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Passando por sôbre os_ in�u1t(�s que nos atiram, �que- publicações nos' diretores de jornal. E êste {órgão

nunca,
a maioria e, mesmo em minoria, governar para a D.D.N .•

Ies a quem

a.
falta �e razao mspira des�fo�os, conh?ua- foi �iár�o. da :r�l'de: semp:e �eve o seu �iretor apontado pela U; D. N. e. com ,a U.D;N, exclusivamente: � ?orma

remos a nossa caminhada sem nos desviarmos da hnha à prrmerra pagma, A cur iosidade em torno da autorra do regrme que os govrrrnos marcadamente partidáríos se

de conduta que nos traçamos inicialmenté. Rimo-nos das dos. nossos editoriais é morbida. Revela a mentalidade f .am privilégio. dos partid.os que contem com maioria ab
pe�iradas que nos dirigem. Gargalhamos das exigências I dos democratas dá eterna vigilancia. E explica sem dú- soluta, No Brasil, os que não alcançaram essa maioria,
que nos faz o Diário da Tarde, querendo ver assinados vida, o rol de cartas anonimas endereçadas ao O. Estado, óu se fizeram distantes.das lutas políticas ou recorre-

_0..s nossos artigos. í!;ste jornal nunca circulou sem res-l ameaçando-o e .ameaçando-lhe o diretor. Perdem seu tem- ram ii coaíízaçãe. Aqui, se o' P.S.D. não quis ou não pode

ponsá.veis no seu cabeçalho. O (mie? órgão, da imprensa po os missivistas sejam eles quem forem pobres coitados, participar diretamente do poder,. cabia ao govêrno res

eatazinense que usou e .abusou do anonimato, sendo im- l nescídos órfãos. peitá-lo como a maior corrente partidária no Estado, iso
pres'SO, meses a fio, à maneira de pasquim, sem ninguem Representamos aqui e aqui interpretamos a maior ladamente tomada. E- o meio de respeitá-lo estaria no

qlle por êle se responsabilizasse, foi precisamente o parcela da opinião pública de Santa Catarina, rebelada proceder correto e na ação justa do govêrno. Nem por
Diário da Tarde. contra um govêrno despersonalizado e sem rumo, que zi- aquele proceder nem por esta ação tivemos muito que

�Iingua-lhe, 'pois, toda e qnalqunr autoridade moral, guezagueia à frente dos destinas administrativos do Es- esperar. O ambiente de tranquilidade que o governante
para t?da e qualquer reclamação a respeito. Encobertos tado. A nossa atitude de combate não nasceu da simples substituido preparou para o sucessor, êste, em poucos
e incógnitos, sem sequer com um nome no expediente, os ascen�ão do sr. 'rineu Bornhausen ao Govêrno do Esta- r meses de exercício, alterou de todo, semeando hostilída
daquela folha, ao t.empo em que faziam oposição, ínsul- do. I{ecebemo-Io respeitosamente, publicando-lhe além do des'e perfilhando vindiias políticas, as mais pequeninas
tavam e ofendiam a torto e a direito, não poupando nem discurso de posse, noticia desta, destacada, com o cliché e as menos compreensíveis. 'Entre, um govêrno de seren i
mesmo a �o�l.l·a alheia, de.homens públicos da mais alta do novo Chefe do Executivo. A nossa oposição nasceu dade e de justiça, de trabalho e de' colaboração de todos,

• compostu�a, como Nerêu Ramos, Udo Dee.ke, Aderbal Ra- dos atos, ele fanatismo partidário, com que o govêrno co- e os interesses minúsculos da U�1!.N., que envolviam o

BiOS da Sllva. Ocasiões houve em que a folha Irresponsá- mecou a desmentir-se nos seus propósitos e a trair as sacrifício da paz, o chefe do Executivo preferiu. estes.
vel chegou a inventar cifras e criar númaros pára com o promessas feitas. Destas não cumpriu nenhuma.. Dos nove Sôbre o soârtmento dos sel�s correligionâr ios, o p.S.n.
produto da prõpría pouca vergonha acusar de deshones- meses de administração só há um sa Ido: mais de um mi- não .podería sequer pensar em entendimentos políticos.
to o ilibado e preclaro dr. Udo Deeke, então Interven- Lha!' de exonerações e remoções de funcionártos, perse- Continue o governador com suas palavras de paz e os

ter Federal. É natural que a nossa atitude de hoje des- guídos per, suas crenças políticas. A nossa reação se avo- seus atos de guerra, como os de que ainda hoje damos
goste os pasquíneiros de ontem. Se, vezes por outra, car- lumou à medida dos desmandos, das arbitrarfedades e noticias, de Criciuma. Mas não se esqueça de que, den
regamos na energia do comentário, éque, do lado de lá das ilegalidades do poder. Vezes tantas teve o govêrno tro em três meses, quando tiver que prestar contas ao

nos tem vindo a provocação. Não nos importa. saber quem oportunidade de reconsiderar a sUfa politica de odios e povo. não lhe restará outro caminho do que o de confessar
;a faz. O vezo de personalisar não é. nosso. Pouco se nos pôr por obra um efetivo desarmamento de espíritos. Não a<próprfa falência - fruto exclusivo da obstinação no

dá que aqueles que ontem nãº tinham nome, estultamen- o fez. .Preferfu fingir que tinha propósitos de\ PI.JZ, atra- erro de usar do govêrno para fins únicamente políticos.
te heje exijam n._ome, atestando-se ignorantes da própr-ia vés de palavras, que os atos contrafaziam. Escapo à com- E nas falências políticàs não há concordatas. Os falidos
le.i de imlu'eusa, que especifica as responsabilidades das preensão democrática, preferiu continuar Implacável com sempre cumprem. a pena do .repúdio público.

\ '
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( HOJE - "Dia de Fi

Ano XXXVIII 1 nados" - não haverá

� expediente nas óficinas

N. 11.213 "e redação dêste jornal.
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O ES'l'AD.o tornará à

j�..., circularvno próximo do-
mingo.
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udentstas
NIA; iQs .Irabalhistas laicifltam _,a "Oposição

revoltados
.

ao
�

�(iovêrno de Churcbill

L

próprios
/
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t I id d Ih � IONDRES l0 (U P) governamental de dezoito comprometido o seu parti-
'-' � '"",

.

• - •
< X(�Ia. en o em VIS a '( e can a e que orgu a es- .J r J ,. :., .

Comissão Admínísteativa do nossa per.sonalidade- e ho- ,te pedaço da nossa terra. Os conservadores de Wins- para dezeS§(lte, uma vez que do no apoio a Morrison, adu

HOSI)ital São José desta ci- norabiltdade que V. Excia. Cordeais saudações". ton Churcbill elegeram um o "speaker", por tradição, zi�do que consultou a díre

-uade, foi si.lmariamente exo-' se"1tlr.re reconheceu na v� I Estamos informados. de Ros seus propl'ios correligio- tem que se manter neutro. ção partida ria, depois dos

:nerada pelo Govêrno de PAZ lha convivência e na de- que os que constituem a no- nados para o posto de O candidato trabalhista, entendimentos com ChUlO.

E HARMONIA, tendo o fato monstração 'de amizade re- : va Comissão não aceitaram '.'speaker" na nova Gamara major James l\tlilner, de

621 c�ill, tendo recebIdo instru

grande rep'ercussão no mu- ciprocamente dispensada. a nom�ação sendo que um dos Comuns. O vencedor foi anos, recebeu 251 votos. Na çoes para apresentar o no·

.• '.

f
.

'd L t t V E' I d b f t d W S M' d 58 anos Camata dos Comuns passa- me de Milner· com a alter-
lUC!pIO, pOIS que a re el'l a 'amen amos er . xla. os mem ros. az' par e o· .. ' . ornson, e·

comissão era integrada por dispensaqo nossa expontâ-. diretorio da. UDN f! se des- de idade, ex-ministro da da exerceu as funções de vi- nativa: de Mac Andrew. Mae

elementos .que vinhal11 em,- nea. e sincera colahora;gão !ligou do mesmo P{'41Ldiscor� Agricultura, O resultado da ce-presidente. Andrew, tem
.

considel'avel

prestando sua éo.Ja,boracão ao seu Govêl'no, na direção lIdar dessa atitude do seu votacão diminuiu a maioria .

Ih'
.

t
experiencia para o posto e

. • Os traba Istas preClp:1- t·,.nto ele como MI'lnel' mer"e-
a essa casa de sa úde desde a de tão útil estabelecimento. pal'tiélo. <,

ram a votação, apresentan- cem mais- a conquista do lu-
Nua fundação� ocon-ida a .8 d'a t

.

.
" ,

95 592 b·
do o seu mm'l a o, o que m·,

gar de "speaker" 'do que.de novembro de 1936�

D
.
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d
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'

,
• . .as all,88 dica que os partidários de Morrison".

A Comissão ora exonera- tnUnCI8 O O reSJ en e o A tI
-

• Clement t ee exercel'UO Seglllldo consta, Att'l€e, e
da �ra composta dos ·St�8.

•....•

.

�morlCaDaS
.

\...

U D N 'li [j 11ma óposição sem quartel ·a corrente: 'IT}.odemda do
·Elías Angeloni, Ad;- 'Fara- D."reto rio . da . fi '.. WASHINGT.ON, 10 .(U. aos seus tl:adicionais adver- Pltl'tido Tl'abalhista fez o
co, ex-Prefeito deste muni- • súrios politicos. Poucos mi-
;cípio, José Portela e Jorge LAJES, 1 (O ESTADO) _ A PrOluotoria P.) - As baIxas amenca-

nutos, antes da votação,
'pos'sivel para que o partido

Carnel'ro, dI'retore'� das Enl- t d nas na Coréia atingem a - . não apresentasse a candida-
, '" Pública desta Comarca acaba de apI'esen ar e- d Winst,on Churchíll acusou os

:pl'êsas Carboníferas, AJ:tuJ' núncia-crime contra o Presidente do diret.ório da-- ' t95.592, com um aumento e

trabalhistas de terem l'om-
tura de Milner. Os que in-

llianchini, alto fl1ncionárÍQ União Democrática NacioD�I, por delito' de calú- 2.595 sobre a ultima sema-

n. ido o �cordo iniCial, se-
sistiram na questão, entre-

(·Ia �/nlpanhI·a.·"Iretropolita- e"I' lw. Do total, 16.146 morre- (Contillúa na ga página
\iOll"'in Dia e injúria assacadas ao dr. HelIO Barbosa gundo o qual Morrison se-

iiã;'Mansueto Costa, diret.ol'- :Fonies, delegado ,regiohal de polícia; I)]:-a desig· r�:::___ da escolhido sem oposição.
.gerente da Cw�âmica Santa .luldo para servir nessa Capital;' O·

\

MPO éhurchill afirmou que a
Catarina, Manoel Gonl:_�alves 1 t!Mit................ TE' I

.

_
::ombinuçã.o entre os dois

�;;!:: !:!�:��;;�r!��: Peron Licenciou-se Assumindo
..

P,"Vi'�O·:�:'!O a" 14 �:;;:��:r';�: :=��!\eCi�: I :=g�.��.�-
..

�.fê�

, 'h as do dia 2 na segul,lda-feira, acresceu-I��: s:� :-::�n:::U::iO;:� O Presidente do Senado. �:t:::aode� Bom, com ne- ;����s q���o��:��s q�l:ba�
'tado, envióu a Comissão exo- BUENOS AIRES, 10 (U. cuIas politicos dizem quê·' Temperattlra - Em ele· "speakel''' deveria ser .Mil··

J.1t"Q·ada o. seguinte teIegra- P.) - O presidente Juan 'Pel'on aprove.itará sua li-I
vação. ,ne1' ou então o conservador

ma;

.

·Iperon entrou em licença, ho- cença para uma rapida' ex- .. Vent'os
- Do quadrante escocês, Si,", Charles Mac

.. N te mO'del'ado a frescos Andrew, em lugar de Morri-
-'Com surprêsa tivémos je, a.rastando-�e da pre.sl- cm'são �elas 'provincia.!' .., Ao! 01",

.".. .'
<:onlfecimeuto. d_a eXOll

•.er.a- d.e.nCla a:-gen. t1l1a, que ele que se mforma, ele esta a-.! _.Terh�e.I�tura.. s -.'_. EX�le- sono

.- 1 .
� " . d· t m M 24 Ü Clemente Attlee desmen-

ção (la· ComIssa.o Ad�U1IS- detem ha. CInCO anos, para gastado_com a, falta de re-,' 1l<:lS, e 011 e . 1 dXlma ,.
. .

., .. , ..w"

trativa do Hospital São .Jo- que o país possa escolhe·lo ! percu_$sao popular pel.a cam-. MUllma.)-8,2. tiul_ enh·etanto, que tIvesse
.. - ..... -------.---

sé desta cidade, da qual fa- novamente para ci per iodo ! panha do seu pal'tido, uma.

R·--·-·· d d IgnOm-,n -,a Será êsse o automó,,'el
ziamos parte haven.do mem-, 1952-19.58, nas eleições que i.�ez que. illl.ritos candidatos elna O e

.

oficial ontem desapare.
bros, como Ado Faraco e.s1'. se realizam a 11 de novem- 1 as cadeIras parlamentades

.

I 'ri ?

José Portella éom quinze bro. Assumiu ° cargo, pro- (ie aos govel1lOS ptovincia-l ,. I .("1.0.. •

anos de exerCÍcio. Extl'a-Ivisóriamente. como chefe do [nos são realmente de�C'o-1 A publicação !eita sob ês- ql1l. Aqu�ie artigo transcre- i- D_es�parecldo �d�qUl?
1.1hamos o fato que só pode-IE:'ltado, o presidBn.te do Se-lnhecidos. Eles foram €1'\C'0- te títuJo,neste jornal, a 2"

deI
vemo-lo ao Jornal da Serra, 1- SIlU., D� CoI.oma San.

l'á ser concebido por injUll._, nado, contl'à-almil'ante AI-IIhidos pOl' Pe.ron e sua es- outubro último, não nos foi. de Lages, de 27 de setem-I t�na. Um Phmouth no-

.cões de nossos desafetos,! berto 'l'esail'e, presidente do: posa, em reuniões secretas remetida pelo seu
. autor, bro. �O�" um laps?, em nos-I ymho q.ue desa�arecell

�o' '. _. ,.. 'i "Da'-,.tl·d() P·eroniRta e ex-mi-!· conforme exploracões que, Sê.... edlcao, faltou esse esela- J do servlçd e nmguem
... JS Oth,ra razll.O nav enCOJ1- " .... .

