivemos agora em dda-' está ali a dois passos?

des grandes do nosso ín1.e-· Não hã dúvida: Os
dor: - Como 'I'eóf'ilo Otoni nossos governantes preci
e, Governador Vüladnre:-3. sam pensar mais detidamen
Duas importantes f'idades, te no valor que a eletricida:-

de tem para a evolução do
Brasil. E tem d� 'api'oveitar

.

os manài1ciais' que a' natl!�

,A. A60·N·IA D-'A' }'eza lias prodigalizou e q!�e
. .

' 'estamos perdendo quanw:J

ASM�. �!lttemos tanta necessida�

Alivia". elli ,••c•• Miaut•.';'·;·' .".,;,.'
-----------------------�

Lotes á venda
Na praia da Saudade, em

Coque.;ros, ao, l3AIo do gru

po escolar "Presidente Roo

sevelt'" com' 15 metros de
frente e area de 400 m2.
Todos os lotes servidos

de água encanada e luz.
. -

Informações com o sr. Gile
berto Ghe-ur, á Rua Salda
nha Marinho, nO 127, ou no

.local. .

\
'

ALUGA-SE
Aluga-se uma loja com 5

portas à Rua Conselheiro
Mafra esquina da Rua Pa

dre Roma proprio para co

mércio, escritó"rio 'DU a'gen-

FAÇA UMA VISITA A
FÁBRICA DE MóVEIS

DE

Rodrigues
& Santos

Se V. so.fre de dores agudas, se,

'suas articulações estão inchadas, isso
prova que V. está se intoxicando

porque seus rins n�o trabalham bem.
Outros sintomas de desordens 110S

rins são: frequ�n.tes levantadas no

turnas, dOl'es nas costas, luml;lago,
(lores nas pernas, )1ervosísmo! ton
,telras, enxaq1.fecas, tornozelos, mcha
dos, olhos empapuçlld,Os, falta de
energia. perda de apetite, etc. V. de
ve eliminar os germes que eBtão ar

ruinando sua saúde. C"tex combate
êsses transtômos removendo sua

càusa. Peça Cystex em q�alquer far
mácia sob nossa garantia de que o

aliviará rapidamente. Em 2i h01:as

V. se sentirámelhor e completamen
te 'bem em uma semana. Comp�e
CYltex hoje mesmo. Nossa garantia
é sua maior proteção.

C�stex no tratamento tfo�

CISTITES, PIEI..ITES E URICEMIÃ

I

Materiais de Construção,
Beneficiamento em Geral,
Madeiras para todos 08

Fins, Aberturas; Assoalhos,
Forro Paulista, etc., Madei
ras de Pinho, Lei e Qualida
de.

,Escritório, Depõsito_ {

Oficinas - Rua 24 de Maio
nO 777 - E,streito - Floria-
nópolis.

.

ParticipáçãO,

.c.J

VVA. MARIA D. BAT
TISTOTI

ganicz.

VV.A. ILDA S. SPOGA·
NICZ

partipa aos parentes e

pessôas de suas rela
ções o ajuste de casa

mento da sua filha AN
NITA, c�m o sr. Lauro
Battistoti.

Lauro e Annita
confirmam

Fpolis., 21-10 51 •

participa às pessôas de
suas relações o contra

_to- de casamento do seu

filho LAURO, com a

srta. Misia Annita Spo-

(ompre pelo ,me"

nor preço da cid....
de o seu refrisera-

.,
dor -NORGE, mo

dêlo 1951, com la
',antia real de

,5 anos.

,OSDf 6ama & CiD.
Caixa postal, !39
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
,Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,0 ESTADO,
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6 ---�
. .,..,-.- Florianópolis, -Quarta·feira, 31 de Outubro de 1951

��I��I���s, _ ��UindoL�i,�����.��l
ministro do Interior, Fouad I clandestina pOIS, de acordo

Barag EI Din Pasha, afir-' com a lei do pais, ninguém
FRAQUEZA E ESGOTA mou que estão sendo organi-!pode can'eg�r armas se� 11-

.

MENTO no velho' e moço, zados "batalhões de liberta- : cença especial, conc:dlda,:
perturbações funcionais ções", elandestinos, em.con- ide acor.do .c?m o mer ito do j
masculinas e femininas, sequência do. fervor �acio- ; caso a' mdl':ldu'�s, mas mm- i
medo infundado vista e me- nalista. gerado pela'drsputa ,ca a organ izaçoes. !
moria fracas, mania de sujo anglo-iraniana.

