
CIRCUTh'O D
É conhecida a obtusidade de, certa ave, da família I créditos suplementares de�e passar com�' que desaperce- amu�ntando seus potenciais, em busca de auto-sufícíên

das galináceas, que, -çõlocada dentro de um círculo, mes- bida aos agentes, da publicidade oficial. Estão nesse ca-. � cia, Quando esta íôl' ":àlcança4a, a energia �e Capivari
mo tra�adQ a bastonete de gi�, não o-transpõe e nele se so as que jse destinam às ajudas-de-custo .

devidas aos, tornar-se-á desnecessária, mesmo porque, obVIamente,
deixa ficar, às voltas, grugrulejando. funéÍÔhários removidos, mormente às professoras. Essas i será uma energia muito mais cara do que a local. Garan-

Assim (1 Govêrno e os que se exaurem na inglória, dotações, nos Govêrnos anteriores, não só eram parcas, I tiu-se o Estado, através de consratos prévios com essas
missão de defendê-lo ou explicá-lo, face à atitude de re- , como bastavam e sobravam, quando ainda delas saíam as I companhias, afim de que o capital empregado seja mes

.nÍt-ente má-vontade para com o funcionalfsmo, despesas com caravanas de "estudantes, destinadas a um 'm0 ,:,m parte compensado f Não! Com a próprfa usina de

Se, c?��O �.e� em este jornal, em arti?os de' 25 e 27' de sádio intercâm.bio: Hoje, sob
a égide da paz e

líarmonia,_,. C.apivari
foi feito, ante� do pTojeto,. o contrato cie f�)l'n��

eutubeo uI •. rmo, se lhe faz a. demonstraçao de que os ser-
.

essas verbas precisam de altos xt:forços.' CImento, pelo qual o preço da energra e a' sua quantidad-e
vidores públicos podiam e podem ser pagos com o jus- Não nos detenhamos, entretanto, nelas e noutras,' fossem estabeléeídos? Não\nos consta! É ou não é _cerlo

· to -e necessário aumento que a lei lhes deu, os-esereven- que foram e estão sendo consumidas exclusivamente pe-' I que Blumenau, para prevenir a próxima estiagem, esteja
ses palacianos, tais euriçes-eacheiros, sacodem-lhes em Ia . po1iticalha que domina o Govêrno. Fiquemos em de.' promovendo a instalação de Uma possante usina Diesel,
cima os venenosos espinhos das mentiras e dôs desafé-: .monstrar -que os meios para, 'pagamento do, aumento fo- até que conclua asubras da 'rio do Cedro? De quanto se-

1:08 chulos. }�, buscando convencer os incautos �ri'àzoam: ram dinamitados em tanto quanto possivel, .pelo IGO_! ria o consumo obrigatúrio e a que preço chegaria a ener

os saldos a que se refere a oposição "estão inteiramente vêrno, antes � depois de ser sancionada a Lei nO 22. Já gía em Blumenaú e·loinville? Esse preço; que devia ser

eomprometsdos, seja para � pagamento de d�spe�as não vinl�s �ue, depois de ela entrar em, ".igm-, o Executivo-IPre-es�lldado; i�tere��ar� .às j�dus�óas ou. a instalação
previstas no orçamento, seja para repor o dinheiro de persistiu na abertura de vultosos. créditos, .por .conta do l de motores de emergencia Bera mais vantajosa? As con

v.el'b�s 'federais indebitairie_n�e d:é�vi.adas pelo Goyêrno exces,s? �ho; .arnecadação: da re.ceita --;- �onte �ue, para es-I diyões técnicas da dj�tensã�o da Unha e a� dife!":nças �e
passado e que montam a varies milhares de cruzeiros". ses créditos, era legal e. para o aumento fOI tachada de chclagem foram analisadas antes do J.�roJeto? Nada dIS-

E com isso querem eximir a situação da pecha de má- ínconstítucional, pela junisabença simplória dos exegetas! 80. O projeto nasceu de repente, pata o fim de dificultae
vontade para com o funetenalismo e, provar que o Go- governistas. A má-vontade do Govêrno. nasceu, todavia, o aumento. Com ele o Govêrno lrineu Bornhausen pito
vêrno não paga porque não pode. Esquecem-se de que, com . a 'própria emenda .Ilmar Corrêa-. Tão logo. esta- foi queou aquele maravilhoso r..rograma com que subia ao po
depois de a Lei nO 22 entrar em vigor, o Executivo nada conhecida, .os mentores do governador correram à prí- der: rede de.energia paratodo o F:sJado; estradas asfalta ..

menos de 11 vezes abriu créditos por coma da arre- meira. máquina de escrever e ditaram o projeto da aber- das, etc etc. O grande emprést.imo anunciado para-a execu

�adação do 'corrente exercício, conforme se lê no Diário tura de ema dotação de VINTE E CINCO l\ULHõJilS pa- ção desse plano-ou, pelo menos, para 'o seu iriíciQl caiu em

Oficial, nas ediç.õ�de lQ a 18 do mês último. Esquecem- ra a ligação da rede Plortanépolls-Jaragua, , môfo. Dele resta" essa ligação aventurada nessas condi
se mais de flue, para repõr verbas de que o Govêrno pas- 'Essa importância não poderia 'e nem pode ser gas- ções e, COnIO' quê paea ferir o orgulho dos que á tudócon�
l>'ado se viu na contingência de lançar mão, foram vota- ta senão em, pequena parcela, no corrente exercício. E denavam do passado, ein continuação à mais combatida
dos empréstimos na Assembléia. Claro que não podemos isso porque o pr6]eto foi feito a toque de caixa, com a, realização do Govêrno Aderbal Ramos da Stlva•.

'

Se êste.
�sperar que os articuJisias oficiais e oficiosos deixein de finalidade única. de dar 'ao Governo o direito de argu- lutando bravamente' contra as fm'ias e a demagogia da
condenar o Govêrno passado por usar de"ôsas verbas, que mentar com falta de meios parà pagar o aumento. A.li- UDN, não fizesse a ligação de Capivarí, o at'ual Governo
estuianl intactas, se o novo G(}v�rno não se antecipas- gação pl'etendida e' altame�te onerosa. devêra, antes tJ-e nem a oportul)idade teria de projetar a sua màior reali�
:se nos seus usos e metodos e fec�sse o Legislativo an- receber-o crédito global pedido, ser estudada sob os seus zação! E nem teriá as desculpas'de que hoje se vale para

t.es
do t�mpo: at�'av� de. um� indeco�osa manobra, cuja I variôs aspectos. E�a vai socoljrer de en�rgia ?u.as emp!e-ll��gal'

o cumprimento d� uma lei. Ficaria, .por aí, a .dimi�
lembrança am� hOJe. ma�ela o: est9mago dos homens 1 sas, lIma da.s �uaIs" a .de Blumenau, e IJartlCular, ,e

�

a. ·tIl: e remover adversanos. Mas talvez saIsse do CIrculo
de, bem. Bem de '_'_�:_. tambem, que a natureza de certos {)utra, de Jomvdle, e mIxta. Ambas éssas empresas estao de giz. , .
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· �AS \: EGAS, g� _

(D.P.) r .' PORMEN9RES T IdIstancIa-de �lD �ms. do 10- ,Un;1 foguete, se plo_Jeto.] nO�1 Em lIapolas o « I Idr- João José de Souza Ca�'
· Nais uma das letaIS b?mbasl LAS V�GAS, 31 SD.P.) cal da explos�o. .'

" I espaço;_ ,sendo rapIdamente! ,It..
.

ti
, a-l bral, hoje digno Seeretárjo

atomicas E-9rte-amerlCanas!- _Um brühanlte clarao, se- Grupos de madrugado.res
r encoberta. por un�a' n,�vem J Saldaob!l-).) .

i do Interior e Justica. Edu-
- iluminou os desertos desta I gUldo por uma nuve1b seme- em todos os pont?s eIp que. que pareCIa estar CODel�ta I �". ti "tcacáo e Saúde.

•

..•

região, na limpida'.manbã de phante a um' cogumelo, que se descortinava o horizon-! com gelo. I RIO, 31 (V.A.) - O Na-I
. 3

boje, dando aos obseI'"Vtltio-1 se elevou� no espaço com a ·te, na expectativa da explo-l Na localidade de Rende-'! vio Escola "Almirante Salc
.
A' bancada.pessedista, on

TJ,'.s pi'esentes espetaculo se- ! mpidez de 'u:n foguete, .mar- são, e. fo.togr8;fos, em avives, 1'011, nu Estado'. d�e . �evada, I <l�nha'� ,deixou o :porto de
I �em, usando dess� praxe, au

.melhante ao da Aurora Ba-, cou � tel'cel:'a .�a sene d.e ,a?1'?1nmaram��e, dentro ·dos_ as casa;;. �ol'am hgelran.lCn- ·.Pn·eu dI� 26 do. corr�nte ;sentou:.se do recmto da A,s
..l'ea.l.. . .

i\._atuaIs expe!'lenClas atam!- jhmItes, d.e segü,rança, da zo-. te sac�dl�as;-pou�cos mmu- i com d�stll:o �-Flzerta: o.on-; semble.Ia. O dePutado WI�.
A mOI'hfera arma' fDl deI- CltS que estao sendo levadas. i-na pengosa. O reporte1' fo- tos aposo a explosao, ma� GS

.
de, apos hgeua estadIa, 8e- mar DIas relembrou, �a trI�

·:x.-a4a cair, de uma' B-� da a, ca.b? pel� �.omis�ao de tografico.Jio jor�al e l:evis-· �l�.J;>!tan,tes jilf.ol"mal'am� qu.e

I
guil'á para Napole

..
s, s�ndo .bul\R,. a ?efes� do ex-lid.:n�

Força Ael'ea, de uma altu- Energla AtomlCa. Apesar de ta "Las Vegas" sobrevoou na.o sJ escutou nenhum l'tn- ..esperado neste ultlmo pOl:- da lUInOna, feIta na sessai)

'ra bastante elevada, possi- a mànhã estar bastante lim- a cidade a 2.500 metros- de
.

dó como acontecera-por oca- to ha 4 dé novembro proxi- ,de 10 de novembro.
velmente 30 mil pés, e ex- .pida, õ darão foi -percebido altura e disse que se- distin- ! sião da segunda explosão, mo.

-

Os direitos são iguais.
pJoditi numa bela mas terri-

i C?I? bastante' nitidez nesta guiu a principio o brilho de 1 re�lizada no dom�ngo pas-
-

'.' ,
_ ;,;.-

i
liça mistm'a d.;j· clarões ver-Icldade, lo_::alizada. a uma ·uma bola de fogo ,que, 'como

I
sado. :.. IA' Frau.f'8 pede a" coOperaf'8o���e e��·�;écso�: :��a �11�! AvançaraDl a's Forç'as da -, .
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r/ _.., i ,lO esa ·na ,� eraçao
.2!e segmu a fQrn:ayao de �I ' ONU elD 3 ft:enles __
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. EuropeIalima nu-vem em f.orma de Q. -,G, DO 81} EXERCITO atirados à luta desfe�naram tearem novos incendios na II ST-R SBOURG 31 "U P) f' d
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C .
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.7;, f --
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.. .
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. '

...ihstnbUlçao �e cores �aJ'lall-
, NA CORÉIA, 31 (U.P.) - às posições elevadas 'alia- tude do fogo de morteiros e C ,f�Cl� ij.I� geI� J

o, aI
-

1l1_ICI��va� maIs.f�m-do entre o cmza e o marrou :�4...s fo�1S aliadas penetra-Idas a sude't d< .·a d .t·lh· t lista. I )onse G. a u:opa�. ac. p _a� no sen. o a um lca-

até a purpura e o tl'aVo des-: a
- ,

35 kn: 1 dfI' h
s e a C1 a. e, aI 1 ana com 11

_ I' ques Caml11e ParIS, prollun- I ça·o economlCa da �Europa
.

d I
r ma, 1, pe as e esas sem nen um sucesso, porem. Enqualnto es.sa operaçao .

d', h' C" t" 6a"jn�Ha o.. _.

t d f' t O -. ... CIOU um, lSClll"SO oJe, on mua na pago
E· t f" �.' L COmUl'l.lS as a leu e ceu- s tanques alIado::>, em 1'e-. das Ul1ldades blmdadas dIS-, t ·t·dI' ••••••••••••••••••• iIS a 01 a cert:ell:a e a traI na d K 1· Ih
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d
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õ I t "F: r d
hOJe, e Ieglstram pequenos uma vez, a antiga base lllI-. I tas os mfantes norte-amen-I .,

<itcua n-:en_e de" Ea rea.lzaAnt g.javan'ços tanto no leste como miga (h; suprimentos situa- !canos atiral=am-se contra Conselho, eu: que afu·mou

�-;-,_._
' [:(.:,"

.a omlssao energIa 0-'t d '!. -
- .. que sel"ão' feItos novos es- -:' 'i', " ,,�:

. . . IDO
oes e. a a-48 km. ao norte do pa- Choso Junçao rodOVIarIa35!· '-- 'v"> r'. -�,+,,�;

mICa e, fo\ prese1ncIadad por No centro da linha que l'alela 38, voltando para suas' km a 'noroeste de Kumson� I' forços
no sentido de um con- '+\i-l I -C,.,-./, ''';-1''centenas üe o )serva ores'e-I K' f

. - " ,'. . -:;... tato mais intimo da Ingla- l·· �
..