- • �. ..
. .'

.

>

I·
>

I �

b d J I

tramC3 na dd.iberação deinistl'o d.o Interior. Os dr-! Continua na 3apag•.� �
sabemos espalhadas por a-·l'eClmento. • nao fia e on f! ama.

.. 0..

.0 riso da cidad� ,,, •

Os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Novembro de. 1951

DR. LINS m"VES
Diretor da Maternidade e 1n6-

lieo do Hospital de Caridade.

CLINICAS DH SENHORAS
'CIRURGIA - PARTOS

lSSISTENCIA AO PARTO ..

OPIlRAÇõES OBSTÉTIUCA�
Doençaa Il"landularell� tiroide,

.
,)virio., hipopiae, etc.

. .Diaturhios nervoso• ._:_ S.ter!·
---------...;..-------..:-�----

iidade - Relrime••
C-on.ultórlo: Rua Fernando .a

«l.do. - Tel. 1.'81.
R••Id. R. 7 de Setembro - .'il.

Ons • Sonza - Tel. 8'11.

\

D&A. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
�

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI
Mécllcoa

.

Cirurrla-Clinica'Geralxparto. .

hrv1io compl.to ••apeeialiaado da. DOaNCÁS n. S.NRO

�' . ...... _III lIIoilarnOI método. de dia,nóstico. • tratamanto.

··'tf.<n:aioscopIA. - HIST"RO - SALPINGOGBAFIA -- ••TABO·

LISaO BASAL
-

...tourapt. por onda. eotta.-.letrocoa'lllaçle &alo. Ultra

•..;..'" • Infr. V.rmelllo.
.

�.11I1t6rio: )til';. Trajano, nO I, 1'· andar - .difieto 11o .Oll'"

..
a.rirtol D•• II •• 12 hora'. - Dr, .u..t.

n•• 11 'a 18 lI\)ra. -- ['ra.•u..I.

....t•••d. - ao. S.bto. Dumont; 8, Apto. a.

CLINICA
� , do
r DR� GUERREIRO DA FONSECA

.-...a.nata efeth;o d� B�8pttal- de -C"1ridade, de 'diverIJOII
'

-

InstitutO. ti Caixas
-0-

OUVlDOS. :NARIZ 'e GARGANTA'
Tratamento e . Operações

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

a.tirad. d. corpos extranhos de Pulmões 11 Esofa&,o.
-'--0- }

RAIOS X

.oderno aparelho para radiografiaa da Cabeça .

.

Tra..UII�:lI&çif). nara co�"'óle ã. cura du Sina!l!tee, Intra.
__eDlOll.

HORARIO DAS CONSULTAS

(Pela manbi �,Hospital de Caridade).
(À tarde - C�nsultório Visconde de Ouro Preto. �, I. (Al�.

Ia Cu. Bello Horizonte).
. .

...idéncla Felipe Sehmidt 101. Telefone - 1.560.

--r � �__�.

DB� A. SANTAELA I DR . .I. LOBATO
("ormado peJa !'acuIdade Na- . FILHO

....ai ila .edieina da Uni..rai.' DoeR�a. 40 all&rêllto ,eaplratórf.

.... do Bra.il).
.
TUBER'CaiLos.

_"ice per concurao da A..l.··
Clrare!a do T6t"'t.y.

...eIa a P.icopata. do DiJtrito Formado {leI" Faculdade Naei6-

.....ral.
8x.lntemo do Ho.pital PI.I-

nal d. Medicina. TiaioloEilta •
(

Ti.iocirurglão do HOBpital Nerlll
,••,trlc.; ••anlc6m10 Judici'rio
• Capital Federal.

Eamo,. Curso de eapecializaçlo
pelo S. N. T. Jl:J:·'nterno e .J:

.·ID�rno da Santa Cu. da

Imnrie6rdi. do Rio d� Janeiro.

�,Casa

----'--------- ---

DR. M. S. cAVAL
CAN-TI

'Clinica excluliv.ménte 41.' eri

anca•.

Rua Saldanha Marinho. 1'.
Telefone (III,) lWJ •. _

Dr. Alvaro de
Carvalho

Deenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

no s/n. Edif. SãO' Jo�ge �

1<! andar. S�as 14 e 15.
Residência: Rua Bti�a

deiro Silva PAes, s/n.- 80
andar, (chácara do Espa-
nha)•. _ I .

Atende diàriamente daé
14\hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

Carao Nacional de do.nça.
e.atais..

Jb-diretor do Hospital Colon!.
lant'Ana..

Doença. nervo.a. e m.ntaia.
Impotencia Sexual.
tua Tiradente. nl> I.

Conp.ulta. da. 16 A. li laoral,
,"ON.: .M. 798.

E.. .- Elia Santo. Sarai.. , t.
- ••tr.ito.

o ESTADO
AdminÚJtrac;lo'

Redação e. Oficina!! •
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. �022 - Cx. Pos

tal, 139..
Diretor: RUBENS A •

RAMOS. '1
Representznte :
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar
Tel.: 22-5924 - Rio d.

Janeiro
'RAUL_CASAM'AYOR
Rua Felipe de Olíveírs.,

nO 21 '_ 80 andar -

Tel.: ,2-9878 - Sio
Paulo

ASSINATURA�
.

Na Capital
Ano . . .. Ci" lQO,QO'
Semestre . ·Crt 60,00
Trimestre . Cd 85,.00

No Interior
-Ano ..... Cr,. 12()A�
Semestre .• C" 70.00
Trimestre. ctt 40•.00
Atitincios mediaiteco.
ttáto.
Os originais, mesmo

não .pubUéadQ!I, ,Dão II'"
rão de\"élVidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos roa

eeitos emítídcs DOI aT

til'08 &ssin adoe.

.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Chriica médica d. adulto. •

uianç••.
Consultório - Rua Jo� :?into.

111 - Tel. M. 769_

. Consulta.: dali 4 àl 6 hora•.

Re!lillêncla: Rua ••tne. J6-

nlor ,., Tel. 812.

Dr. lufôRUI Ma.niz de Aragão
Comunica 8."seus clientes e amigos Que rei

aieiou a clínica nesta Capital.
CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado,

(consultório. Dr. Oswaldo Cabral) - Dás 15 àg

17,30 horas.
RESID:6lNCIA: -Rua Bocaíuva, 135 - Tele-

fone M�714.
.

I
!

- /.,

Dr. '-Re___"_na-to�Ra-m-o-s-da-S-ilv---'-à'I'
·

,Advogado
Rua Santo, Dumont, 12 -- Ap. 4

���&Cv�Slk
......_ ....... . JCÃoPí�f;!�"�!_����,\;_i��5�i�A��':;L Ct.'iUtlAu"' _

ESCF ITORtcf OE
AGVOCACf'A

!i'IUZP LIMA & mMÃOg
Cons. - Mafra, '$1

r - FIorianópo:V[�

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

Vulcanização'
DE

Pnels e Canlaras de Ir.

...i.ten·te d. Cirur.gia do Prof.
Ueo Pinheiro Gllimarile•. (.Rio).

CUnle. .Mica _. Doença. Ner- C F 1" S h 'dt IS
..

.

ons.: e Ipe c mi, .

...... Consulta•• díàriamente. 4., l'
.

C'ol1..1t�riol .ltiflel0 -

ADl.6uaj'S
18 hora., .

. I••to - Bala t. ' .

.. ld.
.

A' l� ai B
Rua Dom JaIme Cê.IDara,

• Dela: ....n ..a o ran-
20 t 2 '�

1" .

ap (.l••.

"';,. •

I D ••
Fone M, 802,. ..

.

I I -------�......,�-----

':fi�'l;'" �"'Io���sr:- -�r. ,'JO�éD:�:��SOVi:;- l�agelD' com s('gur�nç;�-E
DRD",NEWTOAVlLAN o.. 8erYlço�;:I�I�nlea JnfaJlül I I e r'8P.. ídez Ir

....8I.tênel••·niclpal • Boa- Caixa Postal 150 .• najai ··,Santa Catarina JI'
li

·�1::;:�.::;:�:· ·"1 CLINlC�::��:E�sCftUN-I_ � I 80 �8i ;;D�:8nL�SBRIASILmRI:
00

li
...C:�.::��O;e:;:n:i:�:07�·ir.- ConaultÓri: �::lC�U:81 �aeha. ',- �,�;_,..

'.
I ;- 'Fi�H'iallÓP{jas.-- It�ja.í· ::-�oinv, i:� -;- CUl'üilal':i:COlllUlta.: AI 11.10 horal a À 'o. '1 __ o Con,nltas da, .10 '.•

1'1--
. • I A"'" â.··.�l.;- • '?<.'. ..... Rua Deodoro esquina áa ',-.,;.rá .d•• 16 bora. em diante. • da. 15 ia 17 hora..

- _.... I 1 • '" 'i II � l)\;;;." ii i"]
,

**.íd&ncil: Rua VidaJ RaIOo" le.idlncia: Eu...areehal Gul� fIl•• M..._,o.�.,.. l4�.I,·.".�; "'« ",'
FONl$,.J4.' �:18 C.i'.P••••�54.!1. II." �

; � .... i'; e _, Rua Tenente SHveira -�!
- T.l.fon. 1.422.

. Ua.alle, , _ FOII.: _ 781. CURITI8A . Ttuc'.....u, �OSEBRA$ .
.

PARANI, - I;
_'__ .__ . .._, _iii

---�.�-, .... -

AO POVO CE'FL.Ow IANOP'OLljS�
Nada de Bomba Atômica e Girafa a maior, que não passa de propaganda, porque o verdadeiro "A:SSOMBRO� é;:o. FORMIGUEIRO i

DOS PREÇOS DA
. .

B-om

Serviço Garantido '

COMERCIO & TRANS-PORTES c. RlM�16S S. A...

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

- Posto dec.servi�9' "ESSO" '

Telefofte",MalttU1J. - 44

Estreit'o'-- Ftwi8nÓ�HlP

a rua Felipe Schmidt, nO 18
Para maior prova vão aqui .alguns preços: -Seda lisa, �Cr$ 10,00, Estampada, 15,00, Tafetá�Xádrês 12-;OO� .Tafetá

-

'Chamaloie'
16,00, Organdi Estampado 14,00, Linho de Seda 14,50, Não Eruga 14,.50., IJuisil1e 5".Q();· e'muitos"outros-artigos, qq�-serã(), vendidos-.

a preços nunca vistos ,
f

A :I. ·1"..... ,proV·e"'-:telll,..,� .}\proveifem. !
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Semanal··
-l\UNIS'Tf;RfU D ..\. MARI�. Paraná, passando a .respon-
J

_ NUA. '. !der pelo expediente daquela
",'COMANDO DO 5° DISTRI- .Capitanía, o Sr. Tte. Aníbal

. TO NAVAL LLuiz de Oliveira J�lilior.
BOLETIM SEMANAL N° 1� I Conforme comunicição do
;..SEMANA DE 22 A 28 DE

.

Sr. Delegado da Capitania
OUTUBRO'DE 1951 IdOS Portos 'em Porto Ale-

,

AGJtàD�ThIENTO : gre, chegou àq-uela Delega-
o s-, Almn:al1t.c coman-1cia, no dia 26 do corrente, o

<.dant.e d.o 5° Distrito Naval; Sr. CT - César Augusto Pe-
. l'ecebeu da Sra. D. Irene

Itra
de Barros. .

,��lnt;�iro_ de Souza, D�reto�. O Ajudante de Ordens do

::?·a�8u�,stlttlta do G!UP� Es-,.,comando do 50 Distrito Na
-eolar Pa-dre Anchieta ' da, porto ao desembarque do

/ �'Pedra -lli'.ande, um cartão de : Sr. CM.G - Eurico Magno
.agt·adecimento pel:r'condu-

I
de Ca-rvalho, da DEN, que

'.OÇãO
qU€ lhe foi cedida, para

Iveio
a Fpolis., em objeto de

,:3 realização de um piqueni- serviço.
·�que para -QS' alunos daquêle POR ORDRM: Ás 2 e 7,4'5 horas
'Estabelecimen to

.

Escolar,
.

Lauro Ml!lliinS' Ferreira Programa Duplo .

. nas Furnas de ,São José. Capitão dê F'ragata, Chefe I

O Si', Almirante Coman- do Estado Maiol'. UM PINGUINHO DE GEN-

-dante do 1)0 Distrito Naval, TE
�.recebell do Sr. Pedro Sales ---,.---.----.-.. Anselmo DUARTE e Vera

·'(tos'Santos,. Presidente' do

V·� S -ai
NUNES.

"Insfítuto Nacional do . 'pi- I 'I' I CI
2) - A volta triunfante

. :nho o telegrama abaixo:
. . .

.' do mais sensacional filme
"Tenho honra comunicar brasileiro.

"Vossência determinei ida ANIVERSÁRIOS: O EBRIO R CONSELHEIROMAFRA
.

=imediata Inspetor Geral Sr. SRA. JAIME,
.

LINHARES Vicente CELESTINO
• ,6- Fone 1358

'Francisc-o Andrade Moura 'I'ranscorre, hoje, o ani- No programa: IAacompanhado equipe auxí- versârio natalício da exma. A Marcha da Vida. Nac.
'

lo'SOU' s L '.'Diploma
Tíares zona fluvial êsse Es- sra, d. Edite Dentice Linha- c-s 5,00 'e 3,20 .

- • na aloa ..

