
.'••
o �o�êrno do Estado, em busca .d? papel de vítíma

,

. _
"

,. '. .

"

I quando ��it�), um prato ?e lentilhas. A ins�nccrjdad:e
U? OPO,SIÇao, estende agora sua nublícídade para a .Ca- í ras da 1nstala�a� da Ass.cmbl,ela Legls�ahva, que o era

I ness� episódio �a harmonia, de �ue tanto se Jacta o SJ

pítal F ederal, onde 'quer colher aplausos e louvores aos também Constituinte, procurou o sr. Irmeu Bornhausen, : tuacionismo, VaI ao ponto de, simultaneamente aos en-

,se�s propósitos de pacificação. Enquanto, para uso ex- levando-lhe uma proposta justa e honesta;' O encontro I tendimentos, estarem .sendo fei(as tentativas para a di

terno, apresentam o Governadar lá fora como um saerf- entre os dois políticos deu-setno La Porta-Hotel. E o sr. i visão do P. S. D. em duas alas, Essa manobra burlêsca
fi(:ado, "silencioso e manso cordeír inhn ou travestido na Irfneü BOrnhausen,' examinando as bases- do acôrdo que ,�; conrica encalhou com a descoberta de que, no seio do
símbôliea- pomba da paz, obrigam-no, aqui, a despir ês- : Ihe era oferecido, acolheu-as em tese por achá-las razoá: I P. S. D., 'o sr, Cefso Ramos era o maior aderbalista e ()

.ses enfeites e ser cada vez mais o bobo voraz e insaciável. l veis. Mas entendeu que devia consultar o, sr. Bayer F'i- .

sr. AderbaI R. da Silva o maior celsista !
Se aceitarmos que S. Exa, tenha tido mesmo o desejo de [Iho, Nos encontros que se seguiram, o acôrdo falhou, toro, I Citamos, hoje, apenas um exemplo: êsse que o P. S.

harmoniz:=tr a política barriga-ver�e, so�os obrigados a ! pedeado por todos o� flanc:,s por quem, de ViSãO. estrei-,I D., '�e,u,' quando procurou, sem c�lculos e s�m r�tjcência;;
.: l'ecu_�r diante dos seus atos, ��lira lhe nao fazermos a: ta, nele apenas' querra advínhar uma prova de fraqueza nas intenções, estabelecer um. chma de harmonia no Es�

,

acusação de ser um homem dominado por outros ]tô" I da situação. "O P. S. D., sabidamente, contava .com -8 I tado. ',',

me,ns. Estes, 'os que o levam para a guerra, são os que!maioria no Legislativo e não precisava do, acôrdo para I' ,-;,
Esse clima não erá c�ndiç,ão sine qua para o então

loIabem muito bem que a oposição jamais beijará o chi. ! que o seu candidato pudesse administrar o Estado. No Chefe do Executivo governar Santa Catarina. Nem êle,
.

t',(it� que a castiga. Não conhecemos a servidão humana simples �ato de �ropô.lo estav�, por isso, a prova .da li- ; o prometêra �ao povo: ria �u� campanha, na qual repetira
c, nao temos alma de escravo, para que 08 afagos e a se- sura com que agra e da honestidade com que almejava a 'sempre e afirmara ínequívçcamente o seu partidarismo,
duç�o das palavras nos f?çam, esquecidos dos snfrjmen- ,paz. Pois. bem! As mesmas lz'Rses desse ac�rdo �e 19471,� at�al Governante, apesar' de diplomado na escola da

, tos e do rancor com que tem SIdo tratados os nossos cor. ; não serviram para 195.1. Naquele ano, 8 sítuação em

,.
VIda, quer a paz a canhonaços ou pretende obte-Ia pela:

'Jel�gionários, demitidos em massa, transferidos, presos, ! maioria, repitamos, não precisava do' acôrdo. No eorren- malícia, de jeito a que possa continuar a tratar a outra
: -!tu.miJh.ad?s e tratapos .em desi�ualdade de éO_?dições nos Ii te, a ,situaçãO não conta, �om maioria e. p�ecisa do acôrdo, p::.r:t,e.

como venci�o�, sujei!�:: ao jugo e a humilhações.
seus direitos. Nesse clíma de Insegurança, nao pode ha- em que pesem declarações em contrário do sr. Gover- Em nossa proxima edição relataremos como outros

, ver confiança para a paz. Esta exige condições objeti- i nador, em Bhimenau. Ainda mais: para (} acôrdo atual, governadores, nas mesmas condições do sr. lrineu Bor
vas, que provem 'não apenas a honestidade, mas tambem !

a que tanto se refere o sr, Irineu Bornhausen, o P. S. D. nhausen, agiram' e pacificaram os seus Estados .

.",\ sinceridade em desejá-Ia firmada, garantida e dura- 'pediu menos do que, em 1946, dava à. 'minoria udenista, Por esses exemplos o povo verá de .quem a culpa na,

doura. }'oi assim que a quis o dr. Aderbal Ramos da i sem necessitar dela. O ',Govêrno atualc-ao que tudo Indí- desharmonia que lavra entre os poderes em nossa tenra.
Silva, através dó partido que o elegeu para o Govêrno do I

ea, não deseja um entendimento leal e franco como, � cujo govêrno, emperrado pela obstinação política, ainda
Estado, em 1946. 'Buscando 'vê-la na família politica de que lhe fo� proposto naquele ano. Qúer apenas a rendi- i não compreendeu que (i tempo não espera pelos milagres.
Santa Catarina, o PSD, pelo seu presidente, às vespe- "ção incondicional das hostes oposicionistas, dando-lhes, I dos estalos salvadores e vai passando, e vai passando .. ,

r-

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

:�.-.-:--.
••

::�-.�;' fO ,'TEMPO'O mais a"*'90 Ola .. �f. "', ' ,

� 'rio ele S� Catarina i I 'Previs�o. do. tempo, até 14

l I
horas do dia 6. "

\ : Tempo, .: Instável, com

aj
Ano XXXVtlJ

-

chuvas. ,j,'-

: •

�
I

'

rl'emp�ratura ,2..," Estável.
I N. 11.275 Ventos - De sul a leste.

frescos'.
""�_""_.""o?'••.". -..__ Temperaturas Extre-

mas de ontem: Máxima 22,0.
50 CENTAVOS Mínima 15,4.

'

,- ----,-"'-----------------------_--
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EdiçãQ de hoje -- � págs.:
.,. '\

,((Ht�çns do Quilate. e:.do Feitio de,Pálavras de paz ��::::àrá
Edmuodo 'da' 'Lo"'z'":' -D,·nlo'

'

0- . Da[I,- 4'1-, ..I ft I WASHINGTON, 5 (J).

, ,',' ��,,�,; i', ,",�:-�,,: .,',-; �,�/;�:,�;iJJ_-:.�������� ,i�,�,I����L,��� .1-���":;;'-��,�8.u,e,[:t'I�J�1f1'l����;�;�·���t;���:�
':'·:��C·-I·JJ-a'm-'�. -de"" M'e'"'s"�q'�'u'·ln'lia'-� r-)!�I�é:,)": �'I-;??��;::�: ;;r�:-';$�::::::;i:�q�jrãs��:�:�J�iSg:���:��ç:::� ,:.�� ��lr������������;.��6�: d�

_' , II Da, .' ainda incompletas, mUlto embora' hajam ultra- polItIca mtemaclOnal do--,\.