.

I .0 _or�ão Pl"ó-gov�rno "AlIcidio, tiques nervosos (ca- Serag EI Dín acrescentou, . Misrl" informou, ha alguns
Icoetes), frieza, desaparecem contudo; que' a organização dias, que os "batalhões da

I'com um só vidro das Gotaa incipiente "é um movimen- liberdade" estavam sendo
M d 1· Ad t d to nacionalista com o qual organizados e treinados pe-',

I
.

1
'. ... ert e mas. o a as n08 .

bag? del Caatil o, dIs.se que hospitais- e:"r�ceitadas di�. o governo não tem nada que lo general Aziz El Misri,
declll10u do ofereCImento.

te POI; centenas de Ve1'''. Negou, em consequen- comandante em Chefe do
. . d' l' •

namen
pOlque o. la l�a..ISmO ,.PU:- 'I

médicos

ilustI,.es, M,'e,ndel.i.
cia, enfaticamente, as noti- ExércitQ, egípcio de antes

t�nde l.uta� paI seus pl mc�- nas firmou-se como o mal� cias de \tue o Exército egip- da guerra, ·aprisionado pe-'
Pl�S e Id:aIs ,��lo� seus p.ro- completo e categorizado re- cio está fornecendo arma- los ingleses durante à se

pr�os melO� qUatl�qU�r ,�ue vigorante do sistema nervo- mentos à organização, sub- gunda guerra mundial, sO.b
sejam as cIr�uns an�las. .so e das energias vitais; te1'ranea e disse que §l.e es- a acusação de simpatias pa-° d�. Casbllo envIOU um Sem contra-indicação. Na� ses elementos estão eons.e- ra o Eixo.
teleg:·amll." ao general Peron drogarias e farmãcias.

•

-'-_convIdando-\) a usar de seus
I

-

P F" d P
· -

d V tbons oficios para salvar os .ara O Iga O e rlsao e eu reinconvenientes que experi- SABE DA ÚLTIMA?'
." PRISÃO DE VENTRE .J .

menta o partido como con-
. CHEGOU '

. PILULAS DO ABBADE MOSS
sequência da falta de papel. M. A R 'f I N I ". As vertigens, rosto quente, falta de ar,

vômitos, tonteiras e dores de ,cabeça, a
maior parte das vezes são devidas ao

mau f-uncionamento do aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pilnlas do Abbade Moss são indica
das no tratamento da Prisão de Ven
tre e suas manifestacões e as Angioco

lites Licenciadas pela Saude Publica, 'a:s Pílulas do Ab
barle M08S não usadas por milhares de pessoas. Faça o

'ol" _..�__ ;. ..,. ....

Palavra" de
)

de
atos 'I Lim,t8�ão da

Natalidade
paz

guerra: /

ral Daibo � Sub-Delegado de Polícia _: Dispensado eà Pio XII: "N� passado foi di-
2-3-51. 10Ó5' - Delirlo Ubiali - Juiz de Paz - Exonera- "ulgada R teoria dos perío-
do em 28-2-51. 1006 - Professora Irma Tomasi Lassa- . dos de fertilidade e. os de
rim - Escola S, Donato - Removida de Siderópolis em

! esterilídade da mulher (Es-
20-6-51. 10()� - Pr�fessora .Dirce Pacheco Delfíno _11 ta teoria é f'un�am�nt�da em

Escola do RlO Maruim - DIspensada em 3-7-51. que a concepçao e somente :"

I posaivel durante certos 'pe-
DISTRITO DE MORRO DA FUMAÇA

.

, I riodo� de cada mês), 0. Pa�
1008 - Professora Iva Damiani - Grupo Escolar .pa disse aos .SN1S ouvintes

- Dispensada em 15-7-51. 100D - Professor Argerniro que .devem' orientar sua

1Trawon - Grupo Escolar Prlnceza I,sab.el - Bíspens� c?nd.uta�, ·qu'all.to a essa te_o- ,

do em 4-5-51. 1010 - Professor Jose Smeval Couto - na, em autoridades e nao

Diretor Grupo' Escolar Pinceza Isabel - Removido de em ,"publicaçiíes chamadas (

Urubicí em 3-7-Gl. populares".'
I Relativamenteá aplicação

DISTUI'l'O' ,OE SIDERóPOLIS ! da teoria na esterilidade, a-
1011 - PrONSSOl'a Aurora Losso Cabral _;_ Escola' centuou o chefe da IIÚ'€Já:'