�, , . .. . I
nvo ve umsong, os re or- poslçoes novamente após a- e apossaram-se da CIdade. '
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. , f' r 1 d sulilva da Europa, a' ser
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sO{1g 01 .p; o Clo�trd� e

.

e
! inaugurada dia �6 de no-

I 'd' < -', I b ,..). . -
uma pOSlçao e 6', a a cUJaI. •
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I
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antes das manobras que em- Quem faz; essa acusaeao deve ser do sexo fem'ninn ou t'
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secu IVO. no ar, os aVlOes co- ,
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preg�l'ao, pela pl'lln:u'a v:z her�a,�rodlto, porque também não tem a ,masculinidade munista� fugiram ª um �n. ,
ria por .G�lY Mollet, da Fl'an-�Iem�ntos . humanos pala I de a:;smar._
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JU gar.... as capuCldades ta4- . �e- [he faz proveito saber o alt�or de Verdades -e' tos aliados. Foram avista-' cres ponto$ encarecendo a

e::.s de peq_uenas armas ato-I gaffes venha a ser os originais. Esc:reveu-o o nosso dixe- �
. necessidade da incl\lSão da

nuess. , lOr, dr. Rubens de Arrud_a Uamos. Continúa na 6a pág.
' IInglaJerra na Europa 11l1i-
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'E
VR. ANTONIO DIB -MUSSI

...Médico.
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e.nl� completo • especial íeado das DOENCAS Da SSNHO

.... com moderno. método. de diarnÓ"sticol e tra�m.nto.

"')�08COPlA ._- HISTERO - SALPINGOGRAFIA -- IUTADO-
- LISMO BASAL
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HORÁRIO DAS CONSULTAS
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lia C••a Be110 Horizonte.).
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--r . __
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Ti.ioeirurgiio d& Hoepital Nula
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pelo S. N. T. llx-\nterno I .%

...i,tente di Cirul'ei. do Pro!.

.6clleG por coneuno da Alli.

"ela -& P,icnpata. do Di.trito
.....ral.
lIs-tllterllo elo :Bo.pital P.l

••lttric.. ••anfe6mio Jadiei6rio
.. Capitat Pad.ral.
'.-lnt.rno da Santa C••a da

•..neórdia do 11.10 de I.D.lro.
Ueo Pi!lheiro GlIimarã... CRi�).Olbliea, .'diea - DOInç.,Ner- CODa.: Felipe Schmidt. 18.
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T.l.!�nal ---------

Con... lt6J'ioi 1.1411.

...Wlnei., U8•. DR. ARMA�D9 VA
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MEDICO'

Dea 8ervl�oa de ÇUnlea Inf&1ltll
DR.NEWTON
D'AVILA, .. .u.tltêncl. Mllnfeipal a Boa·

.VIla ,eral .....: Doe�çu dI 8e- _ital' de Caddadl
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CAS '. ADULTOS

C....alt6rio: Rua. Vitor .eir.- - AI�r&'la -
'

IN a. 18 - T:�lefon. 1.r;�7.
.

COIl.ult6rio: Ru�' Nnne. Iaeha-
Co.aulta.: •• 11,10 ho�/a. •• to. 7 ,- Conllulta. da, 10 ã. -li

I... da. 16 bora. am dIante. ,·.d!li 16 ia 17 bOTa.. '

"'ldlneia: Rna Vid.FEàmoa, aa.idlneial Rua Iarechal Gul-
- Tel.fona 1.�22. Ut.�-m.. , - Fona: - 781.

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e mé

tieo do Hospital de Caridad•.

CLINICAS DE �ENH(JRAS

CIRURGIA - PARTOS,
lSSISTENCIA .AO PARTO a

OP�RAÇOES OBST�TRICAS
Doença. glal)dulal'et. tiroide,

n'rio.. hipopise, ne.
Di.turhioa nervoso. - a.tld·

lidada - Rei'ime'a.
ConaultórlO: Rua. Fern.ndo .a

.ado. - Tel. 1.481.

R••íd. R. 7 de Setembro - adi1:

Crlls • Souza - !fel. 8411.

;0 ESTADO
<,

Administraçlo
Rédaçio e Oficinas •
rua Conselheiro )fafra.
nO 160.
Te!. 1022 ....:.... Cx. "01-
tal, 139.
Diretor-c RUBENS A,
RAMOS.

Rcepresent�nte :
A. S. LARA

Rua' Semi-dor Dantae,
40 - 50 endar
'fel.: 22-5924 --- Rio d.

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJiveii'.

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

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano .... Cr 100,00
Semestre .:Cr' 60.0P
Trimestre . Cr' 85.00 .

No Interior
Ano ..... , Cr' 120,00
Semestre .. Cr' 70,00
Trimestre . Cr' 40.00'
Anúncios mediante eoa

trãto.
Os originais, mesmo

não publica-dos. não s&

rão d�volvidos.,
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emíttdcs nOIl ar

tiios assinados.

DR. M. S.- CAVA.L
CANTI

Clinica exc!ulivllment. ii. cri

aDOU.

Rua Saldanha Marinho, It.
Telefone CM.) 7t�.

Dr. Alvaro de
Carvalho <,

Doenças de Criança!!
.Consultórío ; Rua Traja

no s/n, Edíf,' São(Jo;:-ge �

10 andar. Salas 14-· e 15.
Residência: Rua Briia

deiro Silva Paes. a/n - 30
andar, (chácara do Espa....

nha).
Atende diàriamente das

14 hs, em diante,

DR. ALli'REDO
CHEREM

Cura0 Nacional da doenoa.
u.ntai•.

.x-diretor do HOlpital Coloni.
IJant'AnL

noenca. nervo... • mental•.

Impoteneia Sexual.
aua Tirade�tea nO t.

Conrultaa da. 1& á. li hora•.

J'ONJ::' .M. 71J8.

a... Rua Suto. Sará!....; .�
- •• I;raito.

..

DR:- M A RI O
WENDHAUSEN

, ClInica médica de adulto. I

erian,••. '

,

ConBult6rio - Rua JOl6 !'jnto.
18 - Tel. •• 769.

.

Consultai: daI 4 à. ê borà•.
Re.idêncla: Rua ••tey•• Ji

ntor 41. Tel. 811.

CUlul'IIIA

·Casa
,

Dr. Intônio Moniz de Aragão
Comunica a seus clientes e amigo" que rei-

alcíou a clínica nesta Capital: �

CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado.
(consultório Dr.' Oswaldo Cabral) ._ Das 15 às
17,30 horas,- .�

RESID�NCIA: Rua Bocatuva, 185 - Tele
,

fone M·:'n4.

Dr� Renata Ramos da,Silva
.

; ,Advogado
Ru, Santos Dumont, 12 _. Ap. 4

____________
"

_,_.__...._..�·�r

Dr •. José Medeirôs Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 150, -. najal·· Santa Catarina

, '

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

AO POVO CE FLORIANOP;"OL.ltS"
Nada d�.Bomba Atômica e Girafa a maior; que ,não passa de propaganda,. porque:' o vettdadeiro "ASSOMBHO!'{"é/'o�',:FORMIGUEIRO'

"

DOS PREÇOS DA
' /

.-'
'

Bom Gostt
'-

a rua Felipe Schmidt,"il° 18
Para maior prova vão aqui alguns preços: -Seda lisa, <:;'1'$ 10,00, Estampada, 15,00, Tafetá Xadi-ês" 12,OU,' Tafétá,' Chamalofe'

16,00, Organdi Estampado 14,00, Linho de Seda 14,50, Não ErugaJ4,50, Luisine 5,00 e muitos outtos-a;rtigQs",q1Je�serãl)senrl.idos-,;
a preços nunca vistos\

I

\
A . -I 1,prOVeI em ®

___

Viagem com seguraoça,
e rapidez

80 NOS COijFORTAVh'tS .l\tlCRO-ONlliOS DO

H I?IDO
'

«S;UV· 8'RASI'tEltlO» -�l
.

. ..' ..... ��Fbrfànóp<,iHs, -:-. ItaJai, '_..o JomVIUe - Cuntl12. "I
, ,�, .

m
A ge;o..nCl' rl,.' • Rua Deodm'o eSQuin;}. da. �1• Rua Tenente Silveira N,

iH

,

,

',ESCRITÓRIO DE
ADVO(ACI'A

DO SOLICITADOR WAL
DIR CAMPOS

Advocàcie em geral
Funciona junto aos Instí

tutos e Caixas de Aposenta
doria. 'Acidentes do Traba·
lho. Inventários. Sociedades
Naturalisações.

, Bscrítôrlo : Rua VitOI
Meireles. nO 18 - 20 andar.

FIUZP 1.1MA && FfíMÃDS{
COIlS-. M3f1''3.. 37

1"lonanó}11O!§s

I
I'

> Vulcanização
DE

PO�IIS ; e CaQlafaS de Ir
Serviçe GaraJltido

I'
tCmA:ÉR�1O & TRANSPORTES C. RAMOS S. À.

- Posto de Serviço "ESSO" -'

I Telefone Manual - 44

I
\

Estreito - Florianópoli8

--,---__,.------�-�-

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

_ ...---.----------"---

Apr�veitem.1�
,

\
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:-TnIa Soeià} tbaearas.·· � Trabalhismo� e renovação II -aSSEMBlOA -UGlSll:TÍVIQu11l1al,�, :
" .

,

'

SOCIEºADE UE AVICUL-
I
Escolas Reunidas e, um gru-

, 'Ad�mastor Lima;,ilusb'e c proveto professor de Di- 'rURA - ENSINO - FAL- po escolar em vilas do mu-

Acabamos de receber o
'

'.. TO'U NUM' R I
reito, nome de' projeção nacional) acaba de publicar no E O PARA VO- nicípio de Chapecó.

�:POMPILIÜ PEREIRA BEN- fascículo correspondente ao ,'O Radical",o de 1<1-10-51, Interessante escôrso crítico in-', TAçõES
-

_

i ' -_.

'TO corrente mes de, Outubro, titulado O TRABALHISMO NA HOl'{A ATUAL, de que I Ainda o Orçamento

Decorre. ,h6jê; o aníver- da .veterana revista .azrico- extraímos o seguinte trecho: "Dessarte, não há l.Im direi- Por se encontrarem via-· O deputado Wilrnar Dias

�ário :na'talí.cio do sr. Pom- I? brasileira, como sempre. to político, propriamente, mas sim um direito de eleger, jando todos os membros da disse não lhe ser possível
, -pilio 'Pe'l.elra Bento" agente. l'�CB; de cola�oração a mais direito -eleitoral. Em artigo publicado em Portugal, es- Mesa, presidiu a sessão de falar sôbre dados estatístí•

.-do IÀOiõ Brasileiro na cida- v�r.lada, as.smada pelos es- 'crevemos: Ouvimos falar sempre em Ciência Jurídica, ontem da AssembléiaLsgfs., cos relativos à arrecadação'
-,de da La-guna e elemento pírítos mais bril�ant�s de não somos forçados a reconhecer que à tantas e tão fre- Jativa, o deputado Otacilio estadual, nos últimos anos;'

-.rle de&ta�ile 11a sociedade do noss� terra nas ,clenClas a- quentes referências, não corresponde à produção dos. es- Nascimento, que convidou porque lhe faltava tempo

�StrJ &) Estado_. " g,ranas e. naturais, t�da be- critores. �as, a despeito de tudo isso, estamos cada vez' os deputados 'Celso Ramos para o necessário exame.