_;, r:: ," T "T" - ,.',,' •

" t "
p�ssado a casa do milhar. AInda não divulga· Estados Unidos.

RIO, ,J
.
\';, .A.) ,-: ULTI-j huç�o pelo senh��. ,Cno �le. sIIClr7', D��e, oe:- SIdo,�a1t�: 11108, �ot outro .lado; oS atos d� ?uerra ,c?m _que O secretário de Ímtn'cn:,\é't

�:'\_ H<?�A pubhca,_ �m

I F!eIt�l Vale �e'\ila se, a�) de. assU.I1t�, r�l.�ue ab�olu., o gove.rno castI�ou ?S adversarI()� P,OhtI,COS
de dã éasa Branca, SI', .íos<)ph

su� edlçao. de sexta feua embaI. ador Edmundo d� tament.� o e�bal�adOl: E. r�q Ca'Mp�s Novos, Canomhas e _Concordla. 'IShort, disse que l'r'lman
111tJma:

" , .

Luz, Pm�o, que 11� ii_na ultl- Luz Pmto JamaiS 'mflulU� 'Depois de completo o rol, faremos um análí- falará pelo rádio à Nacãl' •
._ .:'Cert� Jornal tentou ,a 111-,�a e. brIlhante m��sao esp�- para que tal rri.u��nça se;' 'se desses atos, em folheto que será distribuido Ide seu, gabinete na man�fto
��lga, o.d,'lZepd? que a

1em.o-lcIal J�lI1tO a� pre::;Ident.e-v�-. desse, � ao .c�n�laI10, no 8e�.I," para todos .os EStados, CâJllara Federal, Senado , presidencial. Assialou.se
Ç�() do e�balXadQr do, Br�- d�lla. demonstntJ:a a meÍl- relatol'l?, dIrIgido �o PieSI',:. e altas· autóridades. '

ql.\e Truman falará depois
1'111 'no ChIle ,e a sua substI- :clencl�,o embaIxa.dor bl'a- dente

_

<la RepublIca. ,fez, : Sera essa a 'no�sa resposta à campanha que da ,conferência de dois dbs

O Aume"I'to do' Func' l·ooall·SIR8"", �;i:.!��ed:f:�����li�];e ra���� �i!:l:�í�ivcOon7I?::'c::�:d� �:g;�l��i';.. e 'espe- i,��ig�:áEi���ho:er. general
,

xlm�çao exerCIdo pelo em-
,__:,�__ __' , __ ,__.,,__ , _

, Franc�s�o 'Campos d'eleli-! �����1;r�::��!1��it:d�0 ��� A' História de "Maria do �ocorro�
derá a Lei D. 22' p��zop���:��p.:��u���P./:� «Laureano, está an meu I,adon---elclama d. lareloa

RIO, 5 (V.A.) ,_ O

gOVCl"jfUndOnalismo
em geral. 0- J

o seu �e'\iel, resolvendo 1111- '

"" 'rote e! 'Gracas a Deu' 's '
,

.,', pprtantes probl'emas de cu-' " _
-

p g • ' ,s Oll

nador de Santa, �ata,rUl� corre" entret�nto .q�e o Le-j " ",,' . ,', I RIO, õ (V.A.) --- Divulga

I
deiros, será porém illsigei- pobre, estou longe do alean-

solicitou ao Supremo Tt·t· gislatIvo esta decIdIdo a de- ;
rateI especIal: que pOl I�SO 'o vespertino "Ultima H.ora" ,fi,cante, Pois bem, : nib obs- ce da maldade dos amb-icio,_

b I F d 1 f d 1 l'd d d" !' ,'mesmo merecmm um envIa-!' , . .' "

,

una e era, como se' !'!ll· en er a . ega I a e a t'J,
d

.

I'
'

. que d. Mal'cma VlUva do, tante, Isaac quer toma�' -- sos. Porque, se fosse rica,
.... l'

- ,

E' I t
'

.

1" � o esueCIa . Homens do qUl� -" , " '

ve, a ap lcaçao no .stat o que eve ongem, a Ias, nu- ! '
.

1 f" d
' ..•

' dr. Napoleao Laul'eano es- e com tanta pressa ... - a a esta hora ,Maria do Süco:r'-

d.
os dispositivos da

com.;
ti· ma men

..

sagem

,g,
overnamen� ,llated e

.L( o, ep,l�lO e
_ Edmn�-.: It.á exultante com o .prdgra-, pequena parte que por di- 1'0 não mais receberia a ben"

t
. �"'d I:> bl' .IJ' 't I P d

,.

f' .'. :(0 a uz mto nao partI� .' . ,."
l.uçao a "epu lca que ulS· a. o emos In ormaI, a I • ..: ma ,que rec;ebeu. anuncIando l'eIto couber a MarIa. do So- 'ção da' mãe ... Meu sogrO'
- b

.

t :' 't f' J I eIpam 'de mesqull1hanas"'. ' ..'

poeItl, so re' a In ervenç,w proposl o, qU,e unClOlllna ,
'

a de,slstencla de seu sogro' corro. fez jus a estima que aindn
federal. fuetenàe o chefe' éomo advogado" da Assem- I

"

:'j da ação em negar qÜe Ma- D. Marcina lembra ao re.- nos enlaça: _' impediu que-
'do Exe(�utivo catarinense bléia, na suprema côrte de

.

.

" rid ,do Socorro fos�e· filha portel' que as dividas con· maculassemos a memori,,�
seja ,considerada inconsti- Justiça dl pais, o s;r. Fran-

I A d"j
\ do dr. Nl:l-poleão Laureano. traidas pelo marido dtlran- daquele q\le 'soube Vivel' e

iucional a 'Lei n. 22, promul- cisco de Campos, ex·minis- BeliD O em "
- Sempre tive re em te a sua enfermidade se ele- morrer com dignIdade e:x;em-

iada pela Camara Estadual, tro da Justiça no governo

Ô ·b'· Deus, que ele 'não' atentaria vaín a mais de 70 contos. piar.
que aumentou os vencimen· Ipassado do SI'; Getúlio .Var> um OI os ,

conÚa a: memoria de Napo- I Ela, para salda-las, terá -----------,

tos dos magistrados e do, gas.

I
-

': . ,

'

-leão __; disse ,d.l\farcií1a. Da"
I

que vender �

casa,
e.m �pã_o O riso cfa cidade, ....

., .

L
. 'fORIO,5 (D·R·) ,- Trlll- ra acrescentar:, l)essoa - uma das pnncI- ,:\.:,- ..�, I [.;;:[

,
"

::I'

Italal LaleS aguna
�a � seis viajantes foram - Jamais' duvidei tam- pais residencias da capital ,�:;�

..