·.tado a fim superinteader res, digna espôsa do nosso Censura - LIVRE. JOINVILLE, ]0 (E.) via perecido afogada. O co-
. esquecido

sservlços recuperação madei- prezado conterraneo sr. Jui- IMPERIAL Domingo mais ou menos ás missaria .Aristides e o sar- Acha-se na Galeria das
.ras balsas desgarradas de- me Línhares, alto funcioná- Às 2 horas 12 horas, te�e eon�ecimen- gento José encaminharam- Sedas,.à rua 'I'rajano, à dis-
'corrente votumosa enchente ria da Emprêsa Nacional de I . to � Delegacia Regional de se para o local, constatando posição de 'quem lá esque-
-ocorr.ida :'rio Uruguai com Navegação Hoepcke S. A. NOTURNO DO AMOR, Pol,lcla de que na est.l'ada que a menor havia, caido, ceu, um pergaràinho, díplo-
-extravio calculado cíncoen- Muitas serão, por certo, Victor JUNCO - Hilda Gu iguer ;velho, na residen- dentro da lagoa i:icando com ma expedido pela. Escola
·ta mil) tábuas. Incalculáveis as homenagens que recebe- SOUR. • cia de João Jorge Eicholz, a cabeça 'presa entre' a pla- Técnica de Comércio São
"J)t'ejuizQs classe madeireira rá, a distinta dama, às I I ?ffia me�or, de n?ve �nos de taforma de madeira, feita, José, do Paraná, em 14-5-5.1.
bem assiro economia nacio- quais, respeitosamente, nos A. V��US DA PRAIA Idade, de nome GIsela, quan- para s� ayoiar e o fundo da f à srta, Marly Zenaide Rosa,
'"'naL Encareço . Vossência- associamos, com prazer. .

.

VU'gmra:-MA:YO - Ronald- .-do, lavava .algumas peças-de' la:gôa.· Foram 'tomadas as I de Auxiliar .de Escritório,
".luas determinações sentido STA. ANGELA GRAMS REAGAI. "roupa, em uma pequena la- providencias que. o caso e-

autocídades sob seu Coman- Ocorre, hoje, a data nata- No programa: gôa nos fundos da casa, ha-! xigia,
-do prestarem todo possível Iícia da gentil senhorinha Esporte na Téla .

. .auxitio inspetor Gera1_."bom Prof', Angela Grams, do cor- Cr$ 5,00 e 3,20
-exito sua tarefa. Antecipa- pó-docente do Instituto Dias Censura' _:_ líIVRE.
-damente agredecido apre- Velho, a qual, das suas eo- ODEON
eseuto-lhes minhas cordeais legas e�pessôas das suae re

'saudações". Iações, receberá homena-

Em resposta ao telegrama gens carinhosas e expressi
=acíma, o Sr, Almirante Co- vaso

'mandante do 50 Distrito O. ES'fADO cumpr imen-

:Naval, endereçou ao Sr. Pe- ta-a, cordialmente.
-dro Sales dos Santos, Preai- NASCIMENTO:
•dente do 'Instituto Nacional Encontra-se enriquecido,
,do Pinho, o seguinte tele- com mais um garõto, que

:,grama:" recebeu o nome de Márcio

"Agradeeendo. telegrama Roberto, o lar do s�:. Agenor
-Vossêncía detel'minei auto- Alves e de sua exma. espô
:rídades navais Sul máximo sa, d, Lucy G.. Alves.

�lpOlO c.()operação inspetor
.Andrade Moura sucesso m·

*ente patriótico serviço.
�ordiais saudações".

O Assistente do Comando
(1],0 5° Distrito Naval, com

]pareceu aQ Aeroporto ao de

i.Sembarq�e do Sr. CT - Ce
,sal' Augusto POltra de Bar
:I"OS, do EMA, que veio a

1<'lorianópolis em objeto de
tserviço:

O Ajudante de OrdenE'> do
(:;omando do 50 Distrito Na

'i7ál, compareceu ao AeJ'o

'Porto ao embÀrque do Sr.
CT - Cesar Aug'usto Petra
<de Barros, que seguiu com

desti110 a Porto Alegre,
COITt'orme comuÍl ieação do

:Sr. Delegado da C. P .. em

forto Aleg-re, chegaram a

,quela Delegacia o Exmo. Sr.
.

Vic.e-Almirante A n to n'i o
Guimarães; Srs. CMG
Luiz Fernandes Barata, Luis
Felipe Saldanha da Gama,
João Pereira Machado e o

'Sr. (�F - Milton Siqueira
Lopes, alunos d.a Escola SU-jJlerior de Gu·el'ra.
Baixou ao Hospital Mm-ltal' de Curitiba, o Si', 2° Te

'1lente R. Rm. José de Souza
'Ramos, Agente da Capita
nia dos Portos de Guaira.

Com autorização d� Sr.
Diretor Geral da 1\'1<.. rinha
'Mercante. �eguiu para o

Rio de Janeiro, via Curiti
ba. o S1:. CC - DalmvL' da
'Costa Muller de Ct1.�pÚS,
<Capifão dos Portos do Rio

�Boletim Cine-Diário
RITZ

Ás 2, 4,30. 7 e 8,45 horas
IMPERIAL

Ás 7,45 horas
�multalieamente.
A volta triunfante do

mais sensacional filme da

temporada.
ROSE MARIE

Nelson EDDY e Jeanette
MAC DONALD

No programa:
Noticias da Semana. Nae,

Fox Airplan 'News. Atua
lidades,

Cr$ 5,00 ·e 3,20
.

ROXY'

· ,Sempre émelhor viajar pela

ERL
AGORA OFERECENDO NOVAS CONDIÇÕES DE TRANS-

) � .;:.

PORTE

r:LÓRIAN!)POLIS - CURITmA - SÃO PAULO - RIO DE
(

.

JANEIRO

.
FLORIANÓPOLIS - PORTO ALEGRE

CONSULTE A AGENCIA LOCAL:

fEREIRA OLIVEIRA & CIA ..

PerOD,
, Líceecíea-se

Vi'ima de um.alaque com o supremo comando do

de
.

-I
-' movimento peronísta.

. ,ep. epSI8 A licença a Peron foi con-

NDNIlij ...::if,qJ.NVJ��E, 1� {!lo i - anos, solteiro e que sofria cedida pelo Congresso em

Ontem,
.

ás [5 horas da ma- de ataques" eptlepticos. A .Fooniã(}, ..extraordínârja de.

nhã, foi encontrado um ho- posição do corpo deixa pre- 11 de outubro. A mesma po
mem morto no fundõ de sumii- que o infeliz tivesse derá prolongar-se até 20 de
um valo, na Estrada San- sido vitima de um ataque, abril de 1952 .

ta Catarina, Cientificado do caindo dentro do valo. e seno Peron afirmou que dese-
. 'fato, o. comissario Al'isti- do afQgado pela agua exis-' java umas f!)rias de sua

des seguiu para o local, a- tente no mesmo, pois o exa- missão presidencial para
companhado do médico 1e- me cadaverico constatou' dar a todos os argentinos
g-ista, dr. João Schlemm. Lá morte por afogamento. João' e aos observadores estran

chegando encontraram o ca· Lopes de Aln'J,eida exercía geil'os plenas garantias de
daver que estava 'encolhido a profissão de barbeiro e que as eleicões seriam de
e caido sobre a agua. Veri- residia, na. Estrada Sa:n\:' uma li�pez� sem macula;
ficóu-se trata.rí-8e de João ta Catarina S. n. a fim de que ele não pudes-
Lopes de Almeida, de 27 j se ser acusado de ter in-

___• ....._-'/;_. fluenciado para um l'esulta-

de". do em seu favor. Os' parti-

. n AS'S'E'Mó•O''LEIA LEGISL'ATIVA
dos de oposição, entretan-
to, assinalaram que toda
a maquina do Estado, bem
como os ministros e corte!'!

mani.festar a vossa

excelên-I
de vossa exeelencia,-aprovei- nomeados por PeroIl,' conti

ciá o seu mais decidido a- ta tambem esta As�embléia Duarão a funcionar durante
pôio e os seus mais caloro- a oportunidade para exten- 'o pleito. As forças armadas�
sos aplausos pela oportuna der seus aplausos ao veto que apoiaram a ascenção
e tranquílizadoratdeclaraçáo que, .coere!,lte com suas a- de Peron ao governo, terão
que condensa 'rão só as as- firmações, houve por bem a incumbencia de policiar
{)h'ações.. povo brasileiro co- vossa excelência opor a re- os. locais de votação e apu
mo, especialmente, a linhª" cente lei do Congresso Na- r�ção,
conduta do,Govêrno Fede- cional que aumentou a' tri-

1'al, legítimo intérprete von- 'butação, sôbre carburantes 1 U.�"V"-4".....•..·_:'.........-........."V

ta.de populú, no combate que tão graves reflexos te

em prol dos mais justos an- ria na economia dos t1'ans.
seios das élasses trabalha- portes e, consequentemente,
doras. no preço dat3' utilidades em
Cerl'andú fileira em torno geral" ..

Ás 2 e 7,45 horas

Programa Duplo,
I

A I.:'MULHER SEM
Heddy LAMAR..

II
SINFONIA PASTORA.L
Michele MORGAN.
Cr$ 5,00 e 3,21>

Imp� até H anos.

IMPERIO (Estreito)
Ás 7,45 horas

I
LINGUAS FERINAS

o, I'

.

I �POSTAS
�� MA FÉ

C NTn I·Perfeita O FILHO I�O U>RRO,
máquioa portatll -. Cr$ 5:0 Oe 3,20...

_ Imp. ate 14 anos,
Em nossa redaçao esteve, 1

.

.

ontem, o sr, João A. de Si-
mas· Filho, residente em

JoinvilIe, que mantem pe� M IDb d Cquena oficina de concertos· e r,l)'s· a 0-
'de máquinas de escrever, Rtl·ssa-o dA mOArcosturar, calcular etc. V D V -

A sua viagem a .esta Ca- Oe18· ""atrlcapital e ao' sul do -Estado D li
prende-se à venda de máqui- Os engen'heü'os Udô De-

nas de ealcular, marca Con- ecke, José da Costa MoeI

tex, portatiL mann, Bráulio Eugênio Mül-

.
Em nossa redação, o sr. heI', Geraldo Sergio Fonse

Simas Filho tev� oporttrni-! ca, João Edua:rdo MOl'itz e

dade de demonstrar a per- I Carlos Krebs Filho fôram

feição e comodidade da Con- ;l1omeadQs para, sob a pre�
tex, cuja aceitação, no co-: sideneia do primeiro, cons

mércio local. tem sido satis-
I
tituirem a Comissão de

fatória.' : Energia Elétrica do Estado.

,
CamisaS. Gravata.. PU..

me8 Meias das melhor..
pelo8 menores preços aé ..
CASA MISCELANJ.A. - Roa.
Conselheiro Malr...

\

'"
'

DO ZE-MUTRETA • •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pela primeira ,vez nes(a Capital jogará amanhãrF-�g;::-;;;�dw
o valente pelotão lijucano. NoturnQ_ o encontro.

.

,d.e aútomobilislilo
.Amanhã à noite, no Está- tijuquense a visita que do- atacante do Avai, Benteví, e Iibrada e emocionante com BARCELONA, '10- CU.P.) I Em virtude do Grande-

dio da rua Bocaiuva, estrea- mingo último lhe fez o alvi- o magnifico zaqueiro Povo, o quadro dirigido pelo te- --: O _vol.,i:lnte argentino Fan-, Pre�io de Espanha, e�tab�� ,

rá em nossa Capital o forte negro, quando venceu, o Novo, que atuou no Corin- nente Dantas. 'glO,3 juntando 'malS uma ,leceu-se da segumte maner-

"onze" do Tiradentes, de campeão da ' Capital
,
pela tíans, de Porto Alegre, ten- Não deixem de assistir ao brÜhmite" vitória a sua ex- trá a classificação do cam-. )Tijucas, um dos credencia-, contagem mínima, após uma do ainda como técnico José duelo futebolistico de ama, tensa lista de êxitos, venceu peõnato mundial de�volail-'

dos concorrentes' ao Cam-Illfta sensacional e disputa- Ribeiro (Bagé), o "tearn" nhã sob a luz dos

l'efleto-l
a cOl'l:ida

'

automobilistíca � tes : 10 - Juan'Manuel Fan
peonato da nova Liga Ita-I da. ',_ ','que visitará a Ilha peja pri- res!

'

,� "Grande (premio, de Espa- gío, da Argentina com '3,1
jaiense de Desportos., "

"Possuidor de bons valores meira vez, está em condições J O prélio será iniciado às lnha" 'sagrando-se assim pontos; 20 - Ascari, da Itâ-
Retribuirá, assim, o team 'entre, êles o conhecido �x:' de sustentar u�a luta equi-: 20, horas. ',campeãO mundial de VOlan-! lia, com 25 P<lntos;. 30' -:-,

I tes, Gonzalez, da Argentina, com

I ,', ')24 pontos; 4° - Farina, da.

C t· I
,O segundo lugar na gran-! Itália, com 19 pontos' e 50:

ampeolJ_8 O carlo�ca de contenda coube ao argen-! - Villoressi, da Itália, com"
Com os jogos da primeira, 5° lugar � Olaria, 12. ,tino Gonzalez � o terceiro ao '15 pontos. '

,

'

rodàda do returno em dispu- 60 lugar - Madureira,: Italiano Farina, Seguiram-j Esta classificação e obtl-
. ta: do Campeonato Carioca .Bonsucesso e São Cristóvão, �se Ascari, da Itália; Bonet�; da pela totalidade dos pon....

S. P�yL?, 1° (V.A·)-I 1:0Ja�aql}�.ra�:6�. p.. d� Futebol, ficou��endo a 16. !to, da- Itália; De-Oranffen- tos obtidos em apenas qua-
Cumprida li: segunda rqdada, NOTA. - 0- Guarani, a-

seguinte a posição dos con- 70 lugãr, -Canto do Rio, ried, da Suiça; Phileppe, da I tro provas. "

do r.etumo �-contm:n� Íl.l'me� ,pesar de' vencel:, no:v�mente correntes: -'. 19. I França; Rossier, da França;
.