Vila Nova. _'Removidi'de Rio Fionta-Medio em 20-6-51. ,''Os conjuges podam usar

1012 -Professóra Clotilde Donela ";_;"'Escola São.Bento do seu dü:eito matrimonial
Alto - 'I'ransf'erída de Treviso. 1013 - Vitor Mano-el nos dias de esterilidade.
Mendes - Sub-Delegado de Polícia - Dispensado -em Mas, se os conjuges pratica-
3"4-51. 10t'4"::"'" João Nicolau -,lO Suplente de Delega- rem os atos conjugais exclu
do de Polícia - "Dispensndo em 3-·4�5L ioís � Davino aivamente nos dias da este
Ceza - 20 Suplente. de Delegado de Polícia � Dispen- rilidade, neste caso a sua
sado em 3-4-51.

\
.

.

conduta deve ser examinada
mais atentamente, Se aoDISTRITO DE COCAL contrair casámento, um dos1016 - Adão Rosa - Jliiz de Paz - Exonerado .em
esposos tinha a intenção de26-3-51. 1017 � Professora Adelina Rosl\_ Bona Burigo restringir as suas relações.:_ Grupo Escolar Professor Padre Schuler .::_ Dispensa- sexuais aos per iodos estê-da em 26-4-51.

-

reis, isso invalidará .pratí-DISTRITO D.E MORRO DA FUMAÇA camente o ato, pois o direi-1018 - José Gole Sub-Delegado de Polícia.
/-: to decorrente do centratot.,Dispeh�do em 26-3-51. :matrimonial é permanente,

"
.

sendo ininterrupto.' Esta é------------------------------

a primeira hipotese. Na se�

gunda, se a limitação do a

to matrimonial .aos dias es

.j téris não for considerada co

I mo um direito propriamente
1 dito, mas como 'utilfzação
I .desse· direito, a/ validade do
I matrímonío é inquestionai vel".

I Credilo,Mulul PredialI
,

'

<, ••
'.

•... _', -

o ruais al�tig� (21ube déSorteÍoS -do Estãdo de
s'A,N'fA CATARINA.

- F-ez .eri#ega de mais uni prêmio em P61ita Gros-..
sa ,(C.anasvieil�as) à Exma, Snra. MARIA -dNÁCIA
DA LUZ. '

.

I N S, C R E V A M - SE!,
Facam ·R·na inscrição hoje mesmo, procurem os

agentes mais próximos. ou seu escritôrlo na PRAÇA
13 DI<:: NOVEMBRO, 20 - 2° andar (Altos Restau-

"
.

'ERID.A�. REUMATISMO'"
• PLACAS SIFn.lTICM

Elil�r de Neuueira-
I(edicaçlo auxiliar ao tn.

taMt!ato da IItiU.
rante Rosa).

Com C1':& 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habili
tados a concorrer ao sorteio à realizar-se dia 31 de
O-UTURRO, que está aproximando-se. I

..

Cr$ 13.500,00 distríbuidos em prêmios todos os
.

I
fr?qUf ze e
f xqotarn- nromesés.

Brasileiros oferecem
que Perón

papel
Nega

BUENOS AI:RES, 30 cu,
P.) __: A União Cívica Radi
cal l'ecebeu tiro ofereéimen
to de cem ;milhões de cédu
las eleitorais, feha por úma
ttpografia de São Pàulo,
Brasil, que teve conhecimen
to das' dificuldades que en

frenta essa agrupação poli
tica, oposicionista ao presi
dente Pel'on, pela falta de
papel.
° pl'esidente do eomité

nacional do partido;-dr. San-

----------------�--------�----------------------�-�,------------

fogões fOIlDfS· f- fOGARflRflS
ELHRléOS DAKO

._-

....

T"A'-'C�'". '.

• "[ <

"{l>... ,.. .

i:'� .

AGORA COM
,'\

-
,

2'"�',t;I • I'

•

DE'

VeseONTO

}��CATAR'MENSe

"

Anuncie n"'O ESTAD�

1{f)'OR'TÁé(NS -
* Cr<Ó�JCAS
.. CINf:M,A
.. ��t\bIO ...;..