". ,i
-

f 021 f" ':jj
l, '-:�\:l'; \ '.::_ '\ �;) -

�- -:- :arbonizados e outros 16 fi-, bem que ele não se dejxa- paraibana _ por apenas 200 I> � r �_ ;_:"{ilej'.
. ,

- '! c�ram graveméll1te queiina- ria envolver nesta quest,f�ü mil cruzeiros. _ Os credo- [, ,
'

F-I ''lo \'..�
Três c.idades 'catal'inenses de zonas difel'entes, mar- [aos em consequencia do in- 'para acobertar interas'3es res que ainda restam, já

seMJI:�J_'_·C','��,-_�---,_�:.-------::,_:,/_'�-:-'�--�::\,:-.•\-::-'\',_:-'.,(ID)�'���,',i��,.cadas 'c(lm o mesmo estigma; pejo crime de tel'em opi- 'cendio de um onibus, OCOl'- menores que a tranquilidade! habilitam judicialmente. Os -�-- \\\
,... �

.,

>�njào, delito previsto no código espurio da plutocràcia, r;ido na aldeia de Rabuki, na de uma viuva Iwmo eu, 0, seguro's deixados por Napo-
cega' e cegàdora, que manda e desmanda. ilha Shikoku.-A causa do si- moveI de toda essa, contl'c'- leão, já há muito caduca- I

�Il\ilal andam, pois, os que alicerçam eSPe1'anças de nistro te.ria sido o incendio 'versia é a ambição desen- ram: O unico' que perma,ríe-I
paz e húmonia, nestas terras que o primeiro donatál'Ío de um film \ provocado por freada de meu' cunhado eeu, por interferencia de I' g,WM5' _::_=-;;;:_::;_�� ,i,' t
não soube aproveitar e que tanto tem dado que fazer a um cigaq-o. Isaac, que quer merecer, 1:0- um amigo nOS80, já foi em- I����:;���:�,:.:::.:�r

, outros aproveitadores. '_ ,. ,Por outro lado a leste de mo her.pl'nçl1i, tudo
,
aquilo I pregado pa��). a� ,.d,esp�sas

Basta que- uma populaçao, democI'atlCumente, eleja 'l'okio, na Prefeitura de Chi- que hOJe pertence ao U�'.:'\l I que meu mallGO JUlgOU lme- E,spere p;�pe?eutieo!. Se
11m mandatário para (I Govérnb lVlunieipaJ, fóra d:t C01"- ba, (io,ínco' peSfioas forar" ',O)'\TO, O avô de M::n':;1 de

I
cHatas. Cumpri, com ele, o I for a P�IClR e pre!�rIVeJj

l"en�e qu-e resvala, no rleclive da .mais. estl'eit� incompre- mOItas : outras doze fica: Soe.orro, com s�us 85' a�l)S, I meu d:vcl:: Pal'a �) resto. d�S I que VO�� mude o plJamet
ensao, mas empolga um dos ,poderes estaduaIS que, eom ram feridas em consequen- esta agora mUlto enf�1'n"o, I meus t;ofnmento::;, cOllfes::;o

,_ Porque.
o,:; o,LItros dob, constitut'Jn o govêrl1o, para Que seja eles- cia de choque entre um trem A ele pertence uma gt:nnde j que não me desanim�, Na-, -,- ,Porque êsse é todo cheio'

<,urhpri.é'\[t a praxe de ColO(";'l'-;;;'" na presidência do nú- e um 0I1ibus, o�;onic1o numa �:o�'1:iedade em Umbu;l�iro, p�leão está a.o n:eu�, lado, I de listas ... e a Polícia

1. _o,""�
(Contillúa na sa pág-llla,) passagem de D'lvel. , mVldlda, para talltos 11P1'- I dando-n:e cm agC::h. 1'"16 me i não. gas:.1 ill.:.'.Is ...,.

1
I
1.
1

, 1

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e m6-

Uco do' Hospital de Caridad•.
CLINICAS DR eENHORAS

CIRURGIA - PARTOS

4SSISTENCIA .<\0 PARTO •

OPRRAÇOES OBSTtTRICAS
Doenças clandulaJ'e., tiroida,

.,,.trio., hipopiae, ate.

Diaturbio. nervolo. - .Itad
lidad. - Regimel.,
Conlultóno: Rua Fernando Ia
....do. - T.t 1.481,

o d, R, 7 de Setembro "-"ad11
,�

, .s • Souza ,--- Tel. i44l1

RUI<' � .. lólmll .. Marinho. III

OKA.'WI ...ADVSLAVA WOLOVSKA MUSSl
E

tJR� ANTONIO DIB. MUSSI
Médicoe

I

Cirlll'lpa-ClInica Geral-Parto.

OR .. M. S. CAVAL
CANTI

·.,..r-IÇO cOUlplew • especialisado dae DOE:NÇA,s 011 SJlNBt)

•• "'. cof!l'.'lDoderno. método" de dia�nóetico. e tratamento.

PO:-iCOPl... I:llS'fEl:«� SALPINGOGRAf'l" ".1'AIHI'

LISMO BASAL

CliT.lCIl ...rc luarvame nce d. éM

".nça"

I
1' .. 1,,10'"" .M.! 7'1:"

Ultra
-'-- _

,.."lOtar.p,a por, ood". cu rtll.-�letrO(."�.irO Illç."
4f-or\".'" • h:'tn Vermelho

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
..,...dali.... e'fetlvQ do Hospital de Caridade, de diveraoe

Dr. Alvaro ·d'e
C. rv·� th"

Doenças.... de Crianças
Consultóri-o: Rua Traja·

no s/n.· Edif. São Jo:-ge _.

l0 andar, Salas 14 e 15.

"Residência: Rna nrlp*
deiro Silva Paes, s/n -:- 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diãriamente das

14 hs, em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

Carao Nacional ela. doenea.
aantai •. '

h-diretor do Bo.pital CoI�nia
'ant'Ana.

Ooença. nervosa. • mental•.

Impotencia Sexual.
aua Tiradente. ,no I ..
Con,ultaa dai 16 ,. UI horal.
rON.: B. 798.

ae.. Aua Santo. Sarain, .4
n. •. (Alto. - .atreitO:

'f ..�.rl0 )"" II a. 12 boraa .. , Dr. MIl.ll.
Oa. III .. 18 h'lraa - l'ra. -Mu8si.

_ q.·."en<!11 -" Rua Santo. Dumont, '8, Apto, a.,
-----------_----------------------------------.

Inatitutoa e Caixaa
-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
, Tratamento e Operações'

8RONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA
..tirada de corpos extranhos de Pulmões, 11 Esofaeo.

I-o-

RAIOS X
•..aemo aparelho para radiografiaa da Cabeça.
TralUlllami!lação, Dara "Gn.óle de cara dg SiD!laUea. I.fra

"•••111....

-c-

HORARIO DAS CONSULTAS

(PI,a' manhA - Hospital de Caridllde).
I

(À tarde - Oensultõrío Visconde de Ouro Preto,
.. Ca".,;��ll�. Horizonte) .

...idê�eia Felipe Sebmidt 101. Telefone - 1.560.

o ESTADO
AdllJinlstraçlo

Redação e Oficinal!! ,
1

rua Conselheiro Mafra.
nO 160.
Tel. 1022 - Cx. POI*
ta:l. 139.
Diretor: RUBENS A
RAMOS.

Representl!Jlte:
A. S. LARA

Rua Senador Danta••
40 - 5° andar
Tel. :�22-5924 - Rio di!

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJivein

nO 21 -- 80 andar
,

. Tel.: 2*9873 Slo
Paulo

ASSINATURAS
Na'Capital

Ano .... ,Clt 100,00
Semestre .'Cr' 60,00
Trimestre . CI1 35,00

No Interior
Ano ..... CrI 120.00
Semestre .. Crt 10,00
Trimestre . Crt 40,00
Anúncios mediante co.
tráto.
Os onglDais. mesmo
não publicados, nio se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emítídos noe &1'

Urros aesínadoa.