Pt-.esti-g;hlso prócer do Par�! la�ente. ilustrada ,ilt� com ] rnaiscconvencidos de que êste mundo que procgra á sua Branco e Aquiles Balsini, Prometeu, entretanto, fazê

--tido Sl,';da� Democrático, o tnCr?mlaS, como por exem- readaptação, .como nos disse em carta o ilustre jovem VoI- respectivamente," pari pri- lo oportunamente.
'illls-tr>e altiversar1ante des- plo neste numero destaca�' ney Collaço, 'de Qliveira, Presidente da Assembléia Le- melro e segundo secretário. Deixou o recinto'

-::'fl'ut.lc de geral estima nas
mos �ma lição pratica mui- gíslativa do Estado de SantãxCatar-ína, exige dos juris- Continuando na tribuna,

i.'od;.;s poiitico-s.ociais daque-,
to util, most.rando com gl:a- �as tôdas as contribuições possíveis". Sociedade de Avicultura o nobre parlamentar pesse-

'ao c�au-e e desta Capital. \:ura� coloridas como. dís- ,,_ E o proféssor Adamastor Lima, em carta de 17 do O deputado João Caruso dista explicou que estando

O ESTADO cumprímen- tmgUlr as cobras Corais ve- corrente, asirn se expressou: "Excelentíssimo Senhor De- Mac Donald ocupou-se do incluidos na ordem do dia,

itand(1-1}, ''f-eiidta-o cordial- neJlOS;1S das que não o são! putado Volney Colaço de Oliveira, Digníssimo Presíden- 25° aniversário da Socied�- projetos sôbre 01:3 quais a

"'iJffien:t�.
Do Sumario citamos os te da Assembléia Legislattva -do Estado de Santa Cata- de Catarinense de Avicultu- sua' bancada ainda estava

seguintes artigos. rina ! Ilustre colega e amigo, recebi a sua carta e a um ra, que transcorria na data, fazendo' estudos, viu-se na

dos seus trechos fiz referência, transcrevendo-o em car- exaltando as utilíssimas ati-. contígencia de servir-se de

Professorado Rural pelo ta ao Senador Alberto Pascoalíní. Mais" do que isso, alu- vidades pela mesma desen- uma praxe parlamentar pcs
Dr. J. Sampaio Fernandes di na mesma carta o incluso artigo. Estou convencido volvida. Concluiu requereu- ta em uso pelo ex-Iiden da
- Cultura do Sorgo para que o êxito do trabalhismo brasileiro dependerá, essen- do um telegrama de congra- UDN, deputado dr. 'João Jo

Vassoura pelo DI;; Celeste cialmente, dos moços. O nosso grande chefe há de sentir- tulações ao respectivo pre- sé de �otlza Cabral, isto é

.Gobbato - Cursos de Ara- se feliz vendo que, de norte a sul do país, o seu sacrifí- sidente. retirar-se do recinto para

dores .e 'I'ratceístas na Fa- cio de, voltar ao govêrno está sendo compreendido e as ) não dar número. Requereu
zenda Ipanema pelo Eng. suas idéias são pregadas por moços ilustres como o é o Ensino em Chapecõ que. constassem em ata, as-

Agr? J. C. Ferreira Netto - meu caro colega. O deputado Vicente João sim, os motivos do não com-

Forragem Para Vacas Lei- Creia-me seu admirador e amigo". '
Schrieider apresentou indí- parecimento de sua banca-

teiras pelo tecníco A. Avila Eis a' íntegra da carta que, em 21 de setembro pre- cação relativa" à criação de da.

de Araujo -- Arvores e Es-. térito, o deputado Volney Colaço de Oliveira dirigiu ao
\

eriteres pelo Dr. Lauro P. professor Adamastor LÍlBa, da Capital da República:
Xavier - Rainha Rosea, "Acuso o recebimento do estudo intitulado "TRA

Cleome spinosa L. - Angola BALHISMO', da '�ntoria de V.' Excía., pêlo que me con-

docet, a proposito dos belis- fesso desvanecido.
\

simos se\os postais com Lí, ° trabalho, com avidez e carinho dado proceder
belas gravuras colÇ)ridas êle de UII,l acatado e festejado mestre, cujas lições me

dos passarQs daquela colo- têm sido proveitosas. ..
'

- JGsé dos Santos Sai- '

nia africana de Portugal - ,Considero uma síntese muito bem feita, 'em que o

Agora e Sempl'e - Rumo ao f'scrúpulo e a paciêl1cia do mestre procúi'aram estabele
Campo! pelo D, Raymundo ceI' as coordenadas jurídicas e sociológicas da doutrina

Bandeira Vaughan - A AI- trabalhista nô mtmdo atual. Não é ,um movime�to de'

farro�ira, Ceratonia sili- epiderme o trabalhismo, como muito bem ressalta V.

qua L. - Á proposito" da Excia., porque é um sistern.a político e uma norma- d&' 0'0-
LHiza Selva

..

l'eprt;tdução do Iour�iI'o Lau- vemo em perfeita consonância com as aspÍl'ações e ne-

rus nobilis pelo Dr. G. de cessidade8 de um m,undo que' anseia por se readaptar.
Momis Nobrega - Plantio Tambem não artificialismo inovadDl', 'pois suas origens
ge_ ç�an.a pelo Eng. J, M. de pel:cl.eni na .t�citma de vel bos- pensa-dorel:l' e--dásllicos
Agruir1'e JOr. - Aguarden- sistemas.. ',.,,�

te pelo Eng. Agro,. Amaury "'b trabalho, em slfllS mais 'variadás manitestaçõ/s,
fl:'-

H. da Silveira - Formação encontra proteção e explicação .para os seus problemas
- lí'onete Gonça.lves,

'

'm�.' ".. 1 G' 1
de Lavour�s Cafeeiras Som· n.o programa do Partido Tra.balhista B'l-asiJeÍ'l'o - nosso

='ut3. {lI) sr. lYJ.al1oe., 'onça -

b d I D W
,A' l't' b

. '.

�

-' rea as pe o r. . W. Coe- gtemlO po 1 ICO - que procura a l'lgar os maIS saos pl'Ín-
N'esc.

B 1 'd 1\" II F'
• lho de Souza - Novo invell- cípios doutrinários.

,

- e,lmaI e �v.te o .I e-
t

-

d Agl' d ç d t 1 b
.

sI W
. o para separaçao e sexo ft a e o ao preza o mes Te a em rança e aqUI em

:ye_� .,.._.-11." \ d l ..d F"
nos pintos de um Dia mil1ha terra natal, onde o eleitorado trabalhista me CCh

.....I.aua A e al e e1 ra-CD' (f lo""'·u com 'eu' p t t A bl" L
.

1
.

:':1:i..

.f
em an�s epols -

,pro.
....... , o s �'e 1'.esen :�m��, na ,sse� ela egls atl-

Dr. Orv1l1e A. Derby - va, coloeo-me ao mtelto du;pot. de V. Excla".
MENINOS: A' d A F
P< 'f'lh· h 'd mlgos as rvores,.- a-

- lrngual, I m o o: bricação, de 'Vinagre _:_ Pt··,
- .

".ar_ Arnoldo Cauto. Goiabada d� MatfJ - Ainda ar 1ClpaçaO- Ronei, filhinho 'do sr.
'

,JoãÜ' -c: de Rezende, o,Galo Musico - Superfos- AGENO.R AI,VES e LUCY G. ALVES
fato e videiras pelo Dr. Gre-

-:- Pauio Cezar d� Rosa. gorio Bondar Criando
,

NASCIMEN'l'O
Coelhos pelo tecnico Germa-

Na Maternidade "Dr..Car-
no Hatzfeld (Rações, raças,

los Corrêa" nasceu sábado repl'odução, molestias, a a-

'li:-"
limen taçã.o ) - Criado de

:u: ..�unü, uma mteressan te ga- C b t t' I
>

'.
"

' ., om a eu 'es pe os teclllCOS
.l'otmha, que na pla babsmal C B H T R _ C I'
"'tomará o nome de Ma:sia A- ...

e . .,� onsu tOI

'parecida e filhinha do nosso
AVICola pelo Dr.' Espora, /

prezado conterrâneo sr. Ivo Icontendo. Pill'eceres e conse

Nornnha e d. Lucy Noronha. 111,08 utels a �esenove COIl-

, '. surtores - Amda o Gl'ande
, .

.

__
Concurso: Floricultura de
Apal'tarnentos, como ajardi
nar os terracos dos aranha
céu - Archoteiros do ere

pusculos pelo tecnico J. G.
Vo�furgh (aproveitamos a

luz frià dos vagalumes?) e

numerosos outros artigos e

noticias todas de aito inte
resse, sobretudo pratico.

Al\l'lVERSARIOS :

SENHDRITAS:

�DR. JHJSÉ s. MOREIRA
FILHO

Passa, hoje, o aniversá
�!Ú :mil:i'rícit; do dr. José
Aeae� M'OJ'eil'a Filho, pro
-veC{;-e advogado em Joínvil-

l"AZE1'II AN OS,c HOJE:
SENHDRES:

_,.. utiz Vasconcelos, re

�':,,,id€!lt-e no ''RiG de Janeiro.
-- 'Fralld:s:eQ dos Santos

EDITAL
#

- ,

participam aos parentes e pessôas de suas relações,
o -nascín�ento, ontem, na Maternidade "Dr, Carlos Cor
rêa", do sell iilho MÁRCIO-ROBERTO.

Florianópolis, 31�10-51.
� ft."••""'''•••'''''''.'''.''''.

Farmact·as 15 Quinta.-feira -- (Fe-
,

'

I'iado) - Farmácia da Fé
:

de' P'Ja'n'ta""'o
::_ R. Felipe Schmidt.

,

,17 Sábado - Farmácia,
Modema -_ R. João Pinto.

2 Sexta-feira - (Feria- 18 Domingo - Farmácia
do) - Farmácia Gatal'inen- Moderna:- R. .João Pinto.
se - R. Trajano. 24 Sábado - Farmácia

3 Sábado - F'l,tl'mácia No- Sto. Antonio - R. João Pin-
turna - R. Trajano. to.

4 Domingo - Farmácia 25 DominOgo - Farmácia

N9hl1'n� - R. Trajano.
,.

Sto. Antônio :- R. João Pin-
10 Saba�o - FarmacIa to.

Esperança' - R. Conselhei- O serviço noturno será e-

1'0 Mafra. fetuado pelas Farmácias
11 Domingo - Farmácia' Sto. Antônio e Noturna si

Esperança - R. Conselhei- tuadas às ruas ,Ioão Pinto
I1'0 Mafra. e Trajano nO 17.

Ordem do Dia
Por falta de número, a

ordem do dia não foi vota
da.

,

<Ganl-os'i.'i.
- f}e:QJbRldiuo de Andra-

"tIile, f-uue.iunátiQ do IBGE,
- HO!'l!Icia Clóvis.
- Walmir Silva.
- -Ce�S'O Schneider.

<de.
.:.__ Vicente Debrassi.
-- 'F'-ed1'O Di Bernardi.
--"Lauro Bley.

SENHORAS:

RITZ
As 5, 7 e 8,45 hÓl'as "

IMPERIAL
Ás 7,45 hohs

Simultaneamen te.
Abordada pelo vicio e pe

Ío -'crime ela era.

A MULHER SEM NOME

III ealdldatll
para 21. .,ad�elrls
P. ALEGRE, 31 (V.A:'J ',-

o Senhor Coronel Coman7
-dmlte dó 140 Batalhão de

Caçadores, torna público
&98, estando ° Batalhão In
teressado em invel'nar seus

animais, aceita propostas
nas'seguintes condições:

1 -c- Local de ,bom pasto.
2 -- Agua cOl'i'ente.
:3 -- Area cercada.
4 - As propostas deverão

'(;onter o preço de alúguel
fMe'osall e devem estar "em

,e:nvelope lacrado, , datada,
selada e assinada.

5 - Serão aceitas propos
tas até o dia 16 de novembl:o
do corrente ano, devendo as

mesmas serem abertas ás
"9,30 horas do dia 20-11-951.

Pela comissão
,

,.Jack Lopes - 10 Ten."-
�

�>

Quase duas centenas' Q-e
candidatos estão devidamen
te inscritos'para concorrer

à Câmara Municipal de P.
com:

Hedy LAMMAR � John Alegre. Para sermos exa-

HODIAK _ James CRAIG tos: 199 candidatos para a- ,

e George MAC READY. ' , penas 21 cadeiras. Donde

O mais sensacional filme
se concl�lÍr 178 cidadões de-

da temporada. �

verão passar pelo dissabor
, de não serem eleitos, a de.!!

No Programa:
O ESpOl·te na Téla. Nac.

peito de todos os sacl'ifícios

Noticiário Universal.
de voz e de ,dinheiro ... '

Atualldades, I São as seguintes as agre-

Preços: _

,miações que concorrerão

Cr$ 6,2ü' � 3,20
'

com chapas ,completas:
" ,PSD, PTB e PSP, cada uma

Imp. até 10 anos.
com 28 candidatos, PL e- o

ROXY
- PR (trabalhistas indepen-,As 7,45 horas

d'
E o sucesso contin úa

entes) concorrerão com 2'7

l'M PINGUINHO DE GElN- candi��tos, A,UDN regis··

TE i
trou �;), o PRP '23 e 9 PSB

i apenas 13.
com, lM"d

Anselmo DUARTE �_ Ve- as,p p:or, eVI elltemen-

ra NUNES e Mado SALA- te: sel',a a mcert�za que do-

BERRY. ! mlJ�al'a os candIdatos por

N p. ,- '. ImUltos e penosos dias. O e-

? 10g'1 ama, 'leitor cumnrirá o se d
NotICIas da semana. Nac. .,1 U ever,

M t J I At l'd depOSItara o seu voto na
e ro orna. ua I a-

]
,

t
urna, e pronto. Quando

(es. .

mLllto uma "chulíadinha"
Pl'eç_os: diária pelos boletins infol'-
Cr$ 5,00 e 3,20 .