Entre os volantes ínscrl-
na .lIderança. o' C(}ru�thla:u�, ontem, t�ve maia �OIS pon- .: 10 lugar _ Bangú e Flu- A p,ro.xima ,;'odada l)1arca

I Manzo?"
da França e Cedia, tos 'ql.l,e não se aprese!'taramque conseguiu expressiva; .tos. p:rd,dos, em �lrtu�e. da minense, com 4 pontos per- os seguintes' Jogos,:" da, Suíça. O tempo' do ven- no momento da partida do

vitoria contra a Ponte' Pre- penalidade que lhe fOI im- .didos. �

,

F'luminense x Madureira," ceder, em.442i120 quilôme- "Crande ;Prêmio da Esp�..

ta. Mas, destaque-se tambem
'

posta' pelo T: �TD. 20 lugar � América, 6. América x São Cristovão. tros de percurso, foi de 2h nha" figuram o brasileiro-
o triunfo luso na cidade de Aproxima rodiMa do

; 30 lugar _ Botafogo e'" Canto do Rio x Botafogo, 46,54" 1j10, num,a, mé,
dia

hO-l Fl'a,nCiSCo
Landi ; O' íngtês.

Piracicaba, mantendo a �\l'i� Campeonato Pau ista de Fu-
Vasco, 8.

,

J Vasco:x Olaria, rária de 158,936 qu ílome- Parnell ; o suíço Brança.·�-�
ce-liderança. O São, Pau o; tebol- a terceira do r�tur-: 40'11lgar _� Flamengo, 11.1�' Flamengo x Bonsucesso. tros num-carro AJfa"Romeo. o espanhol-Jovert,

'

por seu, turno, manteve a na ___:.- constará dos' seguin- ' ',' ...
'

su a posiçao, aguardando tes jogos:
lima possivelqueda dos tres SABADO:

primeiros. É' -a seguinte a' São Paulo x Juventus '-

classificação, por pontos -tio -Pacaembú,

perdidos:
�

",
.

DOMINGO:
10 Corintians - 3 p, p. Palmeiras x Ipiranga
20 Palmeiras e Portugue- no Pacaembú. ,

_

sa de Desportos - 5 p. p. Portuguesa de Desportos

:� �:�t�:UlO U-:.�. p. �i�GuaraIií - 'na ,rua Java- ·0- Paula Ram'cs' �esistíu feroz�eDte50 Ponte Preta, XV de Nacional x )?ortuguesa •

Novembro e Juventlls _; 18 Sa;ntista �,em Com€mdador emp'afou, mas teve de -�ceder nos
p. p. I

Sousa. '

60 Portllgl1esa Santista e Santos x ComercIal - em·
.,

Radium _:_ 20 p. p.: Sant_9s.' Dminuto público pl'esen- de amhiente foi um batalha-

�e
aos 39 Augusto diminuÍ,u ,Newton M<;nguilhot, que a-

70 Ipiranga - 21 p. p. XV de Novembro. x Gorin-� ci,ou n� �oite de ante-ontel,u dor incansável tendo assi- a diferença, assinalando o Igradou.
80 Comercial -: 22 p.p. thians - em Piracicaba. no estadlO da F.C.F., o en- naÍado dois belos tentos. 'nto de honra dos paulaí- I 'PRELIMINAR
90 Guaral1Í - 23 p. p. -Radium x Jabaquara contro Avaí x Paula Ramos Com a inclusão do herculeo nos. Aos 40 e H respediva-I Preliminarmente jogaram
100 Nacional 25 p. -I>. em Mocóca. dando andamento ao Cam- jõgador, reso�veu o "coach': tmente," Olney e Américo

1,0S <!-uadros suplentes: ven--

peonato de Profissionais. Manoel Tourmho o p.roble- completaram ,� ,

contagem: i cen,ao tambem o Aval .por
-

"

,O "Clássico da Amizade" ma

dO, comando do ataque'IResultado:
Aval 4 x Paula 16 ,x 1, tentos de p"aUlmh(tcorrespondeu plenamente. Olney, extreando no alvi- Ramos 1.

, , I' ((4), Mimara e PoUi(penal-
,

Piscliplinarmente não pode- celeste, empenhou-se pouco, ARBITRAGEl\t\ ty) para o v:encedor, e Be-
ria ter �ndado melhor. O ar- mas 'mal'COt1 um tento -que Atuou como juiz

'

o sr. Ilarmino par{ o vencido.
dor e a combatividade esti- surpreendeu a _todos p'ela
verarn present�s: Técnlc[.· ,violenc,ia do "shoot". No

..._........•.....-:.-.·..�·.·.....·.·_·.....-.·_·_-.-,.·..-.·.·.·.,........._w__·_.....-_"V

mente, assim, ... assim,
.. : Iband? .ve�cido gostàmos de

R II d d t d tLutando pela rehabIllta� i Katclpls, Ch9cola:te, Forne· ,esu a 8,5 ' e -! o a par e
ção e para fugir ao último i rolli, Augusto e Ari. O es-!'p'osto na tabela o tricolor: treante lV!irinho, que o Pau- Fo.nlln as 'seguinte-s as

da Pr'aia de Fóra /vlu hal.; la Ramos foi l?uscar em ca.! partidas l'ealizadas sábado

�ados os s�us. esforços nos j,çad?r,- ?OUCO po:_tde fafer I e dómingo, �n� toda parte:
mstantes, fmms quando' OI· 1 deVIdo a marcaçao de WaI- I ' "

ney e' Am:érico com possan· �dir, mas l'evelôu qualidaf I NO RIO:

Complat'a' amanba- O seu pr-1m'elro
tes pelotações amplia�ram a Ides. O' rapaz promete, me� II Vasco l�-x Botafogo 1.

U
�

_

..'
,

contagem para quatro quan� lho!", ambientado n'a: equipe. Flamengo 1 x Madureira
· '

a
·

A é·' F C,. 'do se esperava a-, todo mo· OS QUAQROS 11. I, DRiVerS riO o m rica
"

•

I
mento um eni.pate de dois a Os quadros autaram as-' Bang'ú () x São Cristovão

,

I dois. O quadro de Fornerol· sim constituidos: ,2.
O América Fute):lOl Clube, gal'.? lj, desartic�llou-sy. nos ,mo· AVAI -'- Brognoll.i, Bene- ,l América 2 x Canto do Rio.

simpática agremiação que Comem'o\rando tão 'grata mentos maIS preCiosos, devi- I vai e Danda; Waldll', Boos : 1.
vem se projetando nos meios data a diretoria do Améri· do, cremos, à falta de frei.le.Jair; .N':l1em, Nizeta, Am�.ll 'Bor,fSU-Cei>SO 2, x Olaria 2.
'futebolísticos da cidade, ca oferecerá uma festinha' namento. 'I rICO, N lltmho e O1ney. '.\

",

_
,

completa; no dia de ama· intima aos seus bravos -de- 'O Avaí, ;0 COlIt�ári.o, :jd':.'1 P. RAMOS - Cari�ni, I KM S. :PAULO:
nhã, o seu primeiro ano de fensores. Antes porém será gou c,omo nos seus melho. Paulo e K'atcip�s-; Chocola-I Corintians 1 x Ponte Pre-
existência. r ,efetuada a apuração fin�al' res dIas. Quer defel1de:fido" te, Cazuza e Jalme; Augus- ta O.
Fundado por um pequeno do interessante concurso pa· atacando e arrematando" o lio, Ad, Astro,- ForneTolli e I Portuguesa 3' x XV de

grupo de aficcÍonados do es- : ra �scolha da rainha do cIu· alvi·celeste' esteve impeca. I Mirinho. ' "

'

INovembro
2.

porte das multidões, o jovem be. '

ve!. Sua vitória de ante-on) OS MARCADORES São Paulo 2 x Radium O.
gr'êmio da Praia d'e :r:o;a, I

.

Agradecemos o convite, te!l1 foi justa, insofismavel.j O Prime,iro' fempo teJ:m, i� Sa:ntos 2 x Eórt. Santista EM TIJpCAS:
a�ualll1ente SO? a presl�en·1 prometen�o comparecer. aos T

OS MELHORES", In?u com 1 x 0, tento de Am�- L
"

, Figueirense 1 x Tiraden�
<na do conhecldo esportIsta ,atos festIvos'do l° amver- No bando vencedor, todos irlco, Nessafase duas, boas Juventis 4 x Jabaquara tes O.

"

Demerval, Amiu:aI, já cont.a! sário do Amél:ica e apro\�e�- d:sempenharam s�tisfàto-lo?Q[·tunidade�s. foi'am per-.•3. ,

'.()�() (}..-.<)�
com um bom numero de

Vl-,tamos
o ensejO p?-ra :fehCl-lnamente seus paneIS. Wal. �dldag por l\hcmho'e Astro Gua,riu'l_i 8 x Naeiolnl"2,c ': C..mi:3!lii, G!'�vti'tt.l!l. Pij., ..

t,órias, sendo "ql\e no ca�- �ar diretores, fu�,�adores e

I
dü;, .na '8,,'l,la nova pos_ição,

fO,
i 1 tendo, Paulo ,salvo 9 qrco d� ,

Ipiranga 2 x Comercial 1. mes MeilÍs ',das melhores.
peonato Amadonsta da Cl- Jog:adores do Amenca augu-. o glgan,te da cancha. Amé-I um chute de 'escanteio de' pelos menores preços s� 1la.
dade, dis�utado por 1;,�IU-1 rando-Ihes um. fu turo reple- ric�,. em,?ora _ al�I'esenta)1d!) INen,em. A?s 12 minutos da EM B. H.QRIZONTE: ,- CASA MISCEI,.ANIA ."... !til"
bes, ocupa o honroso uO lu- to de lo�.ros.

' defIcIencla tecl1lca 'c falta i 22. fase Nlzet<t marcou o 20 Atlético 6 x l\1eridional O.' .Conselheiro Ma.fra,
•

'

Camp'eonajo Paulis�.a
de fu'ebol '

II

"

Venceu·' o
e
. -

'
,

mlDutos
por pouc� não

fhuiis. .....

J

Blcaiuva X Atlético, amanhã
Ao contrário do que ante- quele dia quando teve lu

ontem noticiamos, baseados gar o confronto .Ayaí x Pan-
em infoi'mações colhidas na la ,Ramos.

.

FCF, o prélio Bocai�a x Portanto, domÍl1g.o: Atlé
Atlético será realizado no ticox Bocaiuva, para delícia
próximo domingo, e não na- ,dos aficcionados!

América 4 x Vila Nova O.
Siderúrgia ,1 x CruzeirO'

1.
EM P. ALEGRE:

Cruzeiro 6 x Sito José O.
Internacional 4'i Nadá

naI 3.

EM J,ACAREZINHO:
..

Esportiva Õ. x Britania 1�
'>

RECIFE:
Náutico 2 x: Santa Cruz 2. �

\ MANAUS: �

América,5 x Olímpico 2.

EM JOINVILLE:

Cax_ias 8' x Riachuelo O..
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':�EDITAL, .

(]ijspceial para "O ESTADO'!). ...

BUENOO AIRES, CAPLA) � Um professor de Ná

'J:P,.}le.s, -diretop--de um Instituto .de Orientação Prof isaio

�2!1al' .• _ Antes de dizer o que é ii or-ientação profissional,
.i{;OfiVmn lfixar a atenção sôbre três palavras:' professor,
]nstiwto, diretor. 'I'rês vocábul�s que impreesionam ao

'públi.e(�. Gel"almente, o .Instituto se reduz a uma sala, 0_
,,<diretoi!T dirige a si mesmo, abre a porta, atende ao tele-.r

::fone e varre .o local ; e o título .de professor lhe foi cõn

"cedido por ele próprio. Qualq.uer mestre de patinação, de

""danças in.oclernas,. ou de quiromância, tem o privilégio .,-de poder intitular-se professor. Título que ninguem ..lhe

'pód,e negar, porque ninguém o deu e .ninguem o dá. I ,
,

Um professor de Nápoles. diretor de um Instituto de

'<ürienh'Çli-o Profissional ." Cha.ma-se o!_ientação prof is
"sional à t;ã.refa de investigar a aptidão de'um jovem para

�ser eídista ou f ilósofo, medir a milímetros as ondas e

'jecti"'Omagnéticas ou roubar rio peso nurna -salsichar'ia. As

-investigações sôbre as aptidões se realizam por meio de

'�apal'elhos misteriosos e espetaculares., de testes psicole-
:m-Ieos e um longo'interrogatór'io.

"

Teln)in�dos o interrogatório e o exame de um me

-::Jllill0 de l� anos, que um pai perplexo sobre o seu futuro

'[havia submetido a sua análise, o prof.,. dir .. do Inst. de j
"Odentac.; P(}1·f. de' Nápoles lhe disse:'

, I' (' -.
'

Seu fílh{) tem aptidão para ser -notáric, para a car-

;reira administrativa; a vida ordenada e tranquila; obser- CURSO TÉCNICO DE INDúSTRIA T�XTIL

"'lO nele uma honestidade fundamental, uma prudência 1. _ Acham-se abertas, até 15 de Novembro, do cor-
:]na�, smequilíbrio rr:.0ral bastante raro nesta idade in-

rente ano, na- Escola SENA! de F'lcríanõpolis à rua Ge
",qui�hi_ Seu filho lhe dará grandes satisfações. O pre- .neral Bíttencourt n? 102, as inscrições de candidatos a

-ço de minha consulta. é de 5.000 .liras.;,. exames vestíbulares para a primeira série do Curso 'I'éc-
O pai pagou as 5,000 liras. Até para ouvir a respos- nico Têxtil daEscola Técnica Federal dê Indústria Quí

-ta de que o filho é um indivíduo honesto, cinco notas de 'mica e Têxtil, mantida pelo Departamento Nacional do
-mil são demasiado, e o bom' burguês napolitano já esta-

. SENAI, no Distrito Federal.
,

-va .deplorápd{) ° dinheiro gasto para ouvir Hue aquela 2, _ Serão exigidos os seguintes doêumentos:
�ét:ola de menino havia nascido para ser tabelião, admí- a) _ Atestado de vacina',

. -
"

d t t I bd'" (O REGULADOR .VIELRM�mstr'ahvo .. etc., quan O o garo O a vez perce en o que o
)b) _ Certificado o'b diploma de conclusão de cur-.