DR. MA RIO
WENDR�USEN

Cl1nica médica de adulto. I

eriança•.
Consultório .- Rua JoI ... ':>into,

10 - Tel. 111. 789.,
Consultai; da. " à. fi hora•.
Reaidência:, Rua R.teve. Já

mor "i. Tel. 812.

__,--�--------�--�----�--�---+------�----

I Dr.lnfônio,MooiZI(e/lragãoi
Comunica a seus clientes e 'amigOS Que reí

aíeíou • clínica nesta Capital .
CONSULTORIO: Rua Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,80 horas.

RESID�NCJA: Rua Bocaiuf_a, 135 - Tele
fone M-714.

DR. A. SANTAELA I("rmado pela Paculdada N.-
DR. I. LOBATO

FILHO
.....1 ih .edieina da UniYeral· Doen� do aparêlho resplratórt.
.... 1Io Br..U). TUBERCULOSa

Clrareia do TC��7;
Formado pela Facuidade Nado-

".e1a a Plicopatal do Diltrito

....raL
na) 'da )(edicina. Ti.io!ori.ta •

_-Iutel'llo 4o HOlpital P.t* Tilioeirargilo do Hospital Nerlu
_""trle... e Ianie&mio. llldieiirio
Ia Capital Pederal.

Ramo.. Canlo de especializaçio
pelo S. N. T. :Ix-interno e .x*

JIz-iutarno da Santa Ca.. da
.Iai.tente d. Cirurgia do Prof.

lIlMrie61'clta do Rio de laneiro. Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

RUI Santos Dumon·" 12 Ap. 4
,_...��.�,(.:.O$.,' "';_,V",,' .• ;�

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

Dr.' José Medeiros' Vieira

U&,o Pinheiro Gllimarâe•. CRio).
CUmes .Miea - DoaDÇ" Ner-' COOl ..: Felipe SChmidt, 88.

......
Conlultaa, diàriamen't.. 4., 11

CoII.lIlt6rio: .dif1clo Am6Ua

J"
18 hora•.

•Mo - Sala t. -

,_
_ Rua Dom Jaime Câmara.....d.Dcia: Annlda.·Jtlo BraD-

.20 �pto .. 2.
""1",,, ',\ Fon'e''M,' 802.
ilollllllta.: Dal 11 a. la �oi'al.

,Talafonl: : '
-----------

-Ooa•• ltórioI 1""1.
R ARMA'ND Vt�.ldiD�a: 1.181. O •

' -,. O A-
LERIO DE ASSIS ADVOGADOMEDICO

Oea Sen1ÇO. de "Uniea Infantil
ta Allllatência' Manicipal e Boa

IIltal de Caridade
CLINICA IIIEDICA D. C:rUA�-

DR. NEWTON
D'AVILA

anr.ta aeral -,DOen� de S..
üor.. - Proetolo�ia

Caixa Postal 150 .. Itajaí·· Santa Catarina

--�------*._--------------------------------�----.
.

.letrieidade Médica

,
OAS • ADUL':I'OS

C.•••lt6rio: .!tlla Vitor Ieir.. - Aler�ia _
..

,

•• 18 - Telefone 1.507. Con.ult6rio: RD' Nune••acha-
Gon.alta.: AI 11.80 hOlal e i lo, 7 - Consulta. da. 10 á. 11

I...... daI III hora. em diante. , da. !fi á. 17 horae.
&••idência: RDa Vidal Ramol, le.id�ncia: Rua Iareehal Gui-

- Talefone 1.422. lJae.lII•• , - Fon.: - 181. í CURITIBA rf.UCILU'Ã: PROSe:9RAS

,

-

e

'ESCRITÓ'HO DE
AOVOCA"'A

DO SOLICITADOR WAIr
DIR CAMPOS

Advocacia em geraJ
Funciona junto aos Inl'tt·

tutos e Caixas de Aposenta,
doria. Acidentes do Trjlba·
lho. Inventários. Sociedades
Naturalizações.
Escritório: Rua Vitor

Meirele8';' n� �8 --,20 8,�dar. ,

., '.-'

'!"IUZP LIMA & tRMÃbs
CODS. Mafra, 37 '.

I 'lol'ian6poU�
.>

'

__-P • -------------------------.--
''''

...

(_ .... /':,:
...

Vulcanização
DE

Pn�us ; e Canlaras dPs Ar

I'

Serviço Garantido

I

I
-----------------....;.;._ --_._,

COl'dtRCI() & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

Posto de Serviço "ESSO" r- \

Telefone Manual -- 44

Estreito -- Flodanóp�li8

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

I,
Viagem
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'�} 'ES'fADO

ANIVERSÁRIOS:
FAZEM ANOS, HOJE:

, SENHORA:
- Viuva Mercedes Ribei-

:1"0 :Vieg.as.
;SENHORITAS:
-Mal'ia. Maura Ríchter,

'fun.cionária do Tribunal Re

-,gion..a� Eh:dtoral.
-,Maria Laura: Callado

.Caldeira. filha da. exma.

"'Iluva dr: Alcino CaÚléira.
'

MEljINA:
-'Neácy, �i1ha do sr. Os-

-car Behsis,
'FALECIMENTO
�Odando Francisco da Rosa

N{, Hospital de Caridade,
"onde, se encontrava em tra
"i:amento, faleceu, sábado úl
'timo, o sr. Orlando Francis
-co da Rosa, casado com a

-exma, sra. d. Rute Ricardo
-da Rosa, e filho do sr. Abí-

lio Francisco
-

da Rosa.
O extinto, que deixa três

�filllQS menores, era irmão

-dos srs. Raulino Rosa, Abi
'1io Rosa Filho, Amoldo Ro

.sa, Ernani Rosa, Urbano Ro

.sa e N no Rosa.
O sepultamento do seu

-cadaver se efetuou, ontem,
no Cemitério Público desta,
'Capital, com grande acom-.

"panhamento.
'

O ESTADO apresenta
-eondolências à família en

':lutada.

Sr. doâ8·� 18Ft•.
�1I,elra

Acaba o sr, Presidente da

'Repúhlica de asstnar ato, na

'pasta rla Fazenda, promo
-vendo o sr. João Bel"to Sil
veira à classe D, do quadxo
<de funcionários da Delega
�ía Fiscal, neste Estado.

O promovido tem, assim,
jnsta e merecida promoção
"pelos serviços que vem pres
'budo. à União, com desvê

lo, ab'uegaçào e dedicação.
Aos muitos cumprimentos

,que tem recebido o sr. João
:Berto Silveira, "O ESTA
DO" se associa, com prazel'.

Afim de participar do
. Congresso de Técnicos elo
',sESC e SENAC, que ota se

. está efetuando em Bertioga,
Estado de São Paulo, segue,

,

hoje, via aérea, para aquela
<:idade, o sr. Charles Edgar
Moritz, Presidente do Con
selho Regional. desses ór
gãos em nosso Estado.

Q ilustre conterrâneo de-
'�verá regressar a esta Capi
tal em data de 15 do,conen
te, e, naquele conclave, in

tegrará a Comissão Catad
uense que lá já se encontra
cQmposta dos srs. Prof. Flá
vio Ferrari e Jonas Andl'ia

,
ui.