I t' 14
mahvos. Mas, para o can-

m. a e, anos. d'd t
'

1 a o, o verdadeiro sofri.
QDEON

Não haverá sessão cine-
fl..1ento começará no dia 2,
logo, que, começar o traba-
lho dos escl'utinaQ.ores, e se

prolongará -até a contagem
final, sempre na esperança,
mAltas vezes vã, de ver en-

em

A COMEDIA DA VIDA
tral' a sua "zona da mata" .. _

I �(>4IÍIl>o(,....(�()..

II SABE DA UL'fIMA?
CHEGOU
MARTINI

matográfica ...

IMPERIO (Estreito)
Ás 7,45 horas

Mark STEVENS

- Viuv-a
"l3rug-gmann.

- Maria Rosa Teixeira

:Zanettí, esp0fl3 do sr, Victó
?lO Pedro Zanetti.,

-

Technicolor
Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

In\ até 14 anos.

AVENTUR,AS_· DO ZE-MUTRETA ri •
,

,
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JoqQS Universítérlos
.

"

Inauguração da, qaadra de,

f.patáram OS Universitários paranaenses, e
Prosseguírrdo no ,:��e����qUive feminina 'dO

.c'ata-r'I·nense,s ) tento de dotar, F'Iorian.ópo- Colégio Coração de Jesús

"

polis 'com'

instaI�:ões espor- enfrentará a turma de mo-

tivas a altura e seu pro- ças do Instituto de Educa-
gresso, a FAC fará inaugu- ção, Na segunda partida
rar no -pt-OXImo sãbado a da tarde enf'rentar-seão" os:

quadra de velei do Estádio sextetos do Lira e Barriga-
Santa Catarina, Será mais 'VereIe.

'

um marco no progresso es- /A participação do Clube
portívo de nossa terra, por-112 nesta festa inaugural
que nos dotará de modernas

I
ainda é duvidosa. A tarde

instalações 'para a prática 1 esportiva terá início as 111-
deste popular, sadio e apre:1 horas e serão cobrados in
ciado esporte. Para a inau-] gressos a preços populàres r
guràção foram .marcadas I Cadeiras - Cr$ 10,00, Ar
duas partidas de real Íl�te-I quíbancada Cr$ - 5,00, Es
resse. Inicialmente' a vãlo- tudantes e militares -

.. a

,

I Cr$ 3,00

r , <, \

Agradou sob todos os' -as-I inicial, quando falharam la-I diária Ernani-, foi o mais nho e Carquejo : NelslJI1.,
pectos o confronto �ebol�s- i mentavelmente todos os �in-lpositivo e no ataque Gil, em-

i
Montovani e.Ubirajat�; ,�ai

tico que ante-ontem_ a noite ! co da vang'uar�a, especial- bera falho no. 1° tempo tev,e ;
me, Lobatínho, Mineiro,

efe!ua.ram as, seleções- de i mente �a111 e GJI, dos quais grande atuação, Saul e TO'i- Casnock e Marcos. '

Santa. Catatína e Paraná,lse esperava grande coisa. nho decepcionaram, sendo I JUIZ: Dulcidio Silveira-
contiuando a disputa dos

I .
os restal�tes regulares. [ (regular). _

Pr�e�s��s&�nÜ�1 L�at�ho a�iu o ��I '

-------------�-----��--------���---
rios Sul-Brasileiros, prorno-j re aos 4 minutos. Aos, 281'

OS QUADROS

Hova VITORI'A DO FIGUE
,,�

vides pela Federação C�t�- 'Mineiro aument?u para 2a' .

IHEHSEl'ineuse de Desportos UnI- contagem favoraveI aos ra- SANTA CATARINA
'

,

.

"I.'ersitádos e 'supervisiona- !
pazes. da terra dos pinhei- Isaiaa, Guaporé e. Katcipis ; !

'

. .

.

dos pelo Ministério da EdU-I' rais .. Gil, aproveitando duas Rudí, Ernani e Gumercindo 11 Veo6j·do· por d"l·s taotns· o pelota-o' boqueosacação e Saúde. .' i,., -confusões na área adversá- (Cesar') ; Carneiro (Alfeu), \I "ti U ,U li
FeL notável �ó ' :equi1íhl'jó � ria tirou o zero do marca- Toinho, Gil, Saul e Paulinho

de forças, 'tertdo Ç;8: pararia- ldor e empatou aos 19 e 40 (depois Carneii'o e

nOVá.-1
Homenageando o comér- ram-se, ante-ontem, à tal-de, Enguiça, Nezinho' (Zlni-.

-en'->ifiS-assínal;ldo dois ..t,en-I,mínu.toó;, respe�t�vamente. mente Paulinho). C�O.p�IO}r�nScurso, do aus- no "stadíum" da F.C.F., as nho}, Amorim e Hamilton,
tos na la fisé e os nossos'! No quadrovisitante apre- plC�OSO .DIa dos Emprega- equipes do Figueirense e BOCAIUVA - Helio, No-

_ igual número no periodo I ciamos o trabalho de Dinho,. PARANÁ - Sergio, Di- dos no Comércio, defronta- Bocaíuva, rival e Teodoro; Waldir.
complementar, dando térrni- ! Ubtrajara, Montovani, Cas-] .

_

"

.,

O campeão da cidade, a- Mafra e Cobra ; Acioli, Li-
, no 'ao prélioicóm o marca-j nock, Lobatinho e Jaime; , j,' l�'deando sua classe, 'não

Ibano.
Edson (Cadóca) , Adí-

'dor assinala�elú um 'justo: sem dúvida grandes jogado- t�Yle grande difkul�ade em lio- (Jairo) e _Oscar. _

.:-e'mpat:e de,do:lstentos.... Ires. Os restantes regulares. A -arbitragem e suas regras vencer o seuatagonista, �€:- Com atuação bem fraqui-
;,

. ,

O" visitantes . possuíram I
No onze local surgiu Isaias, 'II? escore de dois tentos a nha, funcionou no apito (j,

mais harmonia e conjunto, fomo a principal f igura ,do ."'_ •. _

'"'"
zero, mar.cados por Amorim, ,sr. �o.rberto Serratine.

mas os nossos lograram Ig-r�mado. ° ótimo arqueiro Na �eulllao da Comlss�o �t1m caso desse genero, bel aos 15 minutos do l0 tempo; VarlOS foram as anorma-
criar situações embaraçosas fez defesas que deixaram de Al'bIt�agem da Federação tamo,� a peS8?a em causa co- e Zinínho, aos 37 minutos do Ildades verificadas no pré
para a meta .de Sergio. -Po- I boquiabertos quantos com- Intem.uh.onale de

� Fo�tball mo }Ja�te integrante do 2° período. O "meia" Engui� lío,« e;ntre elas a de um dos
diamos ter vencido a peleja I p,�receram.

ao I?rélio. ,Katci- I ASSocIa.tlOn, de 1;, �e .l.unho ITerreno.
' do �,esmo modo, ça, aos

22, �inu,
tos perdeu �ban�eirh,lhas que atuou sem,não fosse o mau desempe- pIS e Guapore f?rmaram do cor�.en�e .ano", leahzad_a que .s� � bola trvesse tocadl)

I
boa oportuUI?ade para mar- I? umforme da FCF.e de dois

Ilho do· ataque no penodo uma boa zaga. Na mterme- em Pans, .otan: tomadas dJ-
.

o alb,l�lO ou_ un:- cachprro. ear, desperdlçand<) uma �e- Jogad�res do BocalUva q'ue
ver3�s resoluçoes, entre as ,Se no caso pre-cItado, a bo- nalidade máxima. I atuaram com uniformes dl-

---------------'-------- quais -as que p�ssr�mo-s a la tiver saido para fóra, I) Os qu�dros obedeceram 'ferente do usado peio grê--
transcrever: 1°) - A aten- árbitro deverá marcar um às I;leguintes formações:' Imio do sr. Agapito Velos�
ção das Associações filiadas· tiro de meta ou corner, ten· FIGUEIRENSE - Doll:\'

'

em é especialme�te soIic�t:da do em mente .qual o,jogadol', Garciá e Laudares; Mafr�: I A renda foi fraca: ..... �

para as segumtes deClsoes defensor ou atacante, qM'l!" Bráulio e'Pardal; Leonídas, 'Cr$ 345,00.
desta Comissão: a) - Ban- movimentou a bola antes '..

_

deiras dos Juizes de linha: ,que o espedadoi' o fizess",
...

. côr: vermelha e amarefa, Resposta da Comissão: o ár-
Continuancl4> a disputa .�o basquete venceram os

Ide tom vivo; b) - Fóto- biti-o deve conceder' goaI.
dos Primeiros Jogos Uni- VTlslt�nt.es l?or 37.�20 e, no_ gI:afos: n _. limita.f 0- seu b,) Um defensor executa. ur.lversitários Sut-Bra,si1eiros, Volel tambem sauam ,en .

número em Jogos mterna-!tIro de meta., A bola sal d:1
segunda:feira à noite de-, c:dor,es por 2 x �', (15x13 e cionais; II) _ haçar uma área de meta, mas é devoI
frantaram-se os quadros de lDx7.)

,.
linha á 2 metros das linhas vida por um forte vento.

Volei e basquete de Santa

I
Os prello� .foram efetua- de fundo e de goaI, e impe� sem qlfe nenhum outro joga

Catarina e Paraná. d.os no Esta-dJo Santa Cata-,.Qjr que os fotógrafos ultra- dor a toque. O defensor que
nna.

pas�em essa linha; III) - executou o tiro de meta to·
proibir o uso de clarões ar- ca a bola com a' mão. O ár
tificiais; A Comissão pro- bitro .deverá conceder um

cede ao estudo-das 3 ques- penaltyou tim tiro livre in
tões apresentadas pela As- diréto? Tendo a bola jogada.
sociação Suissa e decide

l:es-Iduas
vezes pelo mesmo jo

ponde-las, como segue; a) gador? RESPOSTA DA CO
- o goleiro está batido, mas MISSÃO: o árbitro deve
antes que a bola atravesse I conceder um 'penaIjty; c) Um

para
a linha do goal" um especta- I arqueiro executa um tiro de
dor invade e tenta parar a . meta, mas como o vento so-

bola entre seus pés sôbre I pra fortemente, a bola, após
a linha do goaI, mas não o I sair da área de meta, é de·
consegue. A bola' passa por volvida à retaguarda e o

baixo de seus,pés e vai .p�ra ,arq.ueiro ten!a �garra-Ia pa
dentro das redes. Declsao:

Ira que ela nao ll1vada as re
- ':Bola ao alto" no lugar des, mas não consegue e es·

onde o-espectador tentou ta vai para o fundo das rê
parar a bola, ou - goal"? I eles. Qual a decisão correta

I � Sr. VitQr Rae,. antigo pre-
I
que de t�mar. o árb�tro.? T}

-----------------------

I sl�ent� da S?cledade Lon- Um tIro !lv,ré mdueto

I drma de Arbltros, escreveu contra o arguelro, por este

Per- : sobre esse caso, o que se ter tocado a bola duas ve

segue: "No que se refere zes, ou II) - um goal? RES

ao, caso de um �rqÍ1ei�o (gO-1�O�TA DA COMISS,ÃO: o

leu'o) que esta batido e arbItro deve, conceder um

acontecep.do que um espec- tiro livre. i;ndireto.
tadol' invade o terreno de Hélio Quint
jôgo para tentai· interrom-
per a trajetória da bola -que
está entrando nas rêdes, a

qual termina por ali entrar
l

vagaTosamente, podemos M A-R TI N I t
responder, sem hesibiç'ão" � _

que se trata de, um goaI. Ve_rmouth de Fama lUÜUdial t

"

o,.) vlsnentes chegaram. a estar 'vencendo por 2xO
,., Gil (2), Lobatinbo e, �ineiro, os goleadores-- Par-'

fida sensacional e movimen'atla

Vencem os

volei
para!1aens,es
e b,asquele

Campétnat� Citadino-de Bas
quete

Dois bons jogos mar�ádos
boje 'á' noite

"

Será 'efet,u�do hoje, à noi-
I
cados _ os seguintes

,

encon

te, no E;stadlO Santa Cata-
I
tros: Caravana do Ar x D(,··

t-Ína, a segunda rodada do i ze e Barriga Verde xvTuu-
Campeonato . Citadino de' bateé. /

Basqn-etebol, estando mar- I Assista aos jogos 1

Querem adiame"to os

na.,mucanos
CHEGOU

.