* U'rf.RATURA :
* HUMOR

Cr:$3.oo* MODAS_:
• Tono) 0< l'i1.tSfS·

,

r' .

'

RfV1STADAGUAfRA'
CAIX.b. FOS'rAL,V ,.

CURITIBA - f'ARANA

COIT�A_ CISPA. . t '

QUEUa lOS ta· ,.
BElÓS f DEMAIS �

<Ç

AHCCOES DO
"

L -

·IlUROWllnno.. i

t,
.otft'ç'(r
�ij*,ç
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1

; OS MELHORES ARTiGOS! OS MENORES PREÇOS! A-S MAIORES FACILIDADES!
JtADIOS _' ELECTROLAS - AMPLIFICADORES _. TRANSMISSORES - DISCOS - TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCÉRADEIRAS - "GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES - BATEDEIRAS _' yALVULAS ALTOFALA�TES - RE

,SISTENCIAS - CONDENSADORES
O mais completo estoque de'peças para radio
Rua? de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis

. a s.li,I
.,,. -. "I

,
C cc

ccIIVIR<iEM ESPfCIAlIDADE" qa
.

('< � A,WETZEL1IN'D IJ8Tl=tIAL-JOIN V l LLE {M1rUt rtitia.
TJRNf'\ A. R{)UPA . BR-1\NQUISS'

.

SAA\LUTARIS NAS Bast'idores do Mundo
A

' 4
L

Eu bebo
'L

Tu bebes
II . U

Ele.: bébe
T T
I t •

Nós bebemos
A

R
Vós bebeis

R
I Eles, bebem... I.
SALUTARIS

Prança heróico
Por AI Neto

I, Na próxima noite de Ano

I
Ao mesmo tempo, a:::\fa-

1 Bom, os franceses puderão bricas estarão pr'oclllZí!l�O'levantar a taça de champa- armamentos num ritrno ue

r'Inhe num brinde ao renasci- 130 bilhões de irancos por
' meuto da F'ran c .., 'como po-Imês.

.

f

tencia rnil itar.
'

De acôrdo com fJS plar.os

fAté o dia Iwi.r'eiro do ano, atualmente em progresso,
a França tera cinco divisões antes do fim do ano em cu r

completas _em pé cJe guerra 80 a França terá iniciado a

e cinco mai s que poderãoser construção de 17 'novas ba-
mobiltzadas err três dias. ses aéreas.

\ Os mesmo planos prevêm
a construção"de postos de
abastecimento para o exer-t
cito em lugares estrategicos
e de um oleoduto desde a

costa do Atlantico até Ale--DIO
.�

Radio Difusora de Laguna
Z Y H-6

"

'HORAS:
08,00
08,05

-08,30
09,00
09,15
09,30
10,00
10,30
10,55
11,00
H,i5
12,00

12,30
13,00

/13,25
14;00

--0--

16,00 REINíCIO
16,05 PEQUENO CONCÊRTO
16,80 . RíTMOS ALEGRES
17,00 DEmCATó-iIA ,

17,15 A S-UA�MIÜ�OmA PREFERIDA
YPIRANGA).

17,.80 RECORDAÇÃO DFJ B-ÚLE
18,00 GRAVAÇÕES VARIADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL
20,60 RiTMOS ALEGRES
20,30 CARN,AVAL DE CANÇÕES
20,55 3° SUPLEMENTO DO JORNAL
21,30 úLTIMAS MELODIAS
22,00' EN'CERRAMENTO FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA
Rio e São Paulo:
ALCEU N. FONSECA & Giâ', Ltda.

I

Tronaport•• regulare. de c gCl I

slo (BANCISCO DO SUL para' NOVA 10HI
lnformCl(a.. como_ Aq.nta&�

'! p .nÕpoii,- Cario. Hoep k��/A -Cl-"Ttle!cre 1 212 ( see. tele,.
r o ',..ndlco do Sul-C.rlol Hoepcke S 6. -CI -Telt'Jone (

.

MCOR6,MAC!
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-: As, Brilhantes Comemorações
. ./ 1 � '\.