:pai chorava as 5.000 Iiras.osacrifícadas nas mãos do psi-
so ginasial, comercial básico, industrial básico ou car-

/ Á mulher evitará do.re.
• t Ih l'

,

d h
"

ti ALLVIA AS CÓLICAS. UTERtNAS"'Có�ogQ, apresen ou- e' o rerogro e ouro que avia ira-
ta de ofício do curso de aprendizagem do SENA!.

�--do do"holso do..pt'ofessor,· enquanto este apoiava seu 011-
C)' _ Certidão de idade, ,provando ,t€Í' o 'candidato _. fi�

�

Emprega-se com vantagem pa'r.

"Vido sobre �l� pulmão, convidando-o a dizer o famoso
no máximo 25 anos de idade; -A'.VO':' �,"

.

combater as Flores BráricàS.:ÇóH.;.
'número 33. Antes que o pai tivesse tempo "para se pre- .cas Uterinas, Menstruaes e

.

av;\.·od) - 4 fotografias de 3x4 cms.

:;:ip�a.r a l'eesttitaUdÍol' àO nlo'eIII,oc'gI"aiOp'i'rOol��e�dsoO'nOo PtI�'l.obfueIs1SaOlrdejám··see 3. -- Os candidatos insc.ritos serão submetidos. a "" .. '�;,��, É ppaortdoer,·oe80DocraeslmanBotSe'�ev4rtR·O::"1."uaVIa, apres"D< 1'" • "..,. <.
-

provas-.de se.leção, sendo concedido".,pel0 SENA.X',aos.me-

�
F 1 ;.-_111' '. '.' "'.....

-

. '(fiares, condenação a dois anos num Instituto COl'l'ecioiíal
lhores- classificados, transporte ao Rio de Janeiro, a Jim

:
1 .. :,���+" '.

'.

t_'���:��. dOF por excelência_ �.
d M

-

D r t
.

,,' '. }_�_�,�, e� �LUXO SEDATINt\. I
'

"e- euvl"eS e .mquen es. de "s�re!ll"",.·subI!l'�1idos ao g_XW1e vestjhll�"', 1:. oficial .Qeter,.�,,, -2: �
.. �" ... pe a .:wu-a com..

Lir,ãó ltt,il iw pai, ao .fi1�.. .
e ao pl:Qfeilli0r.•; ..� . ,,'-;" Ed

� �., " 11:>' '�' "·'rovada eficacia -é receitada pOI�'..
, minado" pél0 l"J.iu�stério da. ucaç.ao, ""'." '." .: ?'

' " ':y�; MÃf ...

Deterniinar a a,í:itidão do� 'jovens por meios- científi-· . . I'f?; 'fí\.HA· � I"� médicos ilustres.
� ,4, - Os c.andidatos ap,rovados no e.xãme vestibúlar
'cos. para-elentíficos ou empíricos é (!lLeT�T 'aécif·i_·ul' o

serãó mah�iculados;-na orderíi de SUa classificação nês-
.

FLUXO 'SEDATINA encontr2-'� em

, �mdeeifrave( No. máximo, se pode proceder por ex-clusào.
'se exame, obedecido o limite de vagas fixado para cada toda parte.

-Um jovem que-não sabe fazer a ponta çle um lapi's, pl'e- Estado:
"

,

I
'

-1------�Ear. um. parafuso, encher uma garrafa, não nasceu para 5. - Os alunos, provenientes dos Estados, e que se- Clube Doze' de gosto'..
"0 delicado trabaJho de relojoeiro nem para o de cil'urgiào, .

d 91
- • t d I '<;:!ENAI

.

'É a vida quem revela um dia; de improviso, as vocações. �':��b����r�:,�3)ior:�o�l�:l':Z �o���:o o:obe s�w uin�eir� I '

·'Tose.'lnini, violoncelista, em virtude de uma indisposição .responsabilidade, 'um· auxíiio para sua manutençã.o- no IPrograma para o mí\s de Novembro,do .regente da orquestra, toma a bãtuta e qirige "Car- (j
"meu" e chega a ser 'o maior regente de orquestra' do )

SABADO __ Dia 3 _ Grande soírée e apresentação
-m.itÍ'H..'{t3, Antonio Canova, moço de cozinha, com 12 állOs 1'

. . da artista mexicana CUQUITA CABALLARO que teve
,de idade, na casa de um xiCo 'veneziano, ante o desastre que os convence de �er dado 'ao mundo um MunIo ou� um

papel sàliente no filme ""CARNAVAL DE Fodo", Me�
'de uma nl{)uumental torta que ° c{)zinheiro havia pre- B.eethoven, ?u_ co�slder�m u�a perda �e ten;tpo. e ,ner-, sas a venda no Restaul'ant� do Clube.
-parado e deixado queimar, enquanto o cozinheiro pre- g.la suas palx?es mfantIs,. Lazaro Spallanzalll se (hvel'� DOMINGO -.; Dia 4 _ Soirée dos Funcionários PÚ-
'Parava outrttt, muito mais modesta e .privada de ornamen- tIa, qtlando crlan�a, ,e� atirar ,no lado �edras chata"" em blicos, Eleição da .Rainha. '"
1:os, modelou um leão de manteiga, que maravilhou aos vez de estudar 41stona. O reI lh,e aplicou um cascudo, SÁBADO .........--Dia 17 _ Soirée. _

'"-Convidados. Um destes quis conhecer ° jovem aí,tista e Apesar d�sso, ele lhe perg-u�tou: �:Papai, P?r que a�'�e-I DOMINGO _' Dia 25 _ Coqu�tel dançante das 10
• "'j) mandou-pari'- uma escola estudar escult_!lra. dl'as çteshsam em vez de afundad", D �aI, CO;n? Ul1lca

às 13 horas. 9
•

, O pai de' Buonarotti se horrorizava ao pensar que resposta a uma �ergunta. que l�e. par�cI,a estupId.a. (as I Tôdas as segundas feiras sessões cinematográficas
"3eu filho queria ser pinror. Ao surpl'eende-lo"um dia de- perguntas das cnanças nllllca sao estupIdas; eS,tuprdas com início às 1930.

-

c'Senhando, téve uma crise de cólera.- O pequeno Miguel são as respostas dos pais que não sabem explicar), deu- .

.;;...__
'

...- _

,Ângelo, sem perdel' a compostura, contemplou o rosto lhe outro cascudo. Alguns anos depois, ° grande natura- C dld t 'a m trl·cola na .seola-:variemo iluminad� pelo desdém e exelamou: lista italiano escrevia um livro sobre' as razões. pelas 30 ii OS a '.

ti·
� Oh, que famoso pai encolerizado se�'ia este pa- qua'is a� pedras chatas deslisam dentro dágua, O .pai, de I

.

.

de SargAntos>- da� A"-mas.''(l'a pintar!
' .

Darwin estava convencido de que seu filho era um imbe-
'

u· 11 IC
E o pai. de Miguel Angelo se re'signou, A vida, a oca- cil, pois se divertia apanhàndo insetos e classificando, A Secretaria do 14° B. C. avisa que estão insCritos

--si�o, prepal'am estes golpes de estado, estas conjurações ervas. Os progenitores de 'Cio.vauno Criari'n i eonsidt;ra- ,os 'seguintes candidatos civis à matricula ,na ESCOLA
'palacianas, Tres grandes atrizes, Sarah Bel'nhardt, Vir- vam seu filho um debil,mental, poi� este, fitaIido a linha

., DE SARGENTOS DAS ARMAS: '__:: Alzenio Josué Sil
-gmin. Reitel' e. Agostina Brohan, educada por freiras - no horizonte, perguntava o que havia "mais além". Para veira - Va'lter Salomão da Silva - AroIdo Teixeira -

"\ 'isto mesmo, tambem a judia SaÍ'al� Bernhardt:-:- �stavàm sab.el' ,0 que havia "mais al�m.l, converteu-senum dos Odne_y ,Rubens - Robél'to Valentim de �ouza,- José
"

:chamadas à vida monástica. Um acaso irllprevisto as maIS famosos exploradores ao'mundo, . WaldecI Modesto., /. ."

·transformou em tl'es glórias do teatro. Berlioz devia, de Não há uma técnica experimental ou quase para a Estes candidatos .deverão c"omparecer ao Qual'tel"da-:
acôrd<> com os planos paternos; ser médico. O pai' de indicação das aptidõ'es. Existe para dar aó humorismo quela Unidade ao próximo dia 3 de Novembro (Sábado'),

',.Johanri .Strauss (O Danúbio Azul) queria fazê-lo enca-' e à sátira um pretexto, Na sua antipatia pelOs Estados I às 7,30 horas, conduzindo uniforme de educação física
·.uernado'r. Balzac devia ser notário. Quando seu pai, es- Unidos, Balfour inventou esta historieta: "Um norte- (Calç[!o, Camiseta e Sapato "teais"), afim de serem sub
:gotados os argumentos domésticos contra a l,ítel'atura e americano, nã sabendo -o que fazer com seu '�ho, tran- metidos à exim1es,
�os' literatos, lhe disse: "Você quer morrer de fome;

nalcou-o
num. quarto com uma Bíblia, uma maça e um che- No's dias 6 e 7 de Novembro próximo, será realizado.

. Htel'atura se é' rei ou nada": O pequeno Honorato reS-" que. Raciocinava: se o encontrar lendo a Bíblia, farei o exame intelectual, com inicio às 8,00 hoxas, para o que
pondeu: "Pois bem, serei rei". O "ofício de rei "não atraia dele um/padre; se estiver, eqrltemplando a maçã, se.rá a- deverão trazer regua," transferidor, esquadr'o, compasso,
';a Urnherto I, que preferiria ter uma vida tranquila e I gricultor; se estjver olhando o cheque, arranjarei um lápis, caneta e borracha, não sendo permitido trazer li-

;�:retif'ada, conforme disse muitas' vezes a Lady Pag.et, es-; empl'êgo para êle." 'vros, 'cadernos de notas. e mata-borrão.'
.

:POs� do ,embaixador da l'nglaterra. , Tanscol'rido o prazo prefixado, penetrou no quarto Dia 6 - Português (duração de 2 horas), Histõl'ia
Os pais não são as, pessoas mais indicadas para de- li verificou' que· o filho havia guardado o cheque no bol- do Brasil (duracão de 1 hora) e Geografia do BraSil (du-

·i.f;enuinar a vocação dos filhos. Caem em êxtase diante de 80�, sentad� em cima da Bíblia, comia a maçã. Fez dele ração' de 1 hora').
,

c

'�m bonãó ou de uma cançoneta tocada eom um dedo, o um financista. Dia 7 -.,. ,Aritmética (2 horas) e Ge9Iíletria (2 horas) .

1HLl"I'1'IGHILLI

DAKO,

lORDES f FnGARElROS. ,

f
'

�

ElfTRICOS DAKO
inteiramente esmaltado em porcelana

,

ou exelente pintura a LUCO.

0-'"" ","""'_ •.

. Apesar do baixo preço tem excelentes
características' mecanicas e eét. i .es.

-
.

'",5' díí cos .elétrlços DA:KO de qualida-
.

de insuperável, são .do tipo' de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante' com grande concentração'
oaloríãca.

E-O·ITA
Coqueiros, ao. lado do gru
po escolar "Presidente Roo"

. sevelt", com 15 metros de Aluga-se· uma l-oja com {)

'frente e area dê 400 m2. portas à Rua Co"nselheiro
Todos os lotes servidos Mafra esquina- da Rua Pa->

de água encanada e luz. dre Roma. proprlo para co-

Informações com o sr;Gil- mércio, escrrtôr!o ou a:g�Il�,
betto Gheur, á Rua Salda,

leias.
.

.�..

nha Marinho; nO 127, Ou no ,Tratar na, Rua Conselhei-
JocaI..

'

1'0 Mafra 23. .

SEN.AI·
DEPARTAMENTO NACIONAL

O Senhor Coronel Conian
dalrte do 149 Batalhão de
Caçadores, torna público
que, estando o Batalhão In
teressado em invernal' seus
animais, aceita propostas
nas seguíntes-ccndíções i

'

1 - Local 'de. bom pasto.
2 - Àgua cor,l'ente:' \
3 - Area cercada.

.

4 - As propostas deverão
\

conter o preço de aluguel
(Mensal) e devem estar em,

envelope 'lacrado,
.

datada,
selada e assinada,

5 � Serão aceitas propos>
tas até o. dia i6 de novembro
.do corrente ano, devendo-as
mesmas serem abertas ás
9,30 horas do dia 20-11-951.

--Pela c�missão
Jack Lopes - '10 Teu.

ALUGA-SE

. _-!!:n�o,ee��fclbISoai11 A 0"11111 .& CAPITAL- ihaoma .·'·�t•••18 .0__
,,15ft. �JJ'�' d••f.tu�t.M tiUQI!I/ O�Jf.!llJls'1:tfji MATRIZ ttm

z,,��,��,�. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F I NAD"OS E o Ventl NicO' Levou 1 ��I� �;!!j:;:r���1n���:::������:�
(.T A _ l) nos que: nados;·"uu.l.qa �PlA uu odao» op Oll,5!a.unssa.l" I

',
,

. ..-em 1540, za-,t·pou de Ca- André Nilo TadascoInz 0liMa" : ureunqoo.id anb Snita sp sOIIHJ sop 'SO�iSP;J
_, �. • ·<.bz, com 4 navios, 400 ho- -�

!>Olrap'l'lp.riM BOp JOlU'e o a '\'l;)U'I'l!JUO;J 'I'l V·THq.H1pad ot]u \ 'MedeIros dos SANTOS) l mens e 46 cavalos, afim de O d P".,�J:;lai II l'quo.lpamu anb ouos., assa 'ai,tom- 'R ot]tua 3:
,

.. O ,e a ,,�Z'

',,{UU!] Os .místêrios das nuvens desapareceram como por assumir o "adiantado" de

"!P o ?tP. o.mosoq naur o' .H�p,nmZ Rl'l'ld osoaapod 'ii ano encanto e .o,s aviões, são, atualmente, animais domestica-
1 S�nta C.a�arina (gOV�l'l;O ci-, ' Jt't -

'�p ��J:<l:J uraq noaso ;:) OPF;J oquaj anaub ura Ias l13:" dos e famIlIares.' [vll e militar), Alval Nunes e c' eroa ....
.