-RIO, 30 (V.A.) - A Fe- dezembro em vez de 25 de
novembro.

deração Aqt�tica, Pernam
Lucl\na sugeriu à CBD, o a

diamento das eliminatóJ:"ias
!regionais de remo que estão
marcadas para a cidàde do

Salvador, para o dia 9 de

Camisas, Gravatas, Plj.
mes Meias das melhore..
pelos menores preços lé ••

CASA MISCELANiA - Ru.
Conselheiro Mafra.

- I
/

t
t
t
I
t

Fahricante de Almofadas para carros (tipo no-, !'vidade) proeura cum urgencia representante para
este Estado, de prefel:encia que t€nha viajantes pa
ra o int_e�ior. Cartas com detalhes e referencias para �
a Caixa' Postal nO 1144 - São Paulo. f

}

REPRESENTaNTE
FIRMA PAULISTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Florianópolis, Quinta-f�irá, ió de Novembro de 1951
------�------------------�------------�--�- -----�--------�------�------�--------------

/ (Alvatus de Olíveíra)

··participação
Por AI Neto

Diario' da H'efrollole
O ,fia-PIá' BO 'Dlarlo da

-

oidade VyA: MARIA R1JAT-
-

1'ISTOTI
VV�\. Ir_;DA,�. SPOGA-

NICZ
partipa aos parentes e

pessôas de suas rela
cões o ajuste de casa

;ilento da sua filha AN

NITA, com o ar. Lauro

, Battístotí.
Lauro e Anníta

confirmam
Fpolís., 27-10 51

UMA_ BRASILEIRA

participa às pessôas de
.suas relações o contra
to de casamento do seu

filho LADRO" com a,

srta, Nisia AnI1ita Spo-
ganicz,

•

J

PARA OS MALES DO
'-'� F rG'ADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

�HEPIC·HOLaN,
o R E M E'D I O QUE

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

J'IlRIDAS. REUlrIATIS)(O
• PItACAS SIFlLITICAa

EUxtr de Nogueira
Medieaçio _ auxiliar ao trá

tamnto da .!fUi.

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU
MARTINI

-

ARLINDO AUGUSTO ALVJlS
advogado

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1808/'
Telf. 82-6942 - 2�-8005. Assine "O ESTADO"

E indicado nos casos de fraque'
'Q, palidez, magrezae fastio, por�ue
'em sua fórmula entram substancías
'tais como Vanadato de sódio, -Lící-

-

tina, Gílcerofosfatos, pepsina. noz

'1ie cola, ete., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste

. ntas. Vanadiol é indicado para ho,
'mens, mulheres, crianças; sendo rór
-mUla conhecida pelos grandes me.
---cd:lcos e está ücencíado pela, saude
�Publica.

'

"

I----------------�----------�-----------------

--___;_;,"':'_�:�-:�:-Ç:d-I:./i-d::I! Credito Muluo Predial
de o seu refrlgera- 1

.; 1 dor NORGE, mo-' o mais antigo Clube de Sorteios do Estado de
.

j dêl. 1951, com ga- SAN'fA CATARINA. 1
,

I •

I d Fez entrega de mais um prêmio em Ponta Gros-. 1
! i rantla rea e

s,a (Canasvieiras) à Exma. Snra. ,MARIA INÁCIA

15
'

anos. DA LUZ.
INSCREVA-M-SE'!

MAGROS E FRACOS,

VANADIOL

R.\ia .Jeronimo
Coelho, 14

fLORIANOPOLIS

,

Façam' sua ínscriçãó hoje mesmo, procurem os

agentes mais próximos, ou seu escritório na P:UAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - 2° andar (Altos Restau

rante Rosa).
Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habílí

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

OUTUBRO, que está aproximando-se.
Ct:$ 13.500,00 distribuídos em prêmios todos os

meses.

Osoy 8ama '& Cia.,
Caixa postal, t39
Telefone, 1607

-----,_

i
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" .

Mais um Poço·PefrollIero iia "�J� '11ma•• ie uilo Clülle luze te lIgls11Bacia do Marajó
"

� Q Ilereãelra, �
.

GRANDE APRESENTAÇÃO DE SENSACIONAL

RIO, 3'1- (V,A.) - Convocados para uma' reumao tX8 OS O' RUMBEIRA IN'I'EUNACIQNAL
"

plenária na! capital da Bahia, os técnicos que integram dos �ais de sessenta "Migs"
Amanhã daremos maiores detalhes da sensacional a,-

como membros o Conselho Nacional do Petróleo, discuti- durante o dia, mas aparsa- presentação que o CLUBE DOZE DE AGOSTO irá fazer

rarn sábado na cidade do Salvador, vários assuntos afe-
DE NOVEMBRO temente os vermelhos rece-' aos seus associados, sábado, dia 3, da famosa rumbeira

tos àquele órgão, Na qualidade de presidente do Conse- 10
beram

.

ordens para não a- Internacional que vindo de Pôrto Alegre e Buenos Aires.
, A data de hoje recorda-. '

ibi 'd t "".,
.

lho, de inicio explicou o engenheiro Plinio Catanhede o ceitar combate. A aviação aqui se eXI Ira, nran e a soiree programada para

"'" bjetivera a reunião comunicand
•

ui bel' nos que: àquela noite', a celebre '''CUQUrrA C ,AVALLARO",
"lDO o v, <. ,I c ,,,, "

• o a seg Ir a a -

_ em 1501, André Gon- inimiga não fez o mínimo
.....

tura de um pôço petrolífero na bacia do Marajó, e in for- f' di Reserva de mesas, no Restaurante do Clube, a co-

çalves, com 3 caravelas, em i.
es .orço

.

para rmpe 11' um
d hmando sôbre o inicio do transporte de gã:solina através d d t meçar te oje",

.> ] d t S t S-'- PI' t
_ tá d uma das quais vinha Arné-. os. ma,Is an:asa ores. a a-

\ .' Reina grande' espectativa por esta apresentação de
no o eo 11 o an 013- ao au 0, cuja cons .ruçao es a sen o

Tl'CO, V'espucci, descobriu a I !l,. ,u.es aliados as suas ferro- .
<I

ultimada,
'. < ,,�

1 O uma formosa dançarina, que pela primeira vez visita a

Bahia, e1'e' "I'odos os Santos' VlUS, na at!la guerra: ,s .

Referindo-se ao programa de trabalhos que o Con- . ,'"
bi ti isad f nossa Capital. ,

,

_ em 11";49 assumiu o go- O ,Je IVOS VIsa os -rcram
"CU'1Qi'elbo pretende executar no próximo ano na Bahia, disse ,u, .

'I t
DITA CAVALLARO" foi vista num "númere

vemo 'do Brasil o conhecido prmcipa men e na area .de
'I d

o engenheiro Catanhede que seriam intensificadas as' 3,'-
r' '.

'

Pyongyang, a capital Co- especta e e grande efeito no filme nacional de maior

t.ivídades de pesquisas geológicas e produção de óleo, Tome de Souza"
reana do Norte.DoisvEstre., sensação atê hoje: "C.-tRNAVAL NO FOGO" '" Lem-

bem C(}1I10 incrementada à produção da refinaria de Ma- i
- em 1651: um,. destaca- las voadores", F-SO e um

bram-se dela? Lembram-se daquele quadro maravilhoso

t;l ripe, com a duplicação da respectiva capacidade' : �ento holandês fo� derrota-
avião de recouhecimento

Í em. q�e Çl!Q�IITA dança.�inà elerisantem,ente? Pois ela

A reunião foi presidida pelo governador Régis Pa-; do ;fTagorosamente pelo Ca-
norte-americano foram aba-

estam aqui sâbado, em' pessoa' no CLUBE DOZE ,DE &.

checo.
.

. j pitão Manuel de Aguiar;
tidos pelo fogo antiaéreo. _

GOSTO",
-----------------------

.

.....;.:
..

' I - em 1773, em Santos, 8,
'

Reservem suas mesas, que serão poucas todas elas

"aadldiltftS a ..atrt"ula 8a 1""8Ia I Paulo, nasceu o célebre 01'&- para a espectativa que reina em torno desta noitada ,,'
li 1J ,V ,

'

_

Ali I dor Antônio Carlos Ribeiro SABE gA UI,TlMA?

dA SarIAOI-" daI! ArDlIS i de Andrada Machado e Si 1-
..

CHEGOU ,Toma pOC!�,'ça-o E -,ti ti 8 . I va, vindo a falecer em 5 de t,T,f 0, xerct O
A Secretaria do 1<10 B'. C, avisa que estão ,insclitos dezembro de 1845, no Rio de, :M A R T I N I

4):; seguintes candidatos civis, à matricula na ESCOLA' Janeiro; Vermouth d'e Fama Mundial Britânico ,DO E.silo
DE SARGENTOS DAS ARMAS: - Alzenio Josué Síl- j - em 1814, no Rio de Ja- "
veíra - Valter Salomão da Silva - Arolde .Teixeira -

.

neiro, faleceu o poeta Ma- CAIRO, 31 (U,P,) - Um kine seguiram-se ao reco-

Odney Rubens - Roberto Valentim de Souza - José noel Inácio da Silva Alva- porta-voz militar egípcio in- nhecimento, pelo ministra.

Walded Modesto, !-renga, um dos inconfiden- EDITAL
formou que Q Exercito in- do Interior do Egito, Fouad-

Estes candidatos deverão comparecer ao Quai'tel da- tes mineiros" nascido em ,glês impediu todo � trafego Serangel din Pasha, de que

quela Unidade ao próximo dia 3 de Novembro (Sábado), j'Vila Rica (mais tarde Ouro O Senhor Coronel Cornan- i.r,odov,Iano entre a oa�e mi- "batalhões de libertaçãov no

às 7,30 horas, conduzindo uniforme de educação física: Preto), em' 1749; ,

l dante do 14� Batalhão de; Iitar .1l1gles� de Ismahta: no undergound estão sendo for

'(Ca:çào,' Gam�seta e Sapato "teais"}, afim de serem StJb-I _ e� .1818, partiu <!e Caçadores, torna públ ico : c�ntr? do Canal do. S_uez, e mados para expulsar os

metidos à exaIl!.es, ,-
" ." ,

MonteVIdeu, com destino ao que serão postas
à

venda,
.

o EgItO..�sta restrlçãe en- britanicos. Ele negou, entre-

Nos dias 6 e 7 de Novembro, próximo, sera realizado' Rio de Janeiro, a é()rv�ta no próximo dia 20 de no-. trou em ,vIgor na mad,f'uga- tanto; que o governo esti

o exame intelectual, com inic.io às 8,00 h�)l'as, pa.ra o que. portuguesa "Maria Tereza" vembro, às 15 horas,. as se-
da de hOJe, quando os 1l1gle� vesse fomecendo armas Pa.

deverão- trazer regua, transferidor, esquadro, compasso,: comandada por D, Nuno Jo- guintes viàtul'as considel'a- ses começaram a sustar o l'a estas forças irreguJare!i.

hpis, canf:ta e borracha, não sendo permitido trazer li-I sé de Souza Manuel de Me- das inservíveis para o ser- trafego nu� �onto de con- A barreira britanica a�

"ros, cadernos de notas e mata-borrão,' I nezes, que naufragou e nun- viço do Exército: ' , :
trole rodovlano Ag km, ao h-afego rodoviário, ào q:ue-

,
Dia- 6 - Português (duração de 2 'horas), História: ca se teve notieia de mais "B caminhões Ford �1odê- oeste d!_l Ismalita� Tropas parece, visa interromper o

do Brasil (duração de 1 hora) ,I;) G�ografia do Brasil (du- nada, Entre outr�s condti- lo 193'7; "bri�anicJts estão, exel'celldo' .colttacto entre os prinéipais:

)'ação de 1 hora),
.

"

I �ia o general' Sebastião Pin- 1 caminhonete Ford mo- severo contróle sobre a, es- grupos de lÍlatalhões e al-

Dia 7 - Adtmética (2 horas) e Geo�etria (2 horas) .• to de Araújo COl�ia o ven- dêlo 1942. tretegka pa"Ssagem do Egi- guns dos seus,membros que.

."

,

" '. .' '\ cedor dos grandes c�mbates
,

Os intel:essados podei'ão to,' Seus comandantes lhês pudessêm ter se infiltrado:

SOc.·le'da·.··'-d'e' C.. d' A
•

'I'
, !

de "India Muerhi" em 1° de examinai' -as viaturas na disseram: "Ficaremos àqui nas linhas britanicas.

e, VICU tu ta -novembro de 1816 e "Arroio séde do Quartel e apresen-
até qt\e o governo egipcio' Circulam noticias, nest&

on'tem
de São Juan" em 26 de maio' tal' propostas, selada, data- volte ao bom senso", capital de que esses bàtll.-

Completou 25 anos falta o.e apoio de OJ;gãos su- O h f 'n b 't
'

lb-
.,

ti
.

t'
,

h' d b'
,de 1818; das e assinadas, em envelo- c e·� mI 1 �r 1'1 a�Ico j oes egrpclOs ,estariam sus-

e eXlS enCla, c ela e a - penores, vem a SOCIedade, 1831': -h' 't p'es lacrado, até às 16,30 general SIr GeOl,:'ge Ersk,Ine, ',talldo os cammhões calTe-

negacão e altruísmo. desin-j com o esforço leal de seus' -:telm �o pU,
c ,edgout ad�ta em ordem d9 dl&, dech..rou gados ,de comestiYeis para

t . '; d ,."... d ' ' '1 .. ,_capl a Ou" reSI en e es a horas do dia 16-11-951. _

r

. messa os, po. palce e um
I abnegac O� mantenedores, .

t� P
,.