Camisas, Gr&vatu, Pij.
mee Meias da8' melhor...

]!e.lo8 menores pJ'�Ç08 86 •• i'l",ASA MISCELANIA - Rlll
IÜ,>n�p.lbejro M"ftIL

• .

) -";

3 ".
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..Ytdí· -Saeml Itajei'f2Lajes-Laguna
cleo da Legião Brasileira de Assiatencía em mãos ou

tras que não sejam as da. primeira Dama do Munteípio.
'

E gestos dessa ordem, que ferem solertemente prin
cípio do qual o sr. Presidente Getulio Vargas nunca se

afastou, em relação aos Estados onde venceram partidos
ou coligações contrárias u sua orientação política, par- �

tem dos mesmíssimos cidadãos, de conspicuidade exte
'dor, apenas; que se propunham a vígilar ternamente pe
la liberdade. É verdade que no eslogam preferido eles
falavam em preço, e isto deve explicar tudo, para ca

valheiros de indústria e de negócio.
É dum extremista ultrarnontano, daqueles que o sé

culo dezenove deu à farta, para combater o execrado
cientícisrno que lavrava nos albcres da era democráti
ca do voto conciente, essa argumentação capciosa, con-

tra os liberais, -ocasionalmente no govêrno :
'

"Nós exigimos de vós a liberdade de, opinião, em

nome dos vossos prlncipios. Más, se assumírrnos o poder,
negaremos a vós essa liberdade, em nome dos nossos

próprios princípios".
A resposta evangélica a tão despudorada declaração �

de cinismo, deu-a Alexandre Herculano, a maior figura
das letras portguêsas naquele século, nessa simples as

serção: "Um pouco de pudor não fada mal a ninguem"!
,

Um pouco de pudor! Sim! Nada mais do que isso!
.Mas, aonde irão garimpa-lo os campeões da hipocri

sia, dêsse mal que não se adquire, como qualquer vício
e nem, siquer, está incluido entre os sete pecados capí
tais? A razão do hipócrita é "incompativel com o pudor,

Às três cidades catar inensea incumbe, agora, a

guardá de honra dos direitos de opinião e a sentinela a

vançada das trincheiras da liberdade. Não tenhamos re

ceio em assumir essa responsabilidade.
A fábula nos sugere, e a observação, filtrada no ra

ciocínio, nos ensina, que a pele do lobo, envergada vo

luntariamente para disfarçar fragilidades duma situa
ção insustentavel, cria para o farçante um complexo lu
pino, que o incluiu aos terrores dos que acreditam na

lenda dos lobos-homens, mas, em compensação, imuniz�
contra qualquer temor quantos já tenham vencido o la
birinto das crendices, ultrajadoras da verdadeira cren

ça.

JUIZO DE DIREITO DA
RITZ I

COMARCA DE TI.JUCAS
- -

7 8 4
-

hora> A data de ontem recorda-
As D, R�iyD Edital d� pra�a, com -e :

nos que:
_

,
prazo de vinte dIa.s. l-em 1704, o Capitão Ma-

.

As 7,45,hoIas ',O Doutor ClOVIS Ayres .noel Vaz Mosemo cumprín-S.lmult�n:amente. Gama, Juiz de �Í1'eito da 'do ordens do Gov;l'nador daSessões das Moças. Icomal'ca de 'I'ijucas 'do
C 1

.

1 S t GUm divert, ido filme Inter- Estado de Santa Cat�trjna, o 011uaS (bO t��ramden �� .
e�

t d . das rai !
. nera e as iao a v erza

PI.'e a o por u�a .
,-

na forma da lei, etcc.. .

'Cabral e á frente de 40 Iu-nhas do drama. Faz saber aos qúe o pre-
'

,

" zileiros surpreendeu uma.AS TRAVESSURAS DE isente edital virem ou dele .

'

h I d"JULIA" I . ...' bateria espan o a, apo
.

e-

. ,con�eclmento tiverem, ex-
rando-se de sete peças de

com. I pedido, nos autos, numero tilh ..Greer GARSON __:_ Walter Ivinte � sete de venda de ,artl ar131'8'oo
'

t- V'IT El' bet 'l'A""
,

- I - em v, na en ao ! aPIDGEON - iza et. � -

[bens de menores que se 1 R' G d faleceu
LOR - Peter LAWFORD e

I

processa perante' este Jni- (G'O 101 Srabn et,._,
a e�u .

o

Cesar ROMERO., f,zo e cartório dd escrivão denVer� Ce bas 11ao da\�lde,rN P .' I a. erga a ra que, e" e

.J o r�gr.lm�.. que este subscreve, qu: a-
31 de Maio de 1780 era oo-Cmelandm Joma!. Nac. ',tendendo ao que lhe fOl re- d d C 't' ,:j

,�

t Cr$ l "O, '.

KI
verna 01' a apl anla ue

.:sra::!. e sr as. - "u

,'quendo por' Da LUlza e· S- P d d R' G -d d' , ' .'

ao e 1'0 o 10' ran e o
Estudante::; - Cr$ 2,01) menn, e tendo em vista ao .s J d' ," t- " ;;>"

A 'a-s'S'fMO'LIII' LES'ISLaT'V'a-,'
:t�vánreil"óÉ'--'-�r$ 3;2tl.

Imais 'que
doA autos consta,C, 11 _€ ')dIl,glê en.�a_Q.. �s.,OPl�-'L'I'T"RE

'

-. l'açoes, e guerra BUClar a�
Ce11�ura -

'

,,;,V .;. por despacho profendo aos '4 d
.

II d'

ODEON . . .
a e JU 10 esse mesmo

,24.de outuuro de 1951, au- 'ano, contra os espanhóis;,Ás 7,45 horas lto,nz�)U a ve_nd�, em ha�ta I _ em 1815, na então VH:tProgramã �UPlo. Ipubh�a. do lmovel abalx� de Va)ença., Capitania da
I descnto: c�m sua l'espeetl-'Bahia, nasceu Zacarias deROSE MARIE
i
va avallaçao"

. p�rtencente ,Góis e Vasconcellos, '.rindo
com:

'-,,'
aos menores Cnstma, Ert�d., ;

a falecer em 28 de DezcmJeanette .MAC DO��ALD

ArnoldoQ, �e.'-'muLt�'d

EelUVlr-1bro
de 1877;

':l Nelson EDDY, .

I,gen�, e Ull'mo I 71'S, que
_ hoje é o "Dia da Cultu�n sera levado a publico pre-" '

A MULHER SEM NOME gão de vend� e arl'emataç�o,
ra .

André Nilo Tadasco
com: a quem maIS der e maIOr

HedY LAMAR e Jonh no- lance' oferecer, acima da
DIAR.' I respectiva avaliação, pelo chegue ao conhecimento do!'.