,·�.I!app,p.laA a 19AVOZ{U ? 'apotU Ganhando, assim, a confiança. do público vem a avia- Cabeza de Vaca, aqui che- "CAUSA-MORTIS" DA
1: sgd'R 't1PIA '!l ano aqns anbrod '?I 1H1S ap laA'I}�Ba�uo;J ção comercial, em Santa Catarina, realizando prodígios, gando em 29 de março de MAIORIA
-U! lIHUl1.l1'1iJ '[1 a lqp;Sa;Jau 0lU'[1'l sub ap ojosuoao OtSF8 Estado qUI1' não goza. dos benefícios de tranporte maríti- ,1541; ,

'

., Pelos
- arquivos que ao

ap {)�!.íJn9.1 su 'O'Çtua 'uquoaua OUUUH1t{ O,ªJU.lO;J O mo e ferroviário normais e completos, e�taria com sua : "'� �.n.:}6,15, La .�avar�le- jw��aI4;ta \f.ol'am' :t;1'�u'tqilea-'"apuP!�atà 11 vpo� ;,pd ;qUll ap,'gq

S,úl-I'
vidà estrangulada.jse por �en!ut'a não �IsilUsesse, como �l aPl�se�t,�l�:se ao Qual :�I dos,-'l.Ima observação impres

aIlh ooUl um <lIa a sçu a.qua a;)a{aqUt_S9 as anb souruuas ocorre, de uma exelente aviaçao comercial. Agrupam.em de Sao',Fxanclsco {ou Forte siona"- a maioria teve CI.}
:anbJoo :oPIP.lad SOlll'!l!Auq anb o anHisa.1 sou uJuu.md todoBrastl, as emprêsas aéreo-transportadoras, cerca de do Saldanha) ?eclal'ando a

mo "causa-mortis", a 'tnber
-S<.l � a S'R,mZ.1RUHl snus SR ap.tad allàfu U 'uAoaf ep soqu dois mil e quinhentos aparêlhos, cuja capacidade de Alexandre de Moura "que culose-pulmonar l
-uneo sou nopue ardmas anb lUO;J. ap?PÚaplJ 'P.p sours.rq transporte de cargu e_de passageiros supera de quarenta êle estava prestes para en- OS MAIS ARTISTICOS SR-

,/ -mat sou opuunb snur ! ardtnas 1:l.I'I'ld��.ua;' as ano o.I:J{ndG8 por cento á capacidade de transporte, dos existentes em tregar o, !Qrte que possu ia PULCROS
<I)� ,n�.8a,:qua o u.uld otas-ossou op ,T�;)i1'!l.U1:l UIa mUSSéI,lcl'R 194G, 'I'rínta milhões de, passageiros, 'durante 1950,avio- em. ;n?m: tl� S�a 'Mag�sta:de Grande à quantidade '-de
<lS <lnb 'op!T?d a 0l.q: 'OP!q .1aAt1pR'J UIn ano op soursô naram 'pelos .púmbleos céu!' do Brasil constando-se, daí, �nstl�l1lSS1ma ,�sendo en� ricos S€pukr6t\ da "Cidade
-\ucfe s!,8m RpUU a .ltli'l'lq ap nossao ano 01};)B.lO;) 9Iano1:l Ja;J um aumento de quinze por.cento sôbre a massa humana' ttao lavrado em te,rmo'dO fS?!'- Santa". Anotamos, entre ou-
-anbe soure.mooad apl'Iqap 'onb lUa V.lOl{ tlssa lfMf.l.lOl[ 9 transportada em' 1949, No conjunto dos transportesaére- e em causa era o e ao tros, os de d, Teresa Ramos,
!a+uaunlp!;Jama.qsa soureure uranb t: �+ua--um ouos Olumry os, atualmente, não é pequena a contribuição que. vem Lu iz do .Maranhão : espôsa do venerando CeI,
naH amrop opuo 01!a[ o arqçs soru9paA ano SlllUl.l.\l�1 8U prastando a nova e valente organização __:_ TRANSPOR- - em 1738. na Bahia, on- Vidal Ramos, Gal. -Pedro
su,lüew1J a1uaUITis.uàlll� o�s" sub o,ªlua soma;:.aquo;)aH: TES AÉREOS CATARINENSE (TAC).- de nascera em 3 de maio de Taulois, Prof. Orestes Gu'Í-

'�W{dUIO:J '!lp'JS!UI tlll Operando regularmente nas mais necessár-ias esca- 1660, faleceu Sebastião da
marães, dQado pe10 mãgís-

C}�.H�;qua sop!p.led so- a ap?ppnaJ p.'HaJ.mcl ap O�.lP.ZOZ sop Ias, p'í'esta ela _serviços" que não podem mais_ ser dispen- Rocha Pita, autor da conhe- tério de Joinville, di'. Ufis..:.
, -!Uló).l BO o�lua, Qpmmb 'od.IO;) op ()�5ln,qsap v aAlA<:UqOS sados, sem graves e profundos danos ás ,mais variadas a- cida "História da América

ses Gerson Alves da Costa�
b

'

I Portugueza" ", � Itr.l40LU! 'J .'!lIUII'l U anb.wd 'utaA!A '!lPUiB SO��.IOill 80 an tividades. Além de ter entrado nos hábitos popu ares,as Juiz de Direito, Des. Pedro.
a I�';..IaA!uú '!lp�A � ZUpUO;J afolom l1 anb _'atUaill'!l!.lO'lUa.l viagens aéreas, no caso de nosso Estado, correspondem

- em 1800, segundO' Hen;.. Silva, genitol' do dr. Ader..,
�ad '.H!UI.l!J-W lUa UlP.P;W;JUO';) om2!{a.l 'P. a '!l!Jos0l!J V a seutidas exigêl1cias de que se nã.O' jroderá libertar o dque Boiteux, nasc€u em bal Ramos da Silva, CeI-,
iopunur alsau soru'!lru'P. O�URi anb Sali!nb'l'l ,lgA sO'lUa.l� lU?q nossO' povo. Ora, é o comerciante que se desloca presso- São Miguel, municipio de André Wendhausen, Presi
�UIU� 'P.�p IUn anbJod 's�Ju'l'l.radsa �a1uap.tv. Sl'!Jur l>'Up SOlQ;) 'rosu a fim de, em JoinviJIe ou C�ll'itiba realizar uma Biguassú, neste Estado, PO'- dente do,Congresso, Sr. JoiG
��,W;), sO'ssou soma1.pua a n?;) o somlrq{o 1'l!P a�saN __ ,transação urgente. Ora"é ° médico que, ent cumprimentO' lidoro da FO'nseca Quinta- Caldeira de Andrade,' ore,

'satuap ap ,ta��T'I�.[ mau sa.l!?p 'o�nI a sua nobre missão, porcura atender solicitações de cá- nillui .Jordão, general dó AdO'lfo Leon Salles, CeI. An-�:!aA�il O'l1u apuo ''I'l!'9'?d 'eJI-apUpJaA 'eu sO'ma.luolrluooua SOs graves e inadiáveis. Ora, é o político, O' �rhsta ou Exército
-

Rrasileiro e Vis- tônio Pereira e Oliveil'a�
'r;;o aub Ula O'SOtSaíf'!llU �m 0I\}d OpU'B!'JU1:l a sap'l'lpnus moa da rapidez e pO'ntualidade do avião. Em lugares não mui� ,conde de Santa Ter�za, fa- Governador do Estado à é
!i>OUi'!WOq;) i�u.Ta�a _'!lPIA �u ?J lllal imb salanb'!l OUlO;J soU! to movimentados, a TAC, antes de cuidar dos seus pró- lecendo no Rio de .Janeiro

poca da inauguração do R

-u,lotía sum 'sopour- sossou 80 SOUJU.10q;J anb.lOd S!:iI pl'ios interêsses, volta-se pa-r:a os reclamO's de seus clien- em 14 de janeiró de 1879; tual Cemitério, CeI. Hermes.
,

.

·01!5R.I0;J op. apupmqp>u;asu! tes e da zona por O'nde passam suas rotas, A todos presta
- em 1858, no Cemitério de Alencourt Fonseca, Che-

1l l!A<)l sou 0l1U ?J. n a O.l�Z:?'1 ap 'll.H1HndeJ; U a.lq\?S nOl essa emprêsa. O' seu serviço eficientte� pontual e necessá- de São 'Francisco Xavier, fe de Policia do Estado após.
-OlP U1�qUl'!li Ilnsat anb sIod 'pIaI O.8flU'R mo 'op!.wnb atua rio, despreocupando-se dO' lucro direto e imediato. _Eis a no Rio (le J:aneiro, foi inau-'

!l- R�v()lução de 30, Fam.í�ia
um 1Jll�qa.u'U sou apoUI II op'u�nb sotllar,HM SllUlp:81}'1 razão "por -que TRANSPORTES A:ÉREOS�CATARINEN�' ,gu.p,1dot<:\,m(HlI;I}'DeNJo/a--J'Q-sf, �rístovão Nunes Pires, etc,

'1JSO.1O{OP UIaq a u.ílI'!llUll 'J anb 'ap�pnus 'P. sour'l'l:�U!S SES é uma emprêsa deficitária. Aliás, às emprêsas de Clemente PereIra;
.

O "OSSÁRIO COMUM"
�.t9(\ma 'SO�.lOill 80 .1'Rallt�.Td t'!.If'd ? o'@u eroq ap 'Uw o 'su5 transpO'rtes, como às de comimiéações, não se exige que

em 18�, pel� L.C! n,; À duas quadras -do portã!'J
-tre,l�dsa lllaiJ+ a 01JJ!a,unssaJ '\'lU ma�.T;J anb so P.Jtld sejas lucrativat; no sentido financeiro de seus balanc€- 968, da entao ProvmCUt do ' .

1 h'
-,' ,

'Pa.'I'aná foi restaura,da a c"'-
prmcrr�a, a

_

o, ossar1O_ Ctl:-, .. SOpll�sp1buo;) sO.moi tes, isto do ponto, de vista geral da zona pelas mesmas' � mum, onde sao guardâdos:
ISO a.lqgs s0I!nbu1'l.q SOLUaJ�UI,TOp apno 'sl)f sO'maz1] anb servidas. O tl'a:lj�pOI'te pode niio dal' lucro à empresa ,�a�'ca d; �aImas, em terl'l�

os restos mortais dos que,
vVP·IUIP.,íl O' soma,laqa;:;a,l apuo saº!.lfa;l s� OpU'!l:pOdllllt'!ll que o explM'a, porém suas atividades repercutem na eco- 01'10 ca

����ense; E t expirado o prazo legal, nãfJ
-sm:( . a S'l'flUa.l.lfU:s SllJllT sup sou-oQ.Utl;)U-s.I,I:U 'S1:l�[,[.Íhrr nO,m.ia geTal ,�e. sorte. que .resulta em lucl"? e,co:hôm�co ,às d -í �� d:'d

o nolss°tr s a- tiveram o terreno adquiridrt
iJn PI.a_'q-;) alUA a�sa U map,ua.ld sou anh satUa.f"lOJ SP. u.tq atIvIdades puollcas e partJClllares. O comercIO e a,llldus- o OI mva 1 o pe as ,opas ,:. f '1'., H t'�t' (

T

dE' ·h. F d 1" pOI ",das amI las pala u-
-

-anb s:od 'apup.l.eCm umn ? '1:lP!Al;lP yq OÇ11 'aporu V, h'ia se benefieiam, intensificando suas tl·ansações. O o' �el·ch-u'.e era Ista,. co- mulos perpetuos:
'

, ...

a1 fisco arrecada mais. A vida, de um modo geral, se am- mandados por GumercmdQ AI' d
'

d-/ "
e Salgado'

'

I, o� e uma cruz,m 1-
�.lOlU up ap'RPTlua.f !lU. 'HlP Gtsau '01nua SO'UiR'tlP,nu :ii plia pela di'latação do tempo e redução das distâncias., _

,

" _. ca a morada-comum, ha l'es-,

•

·"zn.1;) ut{ Viajando recentemente por TRANSPORTES AÉREOS
,

-

�m �901, na e.nüi,o. VIla tos mortais de 6.300 pessoa!!'.
O�,lpg{ ou alSapa;Juo:J anh 0lp'tb'R s1:luad� oJad 91 n3: 'O.lpad. CATARINENSES, foi-me grato ouvir, o no aéreo-pôrto, de RIO. Negro, �oJe C:ldade 'A ROMÀUIA DE ONTÉM,

•
� 'RpUp U;)'!l.IZ u o.t'i!dsa m�u a 0lnud U 0-PIPô;JUO;) 0'!:1p,lad de Santos, de um industrial paranaense,' lisO'ngeira re- �e .Mafra, }urgm o JOl"llal,

E DE HOJE
"" oJad a� OUU' nr;T" _ : Ot.T�ll.da n"lS o 'mItt:t ma 'ol!.1;JSa fel'encia aos servi"'_ (IS da TAC. Disse.:me êlfY. ",É uma em-

RIO Ne.gro ;,v ',- '-'1 �. lo'
D d Seguindo a tradiç_ão, o

1;I''Oa ''\'lI. uÇ/lOd '!lU ';J!u.{'R.M. ma '0;J!UJ?do8 ap 0tnm1H oN pl'êsa nO'va e com �peq�1Cno capitar., mas tuc).q Jndica que
'- la, os mO'rtos .. -

C
.,.

l\1f
••

I t.-t •

,"

S 'e' V "Dia de Finadus" ... Lem- _

emlteno 'J.unlClpa, on em
<r.>SUpll.l, 0HN �upuV sera, dentro em pO'liC'O, em anta - a-tarma, como a a- I

. r,
I 1 d 'd. ' bramos ,as, estrõfes. do poe't., e 10J€., �.o o.ca a gr.an e

·c
'_ -

N dEUenhel-ros
rig, o é no Rio Grande e a Vasp em São Paulo. Gosto d€

sacro: ,

�' ,romana. E ah, ond,e rema a

IAVençaO . e n _
viajar peja T�C, póis dentro de's'eus aparêlhos me sin- t d S 1 d- "ó pensai nesse lar lá I san a paz o e1110r, on:e-
to Gomo se estivesse em casá". \ tod esquecemos os pl'Cdo Céu, onde os anjos já! os,' ,

-

Será rea(lisada entre os I CO'nvenç.ão, �ue _

se encon." Nã)!,. seriam prólligas tôdas as, prefel'ências que se
gozam pára sempre da pre-

conceItos, onde apenas ha a..
-"J'as 18 e 9.4 {le novembro, tra na Asso,aaçao Catan- disl?e!1's<aa�;.�_: 110_ssa emprêstl barriga-verde, pois ela, sem d d re em "'"ti. -!