I

'. 1 .' �

Coufraternlsando-Ie, dentro da '3rdidelrB éSDtrilo de clasI8,' os # cDIIIsrciários realizaram:-condignas;
manifestações _

de' jÚbilo 10' transcurs'o da sua m J�1I1�data . ".' I
'

�.

do 'Dia . �o Comerciário'"
A laboriosa e honesta classe dos comerciártos de,' Com a legislação social que hoje vimos desfrutando, jna esposa do dr: ·Aderbalf.linàa corôa de flores, fa-"

,}'lorianópolis, a cujo esfôrço e dedicação deve o públí- tôdas as .clssses têm definidas as suas atividades, c).efen_- Ramos da Silva, atual Pre- lou nessa oportunidade, o'

co o desenvolvímento do comércio 'Iocal, dentro do mais dídos os seus direitos. A dos comerciários, por exemplo, sidente da tradicional firma sr.: Francisco Medeiros, o

elevado sentido social, comemorou, sábado! domingo, se- desfruta de beneficios que nasceram da realidade impe- Carlos Hcepcke S. A. Co- dêcano dos comercrarsos

gunda-feira e ontem, como era de esperar, a sua magna dosa de uma melhor assistência que lhe é devida pelos mêrcio e Indúatriave que, à desta Cãpital, agradecendo, ...
data.

.

patrões. Daí o entrosamento de organismos que, nos obie- frente daquele importante em nome da tradicional fh'-'
.: <C'E essas comemorações, êste ano, tivéram um cunho tívos que inspiraram a sua criação, desponta da neces- estabelecimento que *on1;a ma, o dr. João B. Bonassis.,.

. é:in_linentemente social; em que podemos destacar, como secidade de uma asslstêneía mais diréta do patrão ·ãô o nosso Estado, vem sendo
.. ;i!!iiltiça aos organizadores das festividades, o verdadeiro empregado" Dêsse pensaménto, surgiram o .Servíço So- o precurssor ela obra do seu
.

,'·�ídto de classe que une- pasrões e empregados, numa cíal do Comércio e o Serviço Nacíonaf de Arcrendizag'ém Ifundado.l'. .

1 ,ât;tifestação magnífica de que vivemos, já, no Brasil, Comercial, dois organismos irmãos, com finalidades de- I Após depositada, ao pé da
't.-,i.npo3 çutrós em que o sentido' elas profissões evoluiu finidas - o primeiro no-tocante aos direitos do com-er- estátua de Carl. Hoepcke,
(l�� .maneíra a 'tornar l..qualltos trabalham, honestamente, ci�rio e o segundo no te,:ienC)' da educação que lhe com-

kkntificadO§l 'nos propésítos de bem servir a coletívída-' pete,
de. .:> -; .'(,,'-

.

Nesta Capital, a par, dêssa.i assistência prestada à
classe, há ainda a atividade sempre presente de um ci
dadão, cuja pr�cupilção de servir é pCtl" todos reconheci
dá - I} sr. ''Eduardo Rosa, moço, inteligente e 'capaz, le
vado à presidência do Grêmio dos Comerciários, que reu

ne
.

quantos exercem ativâdades no ...comércio.
De espírito de solidariedade e de elevada compreen

são, êsse jovem comerciário, que muito bem sabe desem
penhar o papel dificel de um verdadesro lider, resultou
o espetaculo que, nêsses

'

últimos dias, assistimos e queI
se desenvolveram para assinalar, dentro e fora da pró
pria classe, o verdadeiro sentido de -confraternização
que os anima/e os credencia ao respeito e à admiração
do público,

-

�Ciclista-- Píntccudo:
9 jornaleiro foi jogado ao' chão

.. tevo 'qalo Sar pP.O·�ado 80
horas de justificado júbilo, GRAÇAS

U U uu U u i) II em comemoração à data que, Iniciaram-se (as comemo-

,. ,Unsp·ltal d!l Caridade .

ontem, �s�il;;lou o "Dia _do rações com _3.., missa, às 8
U o

'lcomerClano.,
.' horas, na Catedral Metro-

Não só os veículos moto- mais conhecido pela' alcu- Desenvolvendo programa politana. ".. -.