D J
" Pela coml's"a-o que a ,situação é "perigosa" os ingleses. Esta foi a se-

'I I h 'd d
.

d
' . e11 ,ao l'OVmCla, ' ose"

,-

pUg1 o (te omem; eno a-, cumprm o a nsca 0:3 seus 1\,�' d AI'b' Jack Lon.,.s _ 10 Tel1, -e pediu' aos seus sol<htdos gunda vez que os inglest1:t
d S' d l' '�J '

.
•_. 'LVJ.arjallO . e . uquerque Y'"

os a· OCle a( e ,cacannen-j estatutos ]a tendo trans� ,",
J

que a d.ominassem com fir- cor,.t.'aram o trafego entre ...
,

,

' " , CavalcantI. Tomou possea,
'"

se de AVlcultlll'a,_
.

pondo obstaculos de toda'
4'

'

jmeza e ° minimo de azedu- Canal'e o Ca1ro, desde que_

Fu:ild,a;da a?s 31 de outa-l sorte, r�alizado nada menos:.!
1837 n J' ,me". Adiantou que "fotam o F)xercito britanico rece-

1 192'f
'

I! '] ','
, ,.,
,- em llalSceu ose C I

)1'0 de . 6, OI recon leCH a 1 que dezenove expOSlçoes, to- V" C t 'd M lh�' am�8.' Gravata" rU. 'tom_adas�s medidas neces- beu ordens de usàr a força;
de utilidade pública pela das. coroadas de pleno êxito,' .Iedlra foul o

e a14gad
aes

mes MelaI das melho"•.._ t
'

... .

1 642' d 3 d' t b T '. ", , vm o a
.

a ecer em e se-
.'

,

.

,

"'__' sanas para man e1' nossas se neCe8Sal'lO, para neutra.•

.wel . :' I l:!.. e ou u 1'0 No -ensejO dó 25°, alllver-. b" d 109 .
pelo8 lDel!:0relill'reçol aé •• posições". Tanro a proibi- liza,f. os esforços egipeialf:

d 1929
' .

d f 'd � tem 10 e ,,8, CASA 'IIftSC'Il'ILANIA 'B de "

,

sano e sua un açao que- 18�7 d
JIlJ.

_
J,!I - alll ção o' tr,afego como a or- anti.bl'itanicos,

Sua primiüra diretoria es- 'remos testemunhar a alia
- e:tp. u, aegun ,o cons-. COllselhéiro lIafrL . dem do dia do general Ers-

t"v'a conotI'tul'd<> dos seO'UI')1- t 1 D' t,'. �t d ta, um preso assass'inou o
q • " ,� ,., a ua Ire OI la, compo" a e .

d d
'<

d
t elementos' Presidente N b I AI d S P

carcereIro a ca ela esta
es

�, .', _

' , l,ar a ves e o.uza, re-
capital'Dr. Joao ,BatIRta c,amargo; sldente; Cap. Jaldll' 1<'. da '7 . ,

Vice, .João' Otáv.,io .dá Costa 'Silva Vice-presidente' Aro-' -:- em �8 4, surgIU? pn-

A'VI'la' 'lO' S"cI'eta'.l'I'O· "Llll'Z 'N',·.,fi .t. S : t' "
melro numero do Jornal

, .. ," n}.. (la vos ·a, ,ecI e aI la
"O

' '_

C t' " b
Arruda Cai'yalho,; ',20 Secl'e- Geral; Erri�sto 1V[eyer Fi� I �ll1I�O a armense. soo
tário Cássio. da Luz At'ré'll' Ih 10 S " t'

"

A'
a dlreç� do dr, Genumo VI-

, ,..'
,

"o, ecre ano, - lno
d I'

1 ° 'l'esoureirÚ'" Godoiredo Beck, 20 Secretário; Celso a,

Entres; 2° Tesoureiro., Ro- Koerich, 10Tesoul'eiro' Moa- !
f -I

em 1890, em Santos,

bel'to Cud 'Schm�dt'" I cir de Morais Lima 20 Te-.
a eceu ,0 �'omancis�a Júlio

Foram seuól súcios funda-
'

, ',�. 'D Ál .' M d'
: Cesar RIbeIro, naSCIdo em

., -d'
.

"
. I S�UI�ll, �' varo , a Sabará Minas Gerais

dor.es, a.lern os, aCima-

e,nu-l,
SIlVeIra Orador' padre Ber- � 'h .

'
,em

. . -:- . ,

" 10 de a nl de 1845'
�erados; maIS os segUIntes: toldo Braun,... Roberto Curt' I :
Adindo Ró'sa 'Cal'rYFno Li- S h 'dt I T M' d C _

- em 1889, surgIU nesta
,
"

, .'

I"
C mI e, o . aes, a ,o 't I

' ,

"S I A
li hares, Emilia Malb\lrg-, Er- missão Fiscal; Dr,' Lauro capI, a o ,�emanano .

u -

nesio
'

G'onçal"eM da SI'I\"" B' t t I
�

Ad I
i mencano de propnedade

" •• '" 'Q" us'aman e, ,rmao e mo' , ,

Jairo Callado, .José Art'.11' e O.rdway Conti, da Comis-I de FranCISCO de ASSIS Cos-

Boíteux, João Dias de Oli- são de Sindicânda todo o:
ta; ,

. �

.
"

'N b I AI' "-d c'
"

I - em 1908 surgIU em Sao
\ e11 a, 1 ar a 'li es ,e ,i:)OU- nosso apreço e o reconheCI-I' .

'

"

Z" Ota'vl'o Valgas Ne"es FO t I t
-

d
Bento, neste Estado, a Ga-

n"
. .. v • meu o pe a manu ençao - e' .tn d P "

'

e Hanulfo de Souza Sob.ri- tão util agremíaç.ão, com os
ze,; o oV,o',

nho.. nossos mais sinceros aplau�
Andre Nilo· Tadasco

Sempre pugnandq pelo de- � sos de felicitações com vo-

f'ser:volvimento do rebanho I tos de prosperidàdes inin-! 4 raD�a pede a
aVlcola, embora enfrentando

t tel'l'uptas para maior glória.' C
.. f

��rias 4ifietlldades, não só da te-rra barriga-verde, ! ooperaçao <

fmancell'a como t�mbém a André Nilo Tadasco I '\
.

Clube Do'ze' de 8gosl0 !!�Vl�e�j�ã���;���m::!e �u��=
.

,

"

.

I �1:�ii!���aB;'i!���c:Ollar�e:�
Programa para o mAs de Novembro !aütud!3 de a!heiamento; b)

_ ,
Ü, .

II estabeleclllwnto de uma

SABADO - DIa 3 ,_ Grande soirée e apresentação Comimidade Politica conti
da artist� mexican� CU�UI'l'A GABALLARÇ> 'que teve: nentaI, abrangendo a defesa
papel salIente no fIlme CARNAVAL DE FOGO". Me-! de conjunto dentro do ,es

sas a venda no Rest�urante do, �lube, Iquema do exercito elfropeu
DOMINGO - DIa 4 - SOl1'ee dos Funcionário:> PÚ- 'e uma politica exterior uni-

Nicos, Eleição di Rainha. i forme ou um "consorcio di-
SABADO - Di!l 17 - Soirée, ! plomatico" em estreita liga-

,

DOMINGO � Dia 25 - Coquetel dançante das 10; ção com a Inglaterra e ou-

as 1� horas. i tros Estaaos da Europa Li:" ,

Tôdc,s as "segundas feiras sessões cinematográficas 1 vre, que permanecem aias,
com início às 19,30,

.

tados de tal comunidade,
�

f

..

I
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OEST_A_DO �----F-I�o�rl�·a-n�óp�o�l�iS�,�Q=�=j�nt�,a_-f=e�ir_a�,_1_0_d_e N_o_ve_m__br_o de
__l_9�����- � �-----7----

.�-� -;.-

�:TLANTI QA RAO' o
-

OS MELHORES ARTIGOS! "os NIENORES PREÇOS!' AS MAIORES' ,FACILIDADES!
TRADIOS . ELECTROLAS - AMPLIFICADORES _ .TRANSMISSORES -, DISCOS_ - TOCA-QISCOS . AGULHAS

J�NCERADEIItAS GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES - BA��DEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - RE,,·

SISTENCIAS ._. CONDENSADORES
O mais completo estoque de peças para .radio . ,it�,�..
Rua 7 -de Setembro; 21 e 21 A - 'Florianópolis

'r(
Radio Dtiusera

-

de Laguna
Z Y H-6

'"
�i•. o"'

,
;
f;

.

970 Klcs. - &09 Mts'l
--0-.-

PROGRAMAÇÃO DURIA

.HORAS: " PROGRj\.MAS:

REINíCI,O "-

PEQUENO CONCÊRTÚ'
RfTMOS ALEGRES
DEDICATóRIA
A SUA MELODIA

YPIRANGA).
RECORDACÃO DE BAILE

GRAVAÇõES 'VARIADAs
A voz ])0 BR,ASIL
RiTMOS ALEGRES
CARNAvAL DE CANÇô�� .

3° SUPLEMENTO DO JORNAL.
.

úLTIMAS MELODIAS
.

ENCERRAMENTO 'FINAL

16,00
16,05
1l>,30
17,00
17,15

17,30
J�,O.O
19,30
20,00
20,30

-',

2055 :
f' ,

. 21,80
22,00

REPRESENT'ÂNTES "AUTORIZADOS- DA ZYH-6
Rio e São Paulo:

.

ALCEU N. FONSECA & Cia, Ltda.

,.. � ,._.- ...... - .,.. '_'-_ -

•

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

/

No mundo do
-ádio e da TV

Por AI Neto

•

-

luÚliap<,rt.:. regu'ar••

&10 WR ANCI&CO nq �SOL
.

Bafa NOVI 1081

,0 Ilhã�g
'''VfReiEM ESPECIALlD-ADE" da

c. 'JA,WETZELilND08TRIAL-JOIN v {L e,E (Ma,aat lug.
TORNA A ROUPA BRANQUL.�RI

Se há uma coisa em que
as opiniões divergem, essa

coisa é o valor educacional
da televisão e as possibili- ,
dades do uso da mesma pà- ,

ra a educação do povo. E'
Ieste um tema de perene dis-
Icussão entre os edu:adore,s !

norte-americanos, cujas 'OPI- I

niÕé.s são muitas vezes con-Itraditórias no assunto.
A controvérsia envolve o I. problema de saber se devem

.

ser ou não concedidos às I
univ.ersidades canais de te- i

llevisão. A �s�ociayão ��-i' 'rofo' mOf6•• oomo .. Aq.t\t••

!cional de R.<a_dlO e relevlsa� f s . 4UlIO'J)O'I.- CuJc.t p()('P k"�/� - cr- TrJeJ(', e 1 2}7 I EM', t;'ktCl.alega que nao devem ser j s., ....tl ,,.�(\ .')(, ,"j'Jl-Ctrlo. H'let1cke SA, -Ct -'"fe1f'loDt' ,.hIllCGFI!
concedidos muitos canais às I

08,00 AB.ER'rUR.a.'" uni�er�idades, POi'qUal;to 1 _

08,05 INTERLúDIO lVHÍSICAL (Saudação da E,mis- estas carecem de equrpa-jscra).
� mento téenico'e .f'inanceiro1---

.08,30 RiTMOS DO MOMENTÓ �

para utilizar-se desses ca- .

{)9,OO EDIÇÃO MATUTINA DO JORNAL FALADO nais em forma eficiente. Não ALUGA-SE09,15 ASES DO TANGO

los utilizando ao máximo, as
.

()�,30 MúSICAS DO BRASIL -:- t universidades estaziam 0- Alug�-se uma loja co� 5
10,00 CONCÊRTO cupando tais 'canais ínutil- portas a Rua Conselheiro

.

- 10,30 MúSICA DE JAZZ mente e evitando que outras' Mafra esquina da Rua Pa-
10,55 1° SUPLEMENTO DO JORNAl.. organizações os utilizem pa- : dre Roma proprlo para co-

11,00 MANHÃ ��RT
.,
ANEJA

. Ira
beneficio do público. 1 �ércio, escritório ou agen-

11,15 GRAVAÇoES VARIADAS " .