Cr$ 5,00 e 3,20 1 porteiro dos auditórios, ou
I
ültel'essados e ninguem po<;-

Imp. até 14 anos. : q uem suas veses fizer, no I
sa alegar igIjorância, m�n··

IMPERIAL i dia 30 q.e novêmbro p. vin- dou expedir o presente ed�,
Ás' 7,45 horas Idouro, ás 10 horas, no 10- tal, que será afixado na se-

.. , E o sucesso continua'lcal onde se realizam as ven- rle dêste .Juizo, ,no lugal' do
FERAS QUE FORAM HO- d�s em hasta p6.blica ?etel'� ,costume, e" por :ópi:: �ub1i-MENS ' '.madas por este JUIZO, a cado uma Cl) ves po .lornal

com: i porta do ��ifício .;Ja �r:fei- j ",O Estado" de Florianópo-
Claudette COLBERT e tUfa MUlllclpaL Descnçao e lhs. D�1d<) e passado nesta

Patric KNOWLES. a:valiacão do imóvel que se-! cidade de Tijucas, -aos vinte
No Pro'grama: �

l'á lev;do á praça: - "Um' e cinco dias do mes de (li>

Noticias da Semana. Nac. terreno, ,sito em Diamante, :tubro do ano de mil no\e
Noticiario Universal. distrito de Boiteuxburgo, I centos e cincoenta e um. I<;n.,

Atualidades. dêste município e Comarca, 'Gercy dos Anjos, Escrivão,
Cr$ 6,20 e 3,60 de forma irregular, com a o datilografei, conferi e 811-

Imp. até 14 anos. área de 341.887,50 metros: bscrev:í. \a) Clovis Ayres
IMPERIO (Estreito) quadrados; extremando ao, Gama - Juiz de Direito. Es-

As '7 e 8,45 horas Norte com terras de elar::•. tá conforme o original, 20-

Sessões das Moças. Storoski e ao Sul com a li- bre o qual me reporto e d'hl
Virginia MAYO

'

nha divisória do Rio elo Nor- !fé.
em: te, avaliado 'por I Data supra.
A VENUS DA PRAIA Cr$ 4.000,00 (quatro mil i O Escrivão: Gercy dos
1,50, 2,00 e 3,20 cruzeiros)". E para que Anjos.

Itajaí, Lages e Laguna saberão manter suas tradi
ções honrosas de altívês e independência . .E, se algum

, "chapeusinho vermelho" assustar-se com os arreganhes
do lobo máu, s�rá méra excessão, que não comprometerá
li digrrídade' das populações que afirmam alto os seus

direitos de opinião, livre e conciente.
(Crônica de José Duarte Freitas, )ida ao' micro

fone da "Difusôra Lagunense", em 13,-10-51').

vo�" salientando que ela da- Vinna e Paulo Marques, re8-
ria a todos, a mesma opor- pectivamente da UDN e do
tunidade de avançar no cam- PTB, tendo o deputado Bul
po das ciencias. cão Viana requerido fossem
Senadol' Mário de Andrade os trabalho!'l Húspensos' em

Ramos , homenagem àquele eminente
Ainda na tribuna, o dep. parlamentar.

Tenól'Ío Cavalcante fez o ------- . ...:.....-

necrologio do ex-senador P14'RDIDOSMário de Andrade Ramos, , C
,

grande lider católico e um
l Perdeu�se um emblema

dos grandes valores do Bra-
.

magistrado, para lapela,
sil Contemporâneo. Icom fundo branco e azul e

Concluiu requerendo um a balança da justiça sobre o

voto de profundo pezar pela 'mapa do Brasil.
perda que a Nação acabava Pede-se a quem o encon-

de sofrer. trou a fineza de trazer ou

Apoiando o requerido ta- mandar a esta redação, que
laram o deputado Bulcão será gratificado.

Comissêio R�gional
Pró-Aomento ·de Salário

Consoante fizera divulgar'lmento de Salários dos Se1'-
H. Associação dos Servidores vidores Públicos Civis, Au
Públicos de Santa Catarina, tárquicos e Para-estatais,
reuniram-se- na séde daque- que ficou assim constituida :

la Associação, domingo últi- Oswaldo Simões Corrêa -

mo, os servidores federais, Presidente.
autárquicos e para-estatai� .

l'eside�t:R. em ,Floria.l1?polis I' PUni,o .Franzoni .Júnior -
') MuniclploS cll'cunvlzmhos, Secl'etano.

� elege'ram a Diretoria da Emanuel Campos - Te-
8omissão Regional Pró au- lsoureiro.

AVENTURAS

As Classes Médica
F' 1\'

e armaceunca

Temos o prazer de comunicar aos Senhores Médicos e Farmacêuticos

que acabamos de receber da França grandes carreaamencos de P�iei
tina G Rh�dia, Scurocilline "4" leforçoda e Diidro-Estl.ptomi
cina Rhoclia, estando em condições, portanto, de abastecer inteira

mente p mercado brasileiro. l'�pro'veitamos o ensejo pata es�l�recer
que a ,Scurocillln., é a única Penicilina Procainada cujo v.reulo �
"etardcuite é uma Solução de PV�bu Polivini'pirrolidona (Subúkan).

11··
a�be� _

COMPINHIA QUIMlel, RHOOIA BRaSILEIRA
Coixa Postal 1095 - São PDuto, , ..

'"oom - ema d.. Amigos 1S,008

Cine-Diária Editai C)D'�m no.

p�ss8do
5 DE NOVEMBRO

DO ZE-MUTRETA ... -

--f
\ \

I
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I
\

\
I

j
_J.

"1,'- r< .\\
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,

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PRECOS! AS MAIORES FACILIDADES!
� �

.
'

BADJOS EI.lECTROLAS - AMPLIFICADORES � TRANSMISSORES - DISCOS - TOCA-DISCOS 'AGULHAS
ENCERADEiRAS GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES - BATEDEIRAS :..._ VALVULAS ALTOFALANTES - 'RE-

.

, ;1�,,-;1'1 SISTENCIAS _: CONDENSADORES
. ,

! '

, ,

-DIO
:(

Radio l)i'lusora. de Laguna
Z Y H-6

970 Klcs'. -' 369 Mts.
--0--.'

PROGRAMAÇÃP DlARIA
PROGRAMAS:

ABERTURA ,

'
.

. INTERLúDIO MUSICAL (Saudação da Emis-
sora).

RíTM.oS DO MOMENTO
EDIÇÃO MATUTINA DO JORNAL FALADü
ASES' DO TANGO

'

MúSICAS' DO BRASIL
CONCÊRTO
MúSICA D� JAZZ
10 SUPLEMENTO DO JORNAL
MANHÃ SERTANEJA'
GRA-VAÇõES VARIADAS'
GRANDE JORNAL FALADO, (C. RAMOS

SIA. Comércio e Transportes) .

GRAVAÇÕES VARfADAS
CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA

"

20 SUPLEMENTO DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO 'RERíODü

HORAS:
!}8,OO
08,05,

OS,3D
09,00
00,15
09.30
10,00
10,30
10,55
.11.00
H,15
12,00

12,30
as.oo
13,25
14,00

--o-

.16,00
16,05
1.6,30
.17,00
17,15

Santa Catarina
Ficam convidados os

se-I'
tatutos Sociais. Não haven

nhores Acionistas do Jóquei do número legalf lca convo

Clube Santa Catarina para cada nova reunião para às
ti reunião, que será' realiza- 20 horas no mesmo local e

da no dia 8 do corrente, às' dia acima referidos.
19 horas, à Rua Felipe

•

Schmidt, 21 - sob., nesta Florianópolis, 31 de outu-
Capital, afim de serem dis- bro de 1951.
eutidos e aprovados os Es- Diretoria Provisória

Faculdade de Medicina de
Florianópolis _', '.