.risados passam, à certas e nha de "Saira", entre os organizado com carinho e i O templo se
.

encontrnvà
determinadas horas, em ,seus colegas, foi jogado ao assinalado interêase, as, fes- .Iiteralmente cheio, sendo, aô

verdadeir� .dispal·ad� pelas i s�l?, com o choque de �"lllna I ti'vidades �e seg�ü:am, _den<sel'�ão, exaltada a co.:_upreTuas centlaIs da capItal, co-! bICICleta que, velozmente, Itro do maJOr esplnto'de ca- ensao da classe que nao .es

l?cand_o os transeuntes em tr�nsitava aquela ':._ia pÚ-I'J!lar�dagem,;qu� � fraço'p:'_e- ,
queceu .de agradecer �.

sl!uaçao .de alerta. I bhca. O pobre. garoto, que I douul\la\lte no se1Q .da' clas� ,Deus as graças por todos 1'e-

�
!lá, _também, os ciclistas, 1 foi vítima de um fOl'te al-! se. ,-' ! cebidas. _

que�_dese�freadament;, des- l baroamento, teve
..

que ser I . I A !sse ato de fé!...além de
cem a Praça 15 de �ovem- pensado noJlyspItal de Ca- i .A reportagem de Q ES- patl'oes, superlotaram aque-

.)i1:o: lado. do.Palacio, em di-
. ridade. "'\�

i TADO, como sempre, procn-,la magestosa Catedral, co-

reçao ao MIra-Már, provo- I ! rou acompanhar, passo a melt�ulrios. suas famílias e

cando, às. vezes, acidentes . Não haverá tambem, pa.- passo, os atos que eram ,de- .
eonvidado� especiais.

sédos. • ra os ciclistas, normas a se- terminados pelo progrania,: HOMENAGEM PôSTUMA
Ontem, pela manhã, um rem respeitadas, em defesa registando-os pam conheci-! Após ao ato religioso, que

menor vendedol'- de jornal, de público? mento público. j foi verdadeira manifestacão

A'bandona'
.

ra�m,'"" an:t'e:o'n.· ... I��i�\�r��;;::.,'·:,hf:��
1gem a Carl Hoepcke, pionei"

G b t·
Iro do comércio de Santa Ca-.

te.m ,'. O •. a ine e ;'"��;,;, do grànde núme,·o
, . .

de enwregados no comércio
PANAMÁ,30 (U.P.) -- O LIberal NaCIOnal e NorbeF-'r'}lOU o ginasio de uma de e patrões, encontrava-se

'ministro da Educação, Ri- to Navarro, do Pa!tido Re-. suas' escolas �para realizar participando dessa solene
cardo Bermude�, resignou voluc�onári� �ndependeri�e'l.a Convenção Politica de .qu� homenagem, Gomo (-eonvida
a seu

.. posto,_ medid� q.ue A CrIse atmgIU seu ponto jresultou a escolha do che:f� da esp�cial, a exma. sra. d.
te� �n·ossegulIl!ento. a. �tlse auge· quando o governo ocu- ele Policia Remofl-:--

. Ruth Hóepeke da Silva, dig-polItIca que se segUJ:ú �a es- .' !
. -

.

(�6Iha do chefe de Policia
José Antonio Remol1 como

.

C t L d·· d A t'
,.

��ndid�tó à presidencia. , ,011 ,raDan' O . e
.

- U omovels
:, B�rinudez informou, que

. iAGÜ,ARÁO, 30 (V.A.) :_:. pIa.cados.eom,<;hapas'de 'No- I pela estadual nO 2-39�Q5, en-outros membros da Fl�ente Pelo� fUllcl'ona'l'l'OS Dl·dl·'mo.. 'V 1 t d� va .� ar {, el} o as mesmas quanto' que, o outro carro
Patriotica, partido a' que é Bezerra, inspetor de Imigra- sido substituídas aqui,: por se- encontl:a detido há PQUfiliado, abandonarão tam- ção do Ministério 'do Traba- placas oficiais, pertencentes cos quilometros; desta cida
bem, o gabinete .de coalizão lho, ludal fereir[l. de Al- a08 carros que usa� o 'Esta- de. e tambem será reé'olhidodo

. p�esidellte. � Al�ibiades xemicio, e Arquimedes, Car� do. O Buick já- está l'ecf)lhi- à Alfandega; Segundo <'.ons
Arosemena, a não ser que' o ,valho, 'guarda-mor da Al- do à Guarda M01711 e trazia, ta, os automoveis em a'preçoch��e do e�e�utivo reafinne 'fandega loc?:l, foram apl'e- como dissemos;plac.a de No- destinavam-se a essa capi-
.� 8U� 'pos1çao .de neutl'aU- endidos ontem, nestá cida- _�a Yor( que foi substituida tal..