Muitos educadores, entre- 'elas.
12,00 GRANDE JORNAL FALADO (C. RAMOS, tanto acham que, ao con-l 'ri'atar na Rua Conselheí-

S'A C'
_.

T _. s) .

I
' I

.

/
.

,

_ om�l(lO e ransportes
I trário, as universidades de- '

1'-0 Mafra 2p.
12,30 GRAVAÇoES 't ARIADAS

.

Ivem receber numeresos ca-

13,00 CONHEÇA NOSSA DISCOTÊCA- r naís de televsão, já que, em ---,�.---
13,25 2° SUPLEME.1'nO DO JORNAL I

mãos de empresas meramen- '.�
14;00, ENCERRAMENTO Da PRIME-IRO-PER10DO te comerciais, a televisão'

E_

,.-- flPode se transforn:ar nu� fa- \. --(l-- .

tor de deseducaçao e nao de
I educação do povo. .

\ O D"r. -J. C. Warner, preei
I dente do Instituto de Técni

! cologia Carnegie, de Pitts-

, 'burg, tem a seguinte opi- \ 'DE'P,"RTAMENTO NACIONALPREFER1D.t\ .TINTAS niã6. I CURSO 'TÉÔnCO DE INDúSTRIA TÊXTIL
"Parece-me que �n!es de I 1. _ Acham-se abertas, até 15 de Novembro do cor-

t'(mar qualquer dectlsdao 'tor- 1
rente ano, na Escola SENAI de Florianópolis à rua Ge

na-se necessarro es u ar em
1 'B'tt t· o lO? as ínscríções de candidatos a

A"

1 nera 1 encour· n '-'" •

amb�to nacional, a �orm� � ! exames vestibulares para a primeira série do Curso Téc-
mediante a qual Bera pOSSl- i· "

T� til d Escola Técnica Federal de Indústria Quí-
1 tT t f, nICO ex 1 a '-'

ve udI. l�a�' es a
, 'O1{� e,:- . mica e Têxtil, mantida pelo Departamento Nacional do

t:aor mf.ana que ·.e af. e. eVtl-
!

SENAI, no Distrito Federal.
•sao na

.

or�a mal? e icien e

'1 2. _ Serão exigidos os seguintes documentos:
e menos (hspendl?Sa. Scm

. a) _ Atestado de vacina; ,:..... .

ur prog�'�ma ;,na�I�na�, ,qu.e I b) __ Certificado ou diploma de .concl,n�ão de 'CUl'-'
VIse a uhhzacao nas orgam- I . .

1 mer 'l'aI básico industrial básico ou car-
- d' . '..

•
t 80 gmaSla., co c , .

zaçces e ucaclOnajS e cO-.
t' d f"" d c rso de aprendizagem do. SENA!., . •.

itâ I a e o lCIO o urr

mercla�s, sera me�l ave a

I' c) _ Certidão de idade, provando ter o candidato
confusão, com resultados ..

25 de idade ;
. Rf:t'ORiAtr!:r:iS-

._,
.

t d " t no máximo anos .

.

•

Ó C Sdesvantajosos para o os,

I d) _ 4 fotografias de 8x4 cms.' . * C lê I":i I À _ .

.

---,---;----------------------�.�

3. - Os candidatos inscritos serão submetidos
_

a * Cf Nf:1YtA - .

.' ..

provas de seleção, sendo concedido, �elo SENA�, aos �e- * R Âbf O -..

E -IITln�
'"

II
181 taSP lhores classificados, transporte ao R,. de Jan,e�ro, a fim

Il'ERA'r RJIt - J� ,- ��:'g;>" :�rni#: :'ç
-

�:� :!��i!;:t:.. r;: ::�:;gt:� : ---

d� seú�m subm�t�do� .â�' exame ves;ibular ofICIal deter-
('- *.-UH·U'lvtO�-i :��:. .::,., ..:.,::....,:... i:. :", :::" :��'. '::':::' ".;:.:;�.;. .:::: ..-'�:::.:;:-:,: OUfOa 80S tA· I mmado pelo Mll1lstel'l0 da Educaçao. If'Ç I"\.

ii iii, .h t .::;:-_ :t:. .?, .(. B: ':1::::: "'::r: .\ :'.::r -

4. - Os candidatos aprovados no exame vestibular
C ..,4I' !)-.oo* M�DAS-�:�"

..
..:.... '.:: ::. ·::t·:·:·::·::··!. ':'::'�;:�:;:':". :�:::. ':�!::: .: '::' ':.. BELOS f DEMAIS I serão matriculados, na ordem de sua classificação nês- '--lj).J

_

rI:':'"�'I'10':
�
:.:

I'
·

Ir': r2�)IRo
.. ::··.. AfECtOES DO

I

! �est:��me, obedecidô
o limite de vagas fixado par� cada • TODOS O� lYtES�5_:

;1 ij.::;:: ...)\ ":�. '::===':::.: J ..'':,�.. :.:'; :.::;;�:.:: ... r ?:� \�·D·��t d::Q;r' .::;:.' .. .:-: COURO CABElUDO. I' 5. �- Os alunos, provenientes dos �stados, e que se- Rf.VISTADAclUAfRA
r· ,-:,:.,: .. : .

.: ':"'::,-. ,;,,7'. "':. .,: "':'::'-:, .... ':::' .:.:. :·:::f·.:.:··:" ::;'.: I jam menores de 21 anos serão intemados pelo SENAI, I CAIXA POS1'AL,V ;
! !::, .":. '.: '.'

::.. .: :'. :': ..:'::' ,,:
.'. '.: :':.. ::,�.:.:.' :_-::;";. :=:- .:: ,: �:�;�����il��a:::�i��:, a���li�e p���a�!� :�n:�:n���ei�� I ..C_U_1<_IT_lfi_A_'_·::_P''A_1<_AN_À

o I TAL
'SENAI

Lotes á venda
Ná praia da Saudade, em

Coqueiros, ao lado do gru

po escolar "Presidente Roo

sevelt",' com 15 metros de
frente e area dê 400 :m2.

Todos os lotes servidos
,_

de água encanada e luz.

Informações 'com o sr, GH.
berto Gheur, á Rua Salda
nha Marinho, nO 127, ou no

local.
.

{juaírá:
_

".. ,"";_', ,1.:." �'.

UMAREVIsTA MObf.Tj(NA
?ARA O BRASIL (

�" .

F'

/

I
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UNANIM�M�NT� Çoncediflo' habeas-cor- !.

pus ào Major Pedra Pires ...
Há meses passados, se assim nada foi providenc ia- seráfico Fr.ei Luiz de Souz�,

tanto, o sr, Majol" Pedra Pi- d� pelo comando da Políci�. Secretário de Segmanc,� Pu

res, Fiscal Administrativo O falo, já então, se revptJa blica. E êste, passados. al
da Polícia Militar, no uso

I'
de gravidade, inclusive por- �um� días.. dá um despac.ho

das atribuições do sey car- que, nessa representação, twang'elico: prende o.Major
go, representou verbalmente era solicitada a abertura de Pedra Pires por 15 dias, em
ao comando daquela corpo-

! um inquérito para apurar as sua residência.
_

racão sôbre irregularidade I irregulariliades apontadas O oficial punido uao co�-qu� observara na marcha de I pelo Major Fiscal. cordando com' êsse
.

sesqur-
determinado processo. Essa I A surdo-murdez do co- pedal despacho, impetrá
sua representação, todavía.Jmando levou aquele oficial uma ordem de habeas-cor
não méreceu considerada

i
à nova representação, já em pus ao colendo Tribu�al d.e

como devera, na forma re- ;forma de denúncia, ao dr. Justiça, alegando a mcom

��,,<'tamentar. E, por isso, f!li 'Auditor. Êste, inexplicavel- petência do Secl'e�ár�o ?afa"'''leÜda, por escrito. Ainda mente, envia a denúncia ao apliear-lhe pena dIsClpbnl_lf.
............................................ O egrégio Tribunal de Jus-

.

tiça, ontem, julgando a or
rlé'm impetrada, concedeu-a

.

por unanimidade de votos,

ldeddindo que o Sec!etário,
I de Segurança não. tem com

I petência para aplicar a pe
I na ':que aplicou. Mais uina

__-----------------------Ivez a Justiça repõe a ordem
, Florianópolis, Quinta-feira, 1° de Novembro de 1'51 I jurídica no seu lugar.,

.-----------��....------ -------

ultimoVigor_rá es·te ano o

,,(cholario de verão)

A extiaçâe do
Institulo Na.;.
cional do Mate'

Março.: quando o

con�elho, �'e'{0�a7ão <10 =z: que a.

Nacional de Águas é Ener- insfituiu como medida, tra.n->

gia deverá providencial' a sitória.
.

.

,..". _..-.. -
•.-.��.t"�.- .,._,..--..,�

Esboça-se' novo movimento
Pró-Aumento de Ve�c,m.entf)s:

• A Associação dos
.

Servi- morial a ser dil'igidIJ- ao Ex-·
dores Públicos de Santa Ca-' célentissimo Senhor Presi

tarina, convida os funcioná-I' dente da República, sôbre,
rios públicos federais e au� aumento de ven.clment<:ts e··

tarquicos, para uma reunião para o qual pede o apoio da
em sua séde social, domin- classe o Presidente do Mo.:.

go, 4 d� Novembro próximo, vimento Pl'ó-A,u�en.to dos
às 10 horas da manha, a fim Servidores Públíces. e- An-··
de da]' conhecimento do me- tarquicos.

RIO, 31 (V.A.) _ Deve
mos ter este ano a última
"Hora de verão", Com a re

gulamentação
-

do abasteci
mente de energia, que se

espera no inicio de 1952
com o funcionamento inte

gral das novas instalações
de Lajes e do Rio Paraíba,
dew"ão ser abolidas todas
aS medidas restritivas de
consumo. No próximo d.ia 1°
de dezembro, teremos nova

mente um atraso de 60 mi
nutos nos relogios e modifi
cado o horário de ilumina
ção pública. A hora de' ve
rão manter-se-á até 31 "de

.

Ultima hora- Isportiva
FACE AO EMPOLGANTE PRÉLIO DECIS1V'� DE
HOJE À TARDE PELO CAMPEONATO DE FU
TEBoL DOS lOs JOGOS UNfVERSl'fARIOS SUL-

BRASILEIROS!
" , . . ." '\

Tendo terminado empatado o prél 10 inicial rea!JzauÜ''>'
em a noit.e de ante-ontem, o embate marcado pára a tar-

* Na carta que o Gover- RIO, 31 (V.A.) - Acaba de de hoje e que decidirá o Campeonato de Futebôl dt.:<g
'" * nador do Estado ende- de encerrar seus trabalhos Ivs JOGOS l�IVERSITARIOS SUL-BRASILEIROS, en

reçou ao Senadoe 'Gomes de da presente reunião a Junta contra grande sensação em nossos meios osportrvcs e

Oliveira, para ser lida pe- Deliberativa do Instituo Na- ul'I-ivei"!O'itários.
rante o Senado, há duas a- cíonal do'Mate. No transcur- Haja vista .t explêndida exibição téulica dos con

firmativas que merecem te- so das sessões aquele orgão juntos disputantes do título mais honroso dQ, magno ee:-·Nos dias que antecederam do Centro Acadêmico XI de paros tanto pelo espírito de- que se constitue de repre- 'I t.ame universitário do sul do país e aind}\ o grande 0S�1-ao 1° concerto de Irany L�- Fevereiro, não temos dúvi- magógico, como pela insin- sentantes dos Estados. erva- rito de luta dos mesmos, por i�so ;;reve-se. ao. :'eaf:�aça<l"me, nesta Capital, a 12 de: das em vaticinar amplo e 'ceridade com que foi dosada teiros, produtores e lI1dus-1 de um cotejo realmente sensacional. e rcvesticto a(� me.-·
outubro último, nos salões inegualável sucesso. a referida missiva. tríuis, manifestou-se contra- : lhor f'uteból.

.do Instituto' de Educação, I Lá estaremos, para uma Diz por exemplo o missi- rio ao projeto do deputado xxx
Iimitamo-nos, exclusivamen- inova crítica. vista que encontrou as re- Hermes Pereira de S'ouza, O pelotão valoroso da Federação Catarinense de Des-
te" � tra'ns�reYer tre�hos de I' O pl:ograma elaboradové partições púb!ic�s. superlo- propondo a extinção daque- portos Universitários (FCDU) deverá formar com 00 !re-

. crrticas feitas pela impren- 'o segumte: tadas de fnncionár'ies. Üira, la autarquia .. Ne�te s.el:tidol'.gnintes .univers�tários: Isai�s, Gua��ré.: Ka,:c���; �I�tld""f,r sa do País relativamente aos I P PARTE se tal fato fosse verdadeiro, a Junta dirigiu um OfICIO ao 'Gumercmdo e GIl; Alceu, Tomho, Carneiro, Ernun i G ��ut.seus anteriores rec itais. Liszt
. -:- ,Estu�o ele con-l cabia. ao Govê'rn� evitar no- presidente' da Camara Fede- sín no, tendo como suplentes: Vitor, Paulinho, lv.rnri_temo"certo "Lige iresa '. I... meacües novas e propor ao ral, comunicando o fatu> DoLs e Duilio.