:7 , sença de nosso Jesús", sau a e, que se �n ,e� ...

{;orrente, na _cidade· do RE- nense de ,EngenheirO's, cons- dúvida; nos, i'etl'ibuiâí em serviços bons, ,em confol'to, visita aos túmulos onde ja-
CIFE, a V Convenção Na- ta excursÕes á OLINDA, com altó jtíro, tudo o que de nós receber.'

< "3 DE NOVEMBRO zem os restos mortais do�
>eional de Engenheiros, es- GURJAú, via PRAZERES As érríprêsas f(\l'roviárias do Brasil são deficitárias,

_ em 1�67; em Santos (S, entes queridos, quantos pro
ta-ndo em ol'ganizaçã� uma e GUARARAPES, á J0ÃO onerando à União. As companhias de navegação madti- Paulo) faleceu Domitila de curam homenagear a memó.
interessante excursão de PESSOA (Paraiba);- á Pau- mn, fluvial ou laçustre, são deficitárias, mas ° ônus é Castro Canto ti Mello, Mar- ria dQs que dO'rmem' o sonO'

profissionais e suas fami- lo Afonso, alem de inume- neutralizado pUl' uma série de vantagens onde entram ta-
quês de Santos, nascida em da eternidade ...

lias. ias visitas locais, indus- rifas de salvação. Porque não 8Ubvencionar as emprê- 27 de dezembro de 1797; Ali,- há a eter�la paz, que;
A Comissão organizadora tl'iais, Serviços de Abaste- sas de b',wsportes a,éreos" As poderosas emprêsas que _ em 1882, nesta Capital, I todos alcançaremos um �ia ...�stá em plena atividade, cimento d'agu�, esgotos, etc., cobrem as rotas mais rendosas' em nos,so território, rece-

'rom um programa que cons- Sabemos existir grande bem polpudas subvenções dos' cofres públicos. Se para'
titue forte- gal'antia do ple- entusiasmo na classe de eu- �stas os podere::; públicos..reconhecem a vantagem e ne

nO' exitO' d,Q certame em genheiros, estudando-se a ,�e.ssidade do amparo oficial, por que não para a TAC,
t' . possibilidade duma cal'ava- emprêsa que representa ° esfôrço e a vontade de bem

;perspec lva.

�'I
.

. - ,,', t,·, ',.' ?
}) �

l'b na representatIva de Sta !:leI "li a ,ena ca,,::tnnense,
, e acordo com o e I e-' ,< •

,-' • •

T _ ..
'. 1 I I C ;' Catarina a comparecer à tão Os dIrIgentes da AC sao homens que sabem o. quelaca pea V onvencao, o .

d .,' d -:r. '1 t' I'
-

t. r f' l'
.

importante certame. querem e pnl�a on e ,'ao, e ..,..orma que 08 o JS aCll os nao

Itema cen Ia a O'ca Izar se-
Havera; avião Constela- 'enfraquecem o seu ânimo. DAVID FERREIRA LIMA e

Tá "ENGENHARIA SANI�
tion 'especial a partir do F lUZA LIMA são dois obstinados, para O'S quais a COl1-

'TARIA", porem serão igual- Fi
'

•

Rio no dia 16 ás 23 tloras.,1 tinuidade da TA..::" singrando o espaço, é ponto de honra.
mente versados temas de in-

em vôo direto á Refice. Parece-me que com eRsa teimosia êles fazem jús a cola-
teresse geral da classe, ,

bl' d d f" IDemais detalhes, fichas boração do 'pu lCO e o amparo o po er o leIa, uma vez
, Durante a ConvençãO' fun- d f' "f

.,

I'de inscrição, etc., poderão que êste não po e rcal' mdl erepte e msenSlve a sorte'donará no RECIFE a "CA- _

POR'rES A'se1' encO'ntradas com os daqu,ela utilíssima emprêsa - TRANS '
_ EREOS

SA DO ENGENJ-IEIRO". C TA NE SEEngs. João �duardo �oritz ,A ,Rll' N .

e Domingos Trindade.
No certame serão

-

ainda
fOl'necidos e fixados deta
lhes relativos ao IH' Con

gresso Brasileiro de Enge
nharia e Industria, a se

:reunir no ano proximo em

;SãO' Pau10.
PrO'curará tambem a Con

venção estabelecer e unifor
misar o pontO' de vista bra
sileiro a ser 1evado ao 20

Congresso Interame'ricano
de Engenharia Sanitaria,
que se reunirá em 1952 na

cidade de Buenos Aires.
Do programa geral da

xxx

OLHO MÁGICO: - Quem escreve" no jornal é,
frequentemente, mimoseado com cartas, bilhetes e

telefonemas, Uns anônimos e outros assinados, Al
gun com ° sinête do desafôro; porém outros com a

pei'fídia dO' elogio. Os anônimos são como fotogra
fias dos álbuns familiares; em cujas fisionomi�s nós
surpreendemos O'S traços da paternidade.

�
,

)
SENHORITA H. L. R. - Recebí sua carta. Fi

'que tranquila, pois não a divulgarei, Apenas, na par
te em que você solicita-me uma infol'mação, tenta
rei responder. O projeto de lei do brilhante baiano
Nelson Carneiro já está na pauta-para discussão em

plenário, na Câmara� dos Depútados. Si secreta a vo

tação, presume-se que exista coragem para, aprová
lo. Contudo, o Padre Arruda Câmara está. com a

'\

Pàrficipôcão
SONIA MARIA eo� o

cóncentimento
-

de seus

paes, Aurino Albino e

Ned Garcia Ãlbino, par
ticipa aO's parentes:' e

conhecid�� o nascimen
to de sua Íl'manzinha
VÃNIA ,MARIA ocol'l'i
do no dia 29-10-51, na

Maternidade, "Dr. Car-.
los .corrêa." ,

....: !'� � '8IIJ)'"""'��.·w::r.w-�..wsm
respiração suspensa, um ôlho quase fechadO', a alça. '

de mira graduada em mil e �uzentos metros, a pri
meira falange dO' dedo indicador cOl"respondendO' ao
gatilho, para, no azado momento, desfechar o til'o>
de misericó�'dia em tão opO'rtuno e heróico proj,etQ,
de lei,. Você quer saber se os divorciados se pO'dem
casar novamente um com o outro, Achei graça da.
pergunta e até parece que vO'cê leu o Caso de WiI-:
lian Saroyan. Êste .. romancista e dramàturgo, divor
ciado, tornO'u a se casar com a ,mulher de q,uem S�

havia libertado. Sua mulher Q havia acusado "de
crueldade". Falando a alguém, dissera que se alga.
ma vez tivesse de divorciar-se de seu marido, leva
ria consigo metade dos móveis. Saroy:m sentiu-s.e
ofendido e, repressando a casa mais tarde, sua mll-

,

lher o encontrou serrando em duas meta.des todos os
móveis do apartamentO'. Ésse '·episódio, não desmen�
tido pelo marido, bastou para o divórcio. Há poucos,
mêses, teve a senhoru o'utra idéia. Telegrafou n.ês�
tes têrmos ao ex-marido: "Nossos dois fHhos acha�
ram cola, maravilllOsa- c'apaz de colar para flernpra
móveis' s�rrados". O l'enomado dramatul'go respon-

1- deu: "Prepara meia cad�ira pt Levarei outi'a meta
de pt Experimentaremos", Duas semanas mais tar
de, casavam-se pela segunda vez, um com o outro e

ao que tudo indica, embarcaram em nova lua de' mel.
Minha distinta amiga, ag�adeço alguns adjetivO's de
sua c.arta, ouhos, porém, vieranl eom enderêço erra
do. Aconselho"a que 'Vá cozinhando em água morna.
e fogo lento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 2 d� Novembro de 1951

.:' "PGr AI Neto, '1 feriílmentas Industriais,

S
. Até o fim do ano, estárâo I A maior-ia dessas máqui- ,

.

'

�stacionadas na Alemanha I nas e f'errcmentas ,será em-

I
.

.

.
,

"
"

" Ocidental quatro divis"oes I pregada n a fabricaçã� de / f'inglesas completas.. .
. I aeroplanos de propulsão a.

'/i,�._. .'.
.

... ,

'U.O'"S·'
·

...p."UI'RAf1·.p,NT..,�f\.\"'TJ().oO.O.SOllL� •.
Tais divisões farão parte játo: '

.

.._
do Exé-l)cito Europeu, co' �Nada menos quê 'cinco no-
1lUmdad'0 pelo general DWÍ- vas fábricas de montagem
ght Eisenhower.' ). de aviões a játo estão sendo

.•..
,"

.

�"

1'.�"'f--:::7'r
De uma-forma geral, a construídas.

I.

, �_(Úã Bretanha é o país euro-, 'Entre estas, a maior é a
-,

peu que maior contribuição da famosa marca Rolls Roy- % $
.

i!il
"" � :R � ..�stá fazendo para a defesa ce. A RolIa Royce está levan- � 'li ;p._

da Europa., .

tando a fábrica de aeropla-.

A contribuição ·D1g1esa é nos perto de Glasgow.
tanto m�is digna . de nota
quanto; como. lhes tenho dito
em eomentários anteriores,
a Grã Bretanha acha-se a

braços ..
com uma crise. eco,

nômica,
Além disso, os/ ingleses

tem compromissos no Orien-
te Médio e no Extremo Ori- 2 Sexta-feira - (Feria-
ente. do) - Farmácia Catarinen-

, Agora mesmo anuncia-se se - R. Trajano.
que um novo contingente ,dê 3 Sábado'- Farmácia No-s
tropaa britanicas vai seguir ·turna _ R. Trajano.
para a Coréa.

.

.

• _ i
. 4 Domingo _ �'armác�a

.
No ano passado, a Gra Noturna - R ..Trajano.

Bretanha possuía apenas 726 10 Sábado - Farmácia
�U homens e:n atmas. Esperança. - R.. conselhei-IEsses 726 mil.soldados re- to Mafra.' . _

presentavam sete por cento 11 Domingo '_ Farmácia
:das disponibilidades íngle- Esperança _ R. Conselhei
sas-dé homens entre 18 a 44 1'0 Mafra..

anos de idadé. .. 15 Quinta:.:l'eíra� - .(Fe-
A fim de mostrar-se a al-, riado) - Farmácia da Fé

tura dos ésforços feitos pai: _ )f Felipe Schmidt.
outros aliados, especialmen - 17 Sábado � Farmácia
i� pelos Estados Unidos, a Moderna - R .: João Pinto.

, (irã . Bretanha está fazendo 18 Domingo - Farmácia
toda sorte de sacrifícios. Moderna - R. João Pinto.
Neste.momento, os ingle- 24 Sábado � Farmácia

.ses estão gastando na fabri- Sto. Antonio - R. João Pin- SEUS INTERESSES NO Icação de armas quasi o do- to.
Rio de Janeiro serão I" '.

bro do que gastavam no ano .

25 Domingo - Farmácia
bem defendídos .porpassado. Sto. Antônio - R. João Pin-

Esses gastos chegam ago- to. ".
'.

.

.
.

.

ARLINDO AUGUSTO AI�V.a Ira a cerca de um bilhão e O serviço noturno será e-
.

advogado .

.
.

_ Imeio de dólares. fetuado pejas Farmácias Av. Rio Branco, 128 ;_ Salas lS9Ij4 I
r .

Durante os próximos três Sto.'Antônio e Noturna si- Telf. 82:.6942' _. 22-8006. !
anos, os 'ingleses e�tão dís- .tuadas às ruas JOão Pinto, !

EDI��A·<L' -,�.� I. postos a. gastar no rearma-·,>. Trajano n? 111. '
,___. _.,;. '-:�'_;_'--_-....:..,....__� ...• t.

mento quasi 14 bilhões de
O Senhor Coronel Coman-.rlolares., G" [ . dante do 14° Batalhão de

I N G L E S '11
A Grã Bretanha é 0_ país

Caçadores, toma. público

II
'1.que possue a maior capaci-I' que serao postas a venda,

�.
dade industrial da Europa "

no próximo dia 20 de no- (ai-,:,',., ti'livre.
vernbro, às 15 horas. as. se-�Uj \ 1Dentro dos planos do

Tra-l �uin�es . vi�tu��s eOl1siden�- I 'f/O' N I C A . A P E R II I Y A'tado do -Atlantico, os ingle-
das

mSel'V.lvels para o

ser-II
".

ses devem aumentar cada
viço do Exército:ve; mais a produção de a-

3 caminhões Ford, modê-
�. ���: :a�::::�;;��h:�e r:� ,.. �:�9;����honetG� Ford ��-l-. _Estados Unidos, a produção I

. Os interessados poderão f'aquelas em gera ti.nglesa é relativamente pe-I' examinar as viaturas na 'lenho Cre'o�ot.adA.,quena, mas pode ser consi- J
séde ,do Quartel e apresen� II U

> >
'( /derada de primeira ordem. I J

tal' propostas, selada, datá-
," (Silveira)' \Com efeito, já que l1ão par I �.:... . ; 'b'o.nllp".n.u· r.çpi Oi'>J;'. 'ao das e assinadas, em envelo- __rlem produzir em tremendas I í .