'" ,dadê'face à PI.'oxima campa>,.' de 2 '�inissimos carros, de
�ha eleitoral. Dois outros. marca '''Cadillac'' � "Buick" ..
membros do governo apre-: modelos 1951, procedentes
·se:i1tar:am tambem sua l'esig- ;' do' Uruguai: Os dois, auto- . D' 'e'. Vo'.lla· 'de u'm·" F'eSII"valnação 'são eles. os ministros: moveis, que

�

sfio. dos mais

Da:id Ham�dio, do Partido earos e finos, estavam em-:.

encontro com a morte
Eisenhower para' o Govêrno GÚATJ�MALA, 30 (y.P�) la' cid�de. Os dois artistas
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-. ? governo decretou lu�o I �obr�vn7entes foram lal1ça-
.

'.' aaque '.
.

ofiCIal, ontem, em .m��orIa dos fora do apa:�'eJho, quan-
, .

'.
. I de um grupo de arhsta.s que. do o mesmo caIU ao solo.
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'a�'WASHINGTON,30 (U;P.) em que é de esperar que a foi virtualmente elimihaefo, Um deles, a cantora de vin-
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."-.• <:1".·.r'-, �bserv�d?res c1�p!omáti� situação internacional, mais num desastre corn um aviã� te auos Zolla Luz Estràda,
..

-

co� lmpaeclals vatIcmaram. qve os pl;oblemas 'internos,' J de transportes da l'�orca Aé- foi encontrada nO"<i l'amOI;l
que a vitóri� dos cOl1sel'va./-serÍi o tema' principal d� 1'ea. Apenas duas das� vint,e de- umá arvore. Cinc.Q .. dos
d?r�s na. _Cra Bretanha da .. ; discussão entre os cidadãos e sete pessoas a bord'o so- mortos. eram militares. Os

I• 1'a lmpulso ao movimento I
j bl'!}Viveram. Ô avião'-trazia ou_trog vin.te_ eram. artistas.. -'Para "recrutar o general Ei- dos Estados 'Unidos, quando de' :v.olta- os artistas que ha-' l:.Tma multldao estIma.da em I�.en�,�er': �omo candidato os partidos ,politicos se l'eu- yiam tomado partê ,muna nnds de 60.000 pessoa..s....as-,l't. presldenc·la. da República nirem em conveuGões, em festa de beneficio em Flo- �id'iu aos f e
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- :.:y" .' t�n nus as V1-
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Estados Unidos 'nas e- Chicago, no prÓximo verão, tes, sábado à tarde, quando L1ll1as. O aCIdente ocorreu
telçoes de 1952. Baseiam-se para a eFlcolha de seus c.an- caiu logo após ter decola- tres minutos após a decoJa�'�
€"!e'S sua opinião a respeito didatos. 'do, nas proximidades daque- gemo t

.

Florianópolis, Quarta-feira, 31 de Outubro de 1951
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Desde sábado último,
'.'

os NO DIA 28
comerciár ios vêm vivendo A MISSA EM AÇÃQ

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

EXTRA�PROGRl\lUA

Dl':

Constitui II verdadeira•.ma- -

nifestação, de solfdariedsde
humana.,...que .calou fundo ..

nos corações dos ve-IhirilmS'
abrigados no- Asiro Innão, .

Joaquim, a pzesençc' dos <co-
* O telegrama que o S1·. merciários naquele mooelar-'
* * Dimas Siqueira Cam-

estabelecimento;' acoi1red-
pos dirigiu ao deputado

. mento que não estava pro- .

Francisco Neves, divulga- .

. ,.'

1 gramado. É que a.fí fómm,.
do ontem por este jorna , '

. levados pelo sentimento o.e'"
obteve a mais simpática amôr liO próximo, tão j>ró-,
repercussão nos meios tra- prio à gente catarinense, fa-balhístas e entre 0$ Iun-

. . zendo entrega, a cada -vo-
?cionáfios públicos.' ,

..

,.

d 1 VÔ, de presentes. Cígarros, ,

O sinatano o te egra- frutas, dôces e f'ínos bom-;
ma é membro destacado .

bons, f'ôram a alegria da-,.

do Partido Trabalhista quêles que, ali, contemplauk
Brasileiro, desfrutando de

o mundo em que vívemos-.
prestigio próprio em Joín- nós outros. , .

vile, que, lhe valeu, aliás,
. um lugar de suplente de

deputado estadual na le- .