A Comissão Organizadora ras, na Faculdade de Direi
da Fac�ld�de?e Medicina I to, �uando será discutido o

de Flonanopohs convoca as I projeto de Estatutos, apre
pessoas que compareceram, sentado pela Sociedade de
.à sessão de dez de setembro ! Medicina de Santa Catarina.
último ou que quiserem ade- 1 Florianópolis, 30 de outu-
rir a essa instituição, para! bro de 1951.

.

:a reunião a realizar-se no: Leatrice M. Klappoth
dia (; de novembro, às 20 ho- Secretária.

A'T,L.

.lliso '.'triZ da'l
cortiDa:'�:de ,ldrrl�':iI'

, REVOLUÇÃO:
Stalin visitava uma pru

víncia soviétíca. Perguntou:
a um velho russo morador .

da localidade:
� Sente-se mais f'eliz �.:.

gora do que antes da Revo
lução?

.

- Não. _' foi a respos
ta. _ Antes da Revolução,
eu tinha dois ternos de rou

pa. Agora; só tenho êste
que estou usando.
- E "daí? - disse Stalin.

- Na Afl-Ica os homens an-'
darn desnudos. Não tem se

quer um terno de roupa.
- Ah! Sim? - disse". o

velho. - Eles, então devem
ter tido a sua Revolução an
tes da nossa.'

R�méolo: de Confiança da Mulher

REGULADOR· XAVIER :t
Duas fórmulas diferentes para dois males: dífelt;n(es

N! 1- EXCESSO * N! 2 . ::���s��
,

mm!l1lRm"';':""

Saiba mais esta I C---=--'-d:-'
_ Afbns:�,9:hamado "0' ," re I O

Sábio," rei da 'Espanha, foi
poeta, astrônomo, filósofo, O mais antigo Clube de Sorteios do Estado' de

legislador, historiador e Ii- SANTA CATARINA.
'

'
,

terato. Escreveu': "Código Fez'entrega de mais um prêmio em Ponta Gros-

de las sietepartidas", HEI Li- ,sa (Canasvieiras) à Exma. Sn rá, MARIA INÁC1A
vro de las Querelas", HEI DA LUZ,

Libra deI Tresor", "Can ti

gas de Santa Maria" e "Cro
nica General de Espanha",
- Godofredo Rangel a

.

pouco desaparecido e um •

dos nomes mais festejados
da Iiteratura nacional terá
duas obras póstumas "publi
cadas pela .Melhorarnentos;
"Falange Gloriosa" e "Os
Bem, Casados".
- Para vingar-se: da mu

lher que o martfrizava C9111
.

sua avarícia, Gerolamo Oi
gli retratou-a na comédia De fantasia, com profundos conhecimentos do ra

"Lar Sorellina di Don Pilo- mo e' da freguezia, procura-se para esta praça. Exijem-
ne" (ano de 1660). se amolas referencias. É inutil, candidatar-se quem não
-.- Já em terceira edição estiver nestas condições. Escrever � Caixa Postal, '420'6

através da Melhoramentos - Ri .de Janeiro.
o fabuloso livro de Thor,
Heyerdahl "A Eapedíção
Kon-Tíki" que narra uma

viagem de oito mil quilôme
tros pelo Pacífico.
- Metastasío é apenas a

versão para o grego do ape-
lido Trapassi verdadeiro
nome do conhecido teatrólo
go que se imortalisou sob
aquele nome.

I "\

1;-

Mutuo· Predial

-iNSCREVAM-SE!
Fuçam sua inscrição hoje mesmo;" procurem os

,

agentes mais próximos, ou seu escritório na PRAÇA
Hi DE NOVEMBRO, 20 _ 2° andar (Altos Restau-.
ran te Rosa).

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habili
tados a, concorrer ao sorteio à realizar-se dia 31 de
OUTUBRO, que está aproximando-se.

Cr,$ 13.5.{)Q,00 distribuídos em 'prêmios todos os

meses.
\

PartiCipação
,OSNY BARBATO

e

MARlLlA F. BARBÀ-
TO

participam aos seus pa-:
rentes e pessoas ami
gas, o nascimento de
seu filho ORLANDO-
'JOSÉ, ocorrido dia 2

, do _corrente, na Mater-'
n idade "Dr. Carlos Cor-'

.

rêa",
Fpolis., 2-11-51.

SEUS INTERESSES NO
Rio, de Janeiro serio
bem defendidos' por

.

ARLINDO AUG\ISTO ALVE
"ad'VÔrado

I_1.v. Rio Braaeo, 128-'Salaa 1301/'
Tel!. '82�6942 ..;._ 22-8005.

'

'[ P 'l'-'f,'. 'íC.Q6çã,t) .

SONIA MARIA com o
: concentírnento de seus

paes, Ausino Albino e

Ned G-arcia Albino, par- "

ticipa aos parentes ,e
conhecidos o nascímen-;'
to de sua irmanz ínha

.

VÂNIA MARIA ocorri
.do no dia 29�10-51, na

Maternidade "Dr, Car-
1015 Corrêa."

N,TI A

I

o mais completo estoque de pecas para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A. � Florianópolis

�

-

.. ,.
-

,·,1

_,"I:"

Anuncie n"'O ESTADO-
.

1«'PQRTAéf!"l.!S - .

"IIi �CRÓt':lICAS-'
.. CI �ElYlA - :':
.. RÀ:DIO --r

'

*" U'fERATUi<A
.

* HUlYtOR,

Cr.$3.oo* MODAS-
.

" 'rODOS O� '!Yt'Ê.S1:5·
,

.

.,
._

RfV iSiADAUUAfRA
CAIXA POSl'AL,V •

,CURiTIBA -'PA1<ANA
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.

C�mllito de
Pi.ixões

:ESPETACULAR "AVANT
.PREMIÉRE" PRó-FiJNDA�'
"çÁO DO ·l'EATRO CATA
::RINENSE DE COMÉDIA

Por gentileza da Emprêsa
DAUX e CÍA., proprietária
-do Gme Ritz o Teatro Cata
.:rinense de Comédia apre
.sentará ali, um "avant-pre
:miere" na 4a. feira, dia 7,

. .às 20 horas,':» filmevapon
-tado como superior a" .. '. E
-O VEN'fO LEVOU".' ..

:rrata-se de' "Conflito· de

"Paixões", baseado n,é7 famo
.sa peça teatral de Eugene
'O'NeiU - "Mourn ing Beco-
ames Electra". .' ,

A versão cinematográfica'
-ê interpretada por

- um dos
.maiores elencos até hoje 01'

.ganizados no cinema mun

'ldia.l:. Rosal ind' Russel, Katí
:'lla Paxínou, Michael Red
;grave, Raymond Massey,
.Léo Genn e Kirk Douglas .:
"Conflito de Paixões"

.mostra-nos o mundo puríta
mo da Nova Inglaterra, em

>8eus' dias de orgulhosa urro

:gância, no final da: Guerra
"CiviL

O General Ezra Mannon
. (Ravmond

.