IR pes laerado, até às: 16,30quantidad:s'dos inglles�s fa� I! I � iO. '�.'B.�.�,.. Il, C.I.SilO nO. S.Dt.·. \0.. ala NOVA
'.'

lU .

horas dI\_) dia �6-�1-95L
I�'�.:---{�.\_.

zem questao e pme uzu' a1'- ! & I} II (f �HI , li "
,

. Pc a eomlssao .

.
_

.1> �""'j..À""*"mas da mais alta.ql1aljdad€·I'� '. tnfotmc�...oent-Q�.�q.nt.,.· .

"

'. Jack Lopes -10 Ten. ';L?,� � '6.. ,. 'E' assI'm que, com., t·odal.! .

C' R p kt"�/A":"''-Cj ..�'1c.tin�ln1· ( J!r,d. tele". ,

,

.. / _, �,:.r.-,.':" � t_.,q'�II'''''u�,�...
• "

i ,f. A'nõpo'I,.-- .•t.•o...�ae r: ...

".1.'. MeolHtMAC.8 , � v
V.V

probabilidade, o fuzil a ser I i �,.." !l·t!jl!�"i(!() do Sul-C.lrJol Hoeocke SA -CI -l'e,t.Jone f
.

. ." . dew disca"" P4;.�dota.dt) pelo Exército' Enl'O- t r VINAGRE DE PURO VI· �'143' ..ese ..""", S':'''-

"1 d f b
. •

.. ,. __ ..... _.__._-.,-"

-===========:;�.,
/ NHO

I
. ��em� )

peu sera um lUZI . e • a 1'1- i
;III , .cacão inglesa." - . i· '.c;.;;,o....��-:���

P A· R A 'F E R I DA S, :_ S..
_

AL..A'DA.. 'I TAt;�:..:.....1 Q,•.:-,2_.1.�.N_Â.tualnlente, a maior das I
,"�"" _",=........atenções está voltada para I E C Z E MA' S , INOFENSIVO '-- AGRA. ,à produção de aviões.

,r I
I N. F. L AM A ç O E 5, DAVEl, '- SABOROSO í ._ _ _

' As Reais F�rças A�:'e;}:s I NOS BONS ARMAZENS FERIDAS, REUMATISMOpossuem.a. maIS alta pnpI'l* (
C O- C, E I'. R AS, OISTRIBljJDORES: _ IN. E PLACAS SIFILITICAJI-dade entre as três aTmas ln-I

TERlUEDIÁRIA CATARI'@;llrdA Non'D"I.r�glesas. .

, .I. F R I Ê I R AS', NENSE. LTDA. -. FI,ORIA. '.! . I U
.�
ti li'" Recentemente, a Grã Bre-l

NÓPOLIS l!edicaçAo auxiliar ao tr....tanha compmu nos �stados
'

NU N C R EX'STI U I G URl E 5 P I N H A 5, ETC.
TEL. 1251.

-

�
taMento da sitUi.Unidos sete mil máquinas e

los Bastidores' do Mundo

..,
(

....

-1)10
, :r'.

Ra"d'io Difusora
.

Z Y H-6.
970 Klcs. - 309 Mts.

aguna

08,30
09,00

· '09,15
09,36
10,00
10,30
�10,55
11,00

'11,15
12,00

'--0--

PROGRAMAÇÃO. DIÁRIA
PROGRA�AS;

ABERTURA
/, .

INTERLÚpW MUSICAL' (Saudação 4_a Enlls.
. sara).

RiTMOS DO M<AmNTo
EDIÇÃO 'MATUTINA DO JORNAL FALADO
ASES DO TANGO '

�IÚSICAs DO BRASIL
GONGÊRTO OI

MúSr-CA DE JAZZ
10 SUPLEME:N'1'0 DO JO·RNAL

. MANHÃ SERTANEJA
GRAVACõES VARIADAS
GRANDE JORNAL FALADO (C. RAMOS

S/A.. Comércio e Transportes)
GRAVAÇÕES VARIADAS -

CONHF.rÇA NOSSA m8COTÉ.CA
20 SUPLEMENTO DO. JQRNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERíODO

/

P 't··
..

,
. '_

. ar ,1Clp:;, çao
.. 'HORAS:

Og,OO
· 08.0'5, ',� .

Farmacias
:/<.�de Planfão VVA.. ILD�\ S. SPOGA·

NICZ
partipa aos' parentes e

pessôas de suas . rela-.
ções o ajuste de casa

mento da sua filha AN
NITA, com -o sr, Lauro,'

, Battistoti,
.

�
: .Lauro e Anníta

cottfil' roam
FpoiIs., 27-10 51'

. VVA. MARIA D. B.A1'
TISTOTI. ,

/

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

filho LAURO, com a

srta. Nisia Anníta Spo-
.: ganicz.

I,
j

._---

<,

Participação
<..

...--
. AGENOR ALVES e LUCY' (i. ALVI<:.�

9artiéipa� áos parentes e pessôas de suas relações,
o nascimento, ontem, na Maternidade "Dr. Carlos Cor
rêa", do seu filho MÁRCIO-ROBI'mTo..
J Florianópolis, 31-10-51.

· 12j30
13,00

·

13,25
1'1,00

--0--

16,00 REINiCIO
PEQUENO CONCERTO
RíTMOS ALEGRES

.

DEDICATóRIA
A SUA l\iIELODIk PRErERIDA ,TINTAS

YPIRANGA).
17,80 RECORDAÇÃO DE ;BAILE
18,00 GRAVACõES VARIADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL

.

.20,00 RiTMOS' ALEGRES
.

20,30 CARNAVAL DE CANÇÕES
20,55 30 SUPLEMl<jNTO DO JORNAL
21,30 ÚLTIMAS MELODIAS'
22,00 . ENCERRAMENTO FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA ZYH·6
Rio e São Paulo: .

ALCEU N. FON;SECA & Cia. Ltda.
------------------

16,05
16,80
17;00'

.

17,15

i
1 �

o 8a))âtl
"VIRGEM' ESPECI

«lA ,WETZELlINDOS�rRIXL ....JOINVJLL ..FJ
LI

T'UN'. lp..).·� fi, ROÜP-\ Rf"ANQUISS.I

j.
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o CEMITÉRIO PyBLICO DE ITACOROBÍ QUE, NO DIA DEHOJE, É LUGAR DE ROMARIA, OCU�A A ÁREA DE - 42 ..5H" ME

TROS QUADRADOS DE !fERRA - 13.828 O NúMERO!DE MORTAIS QUE ALI JAZEM NA SANTA PAZ DO SE�OR - O PRI
MEIRO SEPULTAMENTO - 'l'UBERCULOSE-PULMONAR; A "CAUSA-MORTIS" DA MAIORIA QUE ALI SE ENCONTRA SE

PULTADA/- RICOS JAZIGOS E O "OSSARIO COMUM" - ONTEM E HOJE, EM ROMARIA,'A POPULAÇÃO .PERCORRE O
ÚNICO LOCAL ONDE NÃO HÁ PRECONCEITOS, MAS APENAS O CULTO 'DA SAUDADE ...

dos que transferiram a sua para a última mo-
.

Irmandades Religiosas têm

Imunidade.
Evangélica, fal-�·

, �,
.

/ . • :luadras separadas � :N. S. tan do anexar a. hmandad�·
rada. E a data que, no calendário, mars res- do Parto; Divino -Espírito N. S. dos Passos, que ainda,

peitamos na homenagem das nossas orações Santo; N. S. do Rosário, S. hoje tem a sua: necrópole em-.

� .

d
.

f' d
.

3. Sacramento; Ordem Ter- terrenos do Hospftal de Ca- -

em memoria os lna os. ceira de S. Francisco e Co- ridade.
Dia de dôr e de saudade, em ·que.vive-

.

(Cont, na Slt pág.
mos mais

-

próximos da verdade eterna, que I� S IA··
.. ·

E61S Invsintetisa quanto de real têmos em nossa ira- A
.'

JtS·' EMBLE: �-L' '.

. l· . Ai
getor�o:;:::mdo à cidade onde a paz é ,,,Ira I Ilmento de im,esta
eterna, levando flôres .para os sepulcros que
guardam os restos dos nossos' entes queridos,
apenas cumprimos o dever cristão de homena
gens à'memória dos que já partiram, dos que
não mais conosco comungam.as alegrias que
a vida oferece ou as lágrimas que o mundo

No dia e hoje, consagrado' universal
:rr,�ute às homenagens àquêles que já se Iôram
uesta para melhor vida, a aceitarmos os prin
cípios da doutrina cristã, os nossos pensamen
tHS se voltam para os entes queridos que, co

nôsco, tivéram sua peregrinação terrena e

'rue,' agora, têm já cumprida a-sentença divi-
1- a - "memento _mo, quia pulvis .est et in

.pulveris reverteris!"
.

-' '\

É o dia da saudade, da lembrança que
a nossa memória .guarda .

fiel a' fisionomia

dôr!

nos reserva. . .

.FINADOS dia de saudade, . dia
Plorianópolís, Sexta-feira, 2 de Novembro de 1951

A

�f'!;' .. '"

m.enor foi morto u tiros,
acidentalmente

trágica cêu a foi provoca·d a
.

por um desordeir6
que obrIgou o pOliciai a- usar de sua arma

o

JOINVILLE, 10 CE.)
Sábado ultimo; quando se

realizava um baile no salão
do Clube Recreativo Flumi-

de

Teleura.lDa ao .PresideDte Varga.s
-Na sessão da Assembléia Santa; Catarina, tomando

Legislativa' de 2�) de outu- conhecimento reafil'lVaçfio.
bro último, o ilustre depu- feita por vossa excelencia ao�·

tado Wilmar Dias, da ban- senhor Presidente Assoc:ia-.
cada do PSD propôs e justi- ção Comercial Rio {te J'anei
ficou (( seguinte telegrama 1'0, no sentido evitar cria-.
ao sr. Presidente da Repú- ção e aumento impostos e..

blíca, merecendo a sua pro- taxas que contribuem' para ..

posta aprovação unânime: elevação custo da vida> V'-'C'�-'L
'

"Assembléia Legislativa' Cont inúa na sa pág,

FV0GQanio
A Evolução, sub-órgão hiper-uden íata de uma,

hípo-ala política, circulou ontem. Não vamos perder:'
tempo em desmentir umas misérias cerebrais qu_ú"
estão à primeira página, em negrito.

Aq u elas embustices tem um fim único: provocar'

reação e dar. cartaz ao fofhetim udeno-trabalhista, ..

necessitado de quem o tome por jornal e descubra,

que não se trata de divulgação gratuita, de distri

buição interna, para' evitai' registro. Em número an-·

terior, a folhinha, escrevera: "Ouarrto à derrota do-
81'. Nerêu Ramos, apesar de agarrado às calças do--\
S1'. Getúlio Vargas, na comparação brilhante do ímor-

.

tal Cândido Ramos ... ". ETl) três palavras provamos
que o saudoso dr .. Cândido Ram�o poderia ha\"e.l-

"

f'eito, aquela comparação pelo 'simples fato de haver
falecido em Canes, a 23.de agôsto de 1949, e a elei-·
ção aqui ter sido <1 3 de outubro de 1950. Apanhados
erh flagrante 'estado de deshonestidade íntelectual..
os evoluídos, ontem; vieram com isto;

"Gu ilherrnito de uma figa, aprenda a ler. Mande"

operar essa cabeça de corvina, Nós não falamos erm

afirmação do Dr, Cândido Ramos. Nós falamos em,

comparação, ouviu comparação. E essa êle a fez, erh<:
praça pública, com aquela 'eloquência que era só
dele.

O imortal tribuno, comparando as atitudes dos
homens públicos, dividiu-os em dois grupos : o dos

que arrastam de cabeça ergjrida a fúria dos venda-·
vais e o dos que ficam, encolhidos à beira do cami-,
nho, para se aganrarem. às calças .dos homens que
passam para o Poder; A imagem foi tão feliz ·e tão>
bela e teve tal repercussão, que nos julgavarnos dis-'
pensados de comentá-lo, mesmo porque sabíamos Não-'

poder' reproduzi-la com exatidão, que Cândido Ra->
.rnos dizia as coisas de um;modo .que só êle era capaz>
de usar. Aehavamos que a simples referência, bas->
tava para sermos entendidos. O que não ocorreu, foi.
que entre nossos leitores havia-cabeça de corvina" .. ,

Leram'! Notável! Extraordinário! Descomunal t
.Genialídade assim, 'desse: porte, . é mais que humana•..
É sobrenatural! É paralísante do tráfego e fechante-.
do comércio, como define agiria.

Mas, vá lá uma digressão. O autor das evolui-,
das e exístencialístas explicações deu a' entender que-:
a' comparação do dr .. Cândido Ramos não fôra feibL'·
a propósito do dr. Nerêu,

É engano. Foi. O discurso a que al ude, proferiu-o.
o dr. Cândido em Lajes; saudando ·0. dr. Nerêu na

prímeira visita que fazia à terra natal' como Více->
Presidente da, República. �essa'magistral oração, 0-'

inesquecível tribuno aludia precisamente
-

às "duas
espécies de homens públicos a.i que o .jornaléco s€"

refere, para situar Nerêu Ramos 'como' paradigma.
dos do. pzímeiro grupo. Os que ainda se recordam ,,'

da bt-ílhantlssfma saudação, ao. preclaro" Iageano,
hão-de estar lembrados de que nela o .orador falava.
de Nerêu como! o. homem-p'iúheiro, erecto e altivo, ta- '

.lhado para o desafio dos temporais, contrasteando-o
com os homens-carrapicho, rasteiros e enroscados aO"

chão, vegetanivos e inúteis, à beira dos caminhos,
para se agar.earem às calças dos que "Passam.

Ir buscar palavras-da. exaltação de um discurso '

para cítá-Ics em sentido-contrário foi o que fizeram; ,

- como se vê, os escribas .c ripto-u den iatas. As cor-
- vinas não fazem isso. São- mais decentes. Facarrws:'"
lhes justiça.

'

GYILHERME: TAL
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