-genda do seu �artido, com
apreciável votação. O seu

aplauso espontâneo e de-
-

aintcressado '.
ao deputado

F'rancisco Neves, demons
tra o acêrto da orientação
que este valOl':'oso . p.ada:
mentar venf�seguindo na

'Assembléia
.

Legislativa.
Constitui, outrossim, moti
vo de satisfa�ão paí�a o

deputado de Tubarão, que
- eada dia que passa, cres-

'

ce mais no conceito e na

estima dos verdadeiros
trahalhist�s. .

'ij'a memór�yel' sessão
em que foi rejeitado o 've- -DIA 2H
to governamental à lei do . .

-

()oaumento dos· funcionários
O BAILE DE COROAÇA .

. DA RAINHA
públices, o ·dep. Fran- . .

�iseo Neves recebeu cah� .

Ante-ontem, à noit€, nos'·
� salões d'u Sociedade de Ati-
rosa manifestação .de a-

p:reço por parte da assis"
tência que lotava tqdas as

dependências da '" Assem-
bléia Legislativa. .

.

.

Agora, são os correli
gionários do interior que
se apreSi;am em dizer que
() referido 'parlamentar \
tem estado sempre com as

bôas causas.
Fato dessa natureza

mel.rece um regish·õ espe- ONTEM, OUTRAS COME�-
ciaI. porque só acontece .

aos parlamentares que se- MORAÇõES
Na manhã de edltem, ""Dia.guindo

-

umn orientação <tQ Comerciário"; .rea!izoll·-iSe.'"
certa,. se conservam fieis
aos princípios que defen-

Missa, na Catedraí, i'!, pro-·
.'. dem e aos compromissos' Cissão, a 8eguir.

Após, em ônibus e ald;o-,·
�umidos perante o elei- móveis', se dirigira.tn· â "raia.
torado. ;p

I de Canasvieiras onde 'se.'
Esse é '0 caso do depu- efetuou grantlio.sa píc:"ni.que..tado Francisco Neves, que qQe transcorreu em anibien�,

"reagindu às ameaças' e à te- d,e aiegria, encerrandG-se,,_tentacão do oficialis-mo
estad�al, preferiu ficar

assiin, as· festividades que,.•.
" êst.e ano; d_e :r,naneira bri-·

con; � P?VO'" combatendtr IhantCi), assinalaram {) írans- ..
as mJtt;,stI�aSde os atos ,de. cm'so 'da magna dàta. tãu.'
prepo e.nCI? e ltm gover- grata à' lãbori6s>.:"1 -clas�e.
no capltahsta, que outra

I"c�oisa não tem feito. senão> ',' _

desprestigia\{' o Poder Le- Assine "P ESTADO'"
gisJativo.

!
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HOMENAGENS
À noite, tambem extra-·

, programa, no ResÚwrant.ei'
Rosa, à Praça 15, fôram RO-

I menagsados, eorn um jantar, .

I) sr. Eduardo ROBíF,_ PI·esi--·
dente do grêmio dos Co
m�rciários. Nessa Qcmnao...

foi-lhe oferecido lindo e :6-·
. co estojo de caneta e lapl,","
seira Parker 51, a ouro. A--.
gradecendo, o homenageado,.
brindou a Rain.ha d.€ 51 e

ofereceu às senhorinhas .1)1-'
lita Sa!um .e WalIy, pela t:o�'

laboração que �empre pres
taram'àquêle Grêmio, :t".ÍeDs.
presentes. .

.

radoresv l'ealizou-.se fi ;5oj13-·
.

ne coroação. da Rainha dos

',comerciários
de 51,"8 g.ra-�

ciosa senhorinha Ec:h.\:Ír t:..-:Os-
ta Lima. -

I Àquele ato compuré:c.e.i"am,
autoridades e pessôa<l espe-
dalmente cnnvitladas, aléuJ.l:;
de' inúmerosos eomerdád,oS_
'Após, tivéram início .as.,

dansas.

Afil'maram os jórnais' oficiosos que, 110 Esta4io"
a oposição· ao govêrno sóinente 6:iste aqui/na Ca-pi-
tal'.

Q'uem, no enümto, pércorl'er o "ínterim'; se eOIl-·

n;í-lce justamente do contrário. Aqui, combatendo,..,
n6s afirmamos W 'cx!stênci'a do govêrno..

No inter-Ioy; nem isso!'
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