.

Apts, com satisfação, �- Paganini;-- Liszt _", A iJ.Jegi�lativo a extilli';ão dos 'Ainda na mesma reunião, Quanto à equipe paranáeílse não sabe:-se ao eerto-'
través de uma cronica de

Icat;.a. ,cargos excedentes à medida a J_unta Deliberativa do, sua escalação, devendo jogarel(l quasi todos os ekmentos
a,�tori� .elo �aestfo Se�as- _L!szt - Soneto de Petrar- que s� �ossem �raga�do. O INlVI. resolveu to�ar pro:_i-! da estréia e possivelmeJlte os "_craé�s": �Íl'e�o, rr:ç:rclITuntlao VIeIra, tIvemos OPOltu- ,ca. I

contrano, porem. e o que del1cIas pata a llctroduçao do, Fedata -e outros que deverao VII' hOJe VIa-ael--ea de
nida-de de ver que os COl1- I Liszt _ Rapsódia Hunga- tem acontecido. Não só as I do consumo do mate nos Es-I Curitiba para reforçar o conjunto üa F.

P'.
D. U_ceitas emitidos em torno da ra 11. 6. vagas são imediatamente tad.os Unidos por meio de xxx

. jovem artista correspondiam ... 2a PARTE preenchidas, como mais ex- uma propaganda eficiente.! Os ingressos em benefício elas at.ividadeS' ur:_ívt::rsi-. à verdade. ChegamçJS' à essa Vila-Lobos _ Impressões I tranumerários são admJtj· Para isso, dirigiu�se ao Co- I tárias catarinenses - tem os seguintes preç(_)&: Cadeif�conclusão não apenas pelos; Saresteiras.
.

dos, e-até a cl"Íação de car- vemo Federal, solicitando \ de pista _ Cr$ 10,00. Arquibancadas �- Cr$ 5;aü e Gé-aplausos que conquistou do Sá Pereiri" _ 'rango Bra- 'gos novos tem sido proposta' um auxilio a fim 'de custear I mi;,; _ Cr$ 3,00. Senhoras, $ephoritas, Estudante:s et.l
C' seleto auditório mas, princi- sileiro.

.

à Assembléia Legislativa. (ts despesas indispensaveis I caderneta ou fardados _ graUs. '

palme��e, �e�a, crítica de Camargo
.. �uarnieri Se' as repa,tições esta;am a tão opo1.tuna iniciativa. I Conforme o ?r?grama dos �Irimeiro:;; Jog<Js U_mver-Sebastrao VIeIra. Todo-s sa- Dança �l'asIleIra. superlotadas, como exphcar Sob o patrocínio do Itama- \ sitários Sul-Bl'asl}euos, promOVidos pela. Federaçao- ü'"bem ��e.Sebastião Vieira,

I Migno�ne � Congada� lo .Govern? a, a.dmissão �e rati o Ins�itut? Nacio�al .do ;. :ariu.ense .de Desportos, l!niversitários, l�_oje, com
�

ím �ao cntlcar um trabalho ar- sa PARTE malS fUnCIOnarIOS e a ena- Mate realIzara na pl'lmell'a : as 15,30 horas, no Estadlo da rua BocalUva; sera dect·tísticó, o" fa� pelos conheci- I D�buss�.- La Cathedra-! ção de no'vos car�os? quinz�na de noveinbl�o eu-.j dido o certame de futebol-entte �atarinemres � palranãermentos teclllcos postos em ile EngloutIe. Quando conclUIrmos a pu- trante uma mesa redonda, ses. ___evidencia pelo c::iticado,' e Debussy _ La plus que �l�c�ção das exonerações, em Montevideu, para deba-j A pele-j�es�á sendo agurii'dad'a: �m�i desusado ode
nunca pelo co·raçao. lente. mIClaremos a das nomea- ter os interesses comuns re- ! ressc; pelo que e de se prever um publIco numeroso.Eis ?or �ue, neste segUl1� Alben,iz -:- Sevilha. . �ões, � então verá o público lac�onado� com. a exporta-I ....... ...do recI.tal Qe �ra:1Y Leme, a I BortkleWIcz _ Estudo. mclus_'ve. o Senadol' Gomes ção da �rva naclOnal para o :F .

.

Q
.

ase reah:z;ar hOJe, as 20,30 ho- Gottschalk Gr;:mde de Ohvelra, que o Governa- UruguaI., I

ne I't an '-",:"as� no Tea�ro Álvaro, (:e �antasia. Triunf,al. s��re o ��r nã� foi exato na sua a· Integraram a represellta-I I� �.
. ·

O'Calvalho, sob o patroclDlO Hmo NaCIOnal BrasIle'llo. ftrmatIva... ... ção do Rio Grande do Sul na !
. ,Çom o mtmto de JUSh�l. reunião da Junta Delibera-l

.

Contam aqui na Capital a história de um no"

B·I·
.

d
;.

"b ( -'.,'
cal' o aume�to que propos tiva do Mate que vem de ser I brilhante conterrâneo, ex-parlamentar, há mttito Til'

. nquea a a conta ancarla IPlllta
a l.\l�lstratura, o Go- encerrada, o sr. Carlos Du� i sidindo no Rio) que se hatútuara'a compraY taoas JIi.

.. vernador mfo�ma que �m tra, pelo governo do Estado;

I tardes o Diário Oficial da.-.União. pa'l'a: anotar ;�s nO'·'.d·,- C N T nl ,Iadustr.- a I,noss� �erra .n!ng?�m aspJ1"a Vitor Issle� e Alcides Bue- meações, pY0moçõe_s, e .remoções. d'e amigos ou t. '... ser JUIZ PQlque este ganha no I'es·pectI\'amente pelos .

h ':1' d '.
-,. . . ,

,

.

.

\... -
.

,.
.

.

'.., soas con ·ecll,f:!fS ·:aqUI ...RIO, 31' (tJ.P.) -, O mi- tivo �ancelar as retiradas t s���nos de fom.e.. Se os s�- industriais e produtores. Lidos os atos, o ilusti"e político ia ao teIégr�nistro Segadas 'Vianà con- do Imposto Sindical daque_IIanos dos mag�strados sao
e o nomeaub;, Ill'Omo:vido ou removido aqui Fecebfirmou na manhã de �)J.oje la entidade e imobilizar tam- de fome, que d�zer dO!�. g�. a noticia de primeira mão, com parabens e insína�que sexta-feira ultima ell- bem a impor�ancia de 3 mi-l·n�os �o.s de�aI� funCIOna-

eh
-

Ria I ções de que o contert�neo :lá tivera influência derviara comunicação ao' Ban- lhões de cruzeiros repostos nos, cUJa. mal�rIa dPe:ceb.e enOl ao
"I' p;.iva. no ato, atravéS de xelàçõé;"_e;c.>mpennos jt;miod B '1 d t

.

di' b I' t ordenado Inf.erIOr a OIS mIl '.

8
' . . -

co. o. raSI e ernllnan o naque: esta .e eClmen o
'.

. ? 'h"J·a O Dal ois
� rmIllstros e chefes de reparhçoes.

."
..que fossem bloqueadas as bancal'lO e relatIVO ao saldo crllze��os. . U U . I Vezes por ôuttl,l, nos casos· àe.re·moção-, .O'.a
l

contas bancarias da C0ll:�e- apurado no rumoroso. caso: O atg�mento serve Just�- I ti' 1. lOSD político. levava' a pior, pois ao se atribuir f;Pderação Nacional dos Tra-' do "sumido" .de oito milhões' mente, para P!�var �ue..o I 81 8 ro -

balhos e méritos em consegui-la, igno!:'tl.v"a que (I ztba!had6res na:...I�dustl'ia, e_I! do Imposto Sindical; sendo. aumento sugerido deVIa
RIO, 31 (V.A.) ,- A boro! mov--iu(;); alldsal' de também'pr0mO'V'ido,"pleiteava 11xistentes-úo Bapco do Bra- _principal acusado o sr. Ho_!mesI�o se. estender a todo' o do do transatlântico "Uru-! 'o.

nas ficar onde estava. Daí ·respos.tas ácidas quelt. si].
..' . Ilanda Cavalcanti, pres�den- func�onihsn:o, P?rque. a guai", r�gressou onJem ;a I

cebí.a:: "Lamento seu ttabalho contra m�u inteA medIda tem como obJe- , te daquela Confederaçao. funçaQ ao E�tado e matar a
esta capital o general GOlS não sei: rem.avido" O.u: "Nada lhe pedI. Ato Í!._._�- ......_.-.__...._ fome de todos o� seus ser- 1\11' teI'ro chef d '17. t -1 '

h 1'· '" A" t"· ... ··rnbf.;n>" 'q' T"'�n-'d �

d 'I
I.on.. 'e o· j<"S 'a(o

I'
mm a reve Ia\ . l;on. eCla:'La '. v 1 ele-cUS üt

.v� ores, e nao e �ma c asse Maior Geral das Forças 'Ar- das, não rarol sabiam do verdadeiro pistolão quesomente.
1 O . . t' d

,L.":.
d
.,

.

t
.'

"G tN A bl"
mae as; ex-mJl1lS .1'0 a nham usado.! E aI re'spos as aSSIm: T� O' seu

- desser.ca;o, � . saem .7,.a Guerra vem de desempen- Iegrama. Estou a:gTadecendo a :Fülano Ínteresse t
n? a mal� .,ezt. o quet�Orrdl- har-se de importante missão mou meu caso'.'.glr uma InJus Iça pra lca a Ti' t d U 'd l' "

d d' j""" ...... se1 E t" I' t' i nos !.'JS a os n� os re aclO- O' meto o .0 po l(ICO, como 'vemos, t1l1u3 (IS •pe o ..:I�ecu tlVO. nJus Iça O�l 1 nada�om a participação do senôes. Mas, tarob'ém, às vezes' dava hom resultaesqueclmen o, como quei- 'J TI '1 I C· . t·d,J· �" _.

d
'

.yraSI na guerra (a ·oreJa e gerava· gra'l .-oes·' sem' o -:n:nnlrriO '1ncomo 0, aram I . �
.

0'(' d ,especialmente no que diz seI' o trabalho dos telegramas'."overna 01' com a I�reo- le 't' I b
-

t .;;
...

*"
-

-

.

d � d"
.

speI o a co a oracao en re
IcupRçao , e na.Q per er a.

o nosso' paI's e o

•

YoveI'!10 E· h' t'-' , _.

I'
- �mala- do correIO, natural- I t' . .

g - s�a. 1S bna;' convüm 'exp Icar, nao �em

I ..

·1
no!' e-amencano. nenhuma à notícia, pubiieadá pelo' Diál'io da 'tmenie eu RUlltO as p:'e�"aR c :-;egundo a' qua}, ·'ot'dr. Hildebrando Góes, diretora carta, antes de

aASHl.a-1H./ _.�, POl'to'S, Canais e Rios, màndou. iniciar a 'draga ,O Senadõr é que pre('i�a '

dos .portos de Flol'ianópolis; Làguna e ItajáÍ, dede agora por diante, ficar I distância das dive'�.·IY..êncías I
.

I Jde' haver confe-renúiado' cour'o 'sr.- \Vâ.nder eyde sôbre-aviso, ao receber I entre os dois maiores varO- \ .

as missivas do Governador, ! dos que se {ligladiam no Es- r _

nl.6t' ....

senão fo'i um dia a sua equi- ! tado. I

O'Segundo Concerto
de Irany LeIDe

I ComemDra�ão do 25° Aoiversário
,

- da Soe. Cal' de Avicultora,
Em um dos aprasiveis l'e- ! e pessôas convidadas, fazen�

cant-o-,s do A?ri.go d!_l lV�eno-l,dó-se ouvir. os srs. N<\I:balres, .a Agonomlca, reallzou- .AlvEs, PreBIdente que dIsse
se, às 12 horas de ontem, a. da significação\ da ret�LÍ§.o
Cl1tú'f-a-seada com q·ue socie- e dr. João ,Tosé de Souza
dade··Catarillen,se de Avicul- Cabrai, Secretúrio do Il'lte
tum, comemoi�ou o seu 25° riol' e .Justiça, bem como o
allJversário. dr.�.Afonso M. C. da Veiga.

_
,

� I Magnificá. foi a reunião!
Aquele suculento chulras- que, dessa forma, assinalou

c'o estiveram presentes .

os o transcúrso da data daniembr�s da diretoria ela- fundação daq�ela associa-
quela associação, associados. ção. .....

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