Massey) regres
esa da. guerra e é assassina
-do na 'próprta casa, em N0-

'va Inglaterra, pela esposa
'Cristine (Katina Paxinou),
-que na ausencia do -marfdo-Í
:se apaixonou pelo <Capitão
.Adam Brant (Léo Gemi). A
�Iba do General, no entan

-:to, I....avínía (Rosalind Rus
esel), de posse do segredo da
::mãe, obriga o irmão Orin
(Michael Redgrave), no re

vesso da guerra, a vingar
'o General, forçando a mãe
'odiada ao suicidio e assassi
,lnandº o-Capitão Brant. Po
'rém quando o irmão e a ir-
:má (Lavínia e Orin) apai
::x:onados, resolvem desposar
'uois

.

velhos amigos : ela, o

lCapitao Peter NiJes (Kirk
Douglas) e êle, a irmã dês
te, Hazel, . descobrem que
�ão o podem faz·e1-. Vem o

• ;, v .."ri" ''''l VIUVA TUFFY AMIN & FilHO
]lassado imiscuir-se na 'vida

-

.

�e' ambos, atormentando-os.
:São perseguidos.' . pelas fú
'I'Ías dos antepassados e pe
la consciência ancestral.

. Na praia da Saudade, em
Isolados do mundo em . sua Coqueiros, ao lado do gru-.

�ulpa, uma ,paixão perigosa po escolar "Presidente Roo- ;

lrrumpe entre irmão e ir- sevelt", com 15 metros de
::mã '" E "Mourníng Beco- frente e area de 400\m2.
lnes Electra" prossegue nes- Todos/ os lotes servidos I·
te ritmo de tragédia, que o de água encanada e luz. I

'-Cinema, em "Conflito de Pai- Informações com o sr, Gil.
xões", procurou conservar, I

berto Gheur, á Rua Salda
-nbedecendo as exigeacias da ! nha Marinho, n? 127, ou no

censura. local.

.... $"W1ftt •

(f.�
-----

�!

Além do seu preço eccessível e do
seu.xuidedoso ecebernento, os

uniformes ÉFECÊ oferecem, com exclu
sividade, estas vantagens.: seu' teci.
do é garantido e de côr
.bsolutamente firme!

ChorcbUle ii bom-I EDITALba aaôlPica" I
o Senhor Coronel'�oman-j dante do 140 Batalhão 'de

LO�D�ES, �",'{U.P.). Caçadores, torna público
O prImeIro.ministro Wins-

que, estando o Batalhão ln
ton Churchíll ordenou um teressado em invernar seus

rápido _desenvolvimento na animais, aceita propostas
exec�çao ;I0.programa de.e- nas seguintes condições:
n,ergla atômica, com o obje- 1 +r Local de bom pasto.

_

tívo de que possa ser efe- 2 _ Agua corrente.
tuada a primeira explosão 3 _ Area cercada.
atômica inglesa dentro do 4 _ As propostas deverão
prazo de seis méses. Chur- conter o preço de 'aluguel
chill designou. Lord Cher- (Mensal) e devem estar em

well, de 65 anos de' idade, envelope lacrado, .datada,
seu conselheiro em assurrtos selada e assfnada.»
,cientificos durante' a guer- 5 - Serão aceitas propos
ra, para dirigir o serviço de tas até o dia 16 de novembro
pesquisas é dé produção de do corrente ano, devendo as

energia atómica. mesmas serem abertas ás
. _,__ .. 9,30 horas do dia 20-11-951.

Pela comissão
Jack Lopes - 10 Ten.

Lotesá venda EXIJA
esta marca na ou

rela, para' com

prar o melhor

linho fabrica··'

do no Bt:asil.

o Sangue é a Vida
DC1'UHB U SANGUE COM

ELIXIR 914
,

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGtlADAVEL COMO UM LI.GOR

REUMATISMO! SIFILIS!
Tome o popular' depurativo composto de

Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
v, como medicação auxiliar no tratamen

to d aSífilis e Reumatismo da mesma
origem.

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU

MARTINI

ClUDis&s, Gravatas, Pij,

'I
rnes Meias das melhore.
....elos ID!'lfiores preços" sé ••
CASA MISCELANIA - Ru. '

�--�----------------..
\)onl'elheiro Mafra

. �

DALVYS/A
Matrlz:·Rlo - C. P. 1.850

INDlJSTRIALIZAÇAO - S. Paulo

PLA NTAÇAO - PaunA

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

. .

Isperímente
.

:,hoje.'
'

É bÔrfl, de vez em quando,
variar a maneira de prepa
rar o arroz,

Todos os dias a mesma

comida contribue para que
as pessoas de 'sua casa fi
quem enfastiadas, ou pas
sem a almoçar nos restau
rantes. E se seu marido der
para fazer isso frequente
mente você não há de achar
muito agradável. Entre os

pratos que podem ser va

riados ao infinito está a ma

neira de preparar o arroz.

Hoje vamos dar uma recei
ta gostosa de arroz com pi
mentão verdes. É um tjpo de
a)rroz cozido que agrada
.nuíto.
Lave e escorra muito bem

1 xícara de arroz. ,

Ponha numa panela 2 coo.
'lheres de sopa de gordura,
deixe esquentar e refogue aí
2 cebolas de tamanho médio
picadinhas e 6 pimentões
verdes, dos grandes, corta
dos em rodelas.
Junte tambem o arroz pa

refogar. .Acrescente 2 xíca
ras de água 3 xícaras de to
mates picados, :tempere com

sal e pimenta . do reino.
Cubra a panela com a tam-

. pa e deixe cozinhando em
forno moderado, perto de
50 minutos ou até que o ar
roz. esteja "macio. Não mexa
a panela enquanto estiver
cozinhando para que a·mis
tura não fique grudenta, Se
você tiver

-

uma panela de
vidro que possa -ir ao for
no (pírex) faça este prato
nela, O arroz misturado'com
os pimentões verdes' e os

tomates vermelhos tem um

efeito muito decorativo.

Cinema

A volta de um filme famo
so:

"O SÉTIMO VÉU"
A partir de 6a Feira no

RITZ!
James Mason e Ann Todd

são os artistas dé
"O SÉTIMO VÉU"

RITZ a partir 'de 6a feira!
O maior triunfo- do cine

ma Inglês:
"O SÉTIMO VÉP"

6a feira no RITZ!
. Um filme profundamente
emocionante:

"O SÉTIMO VÉU"
A partir de 6à feira no

RITZ!

"

ESPECI LIDA ri'
i: da

(' �,A,WETZEL�: INDU8TRIAL-JOIN V[ LL E (Mar.Gall rew1•

A ROUPA BRANQUISSI

,

I

I
I

.J I
I
I

-
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Foi
F.

.

eleita, sábado, com a expressiva votação, de 4.670 '\'010'5, «(R�iD1ta/-dO Ameríea
__o

C,», desta Capital, a gentil senheríaha Wálmíra" Co.rdeíro.·· Príacêsas iorom elei-
<;

Ias as se!1horíDhas Ríseleía GCJovêe'e Teresiuha Fort'kamp.
r

".,.. ...................w........,...- ....__� .........""....:._....- .....__.-..:........�,... ..._.......�. __......._:_� • ""__•__-4 < ..�.__-_.. _"

r /

"O "Esportivo
,. f1",..,.J'.,..,. rtJ- .,. ;. � -J- � "':,�.......,."...",._..-,... J'tJ --'�----- ..I".-......,. w.· w�.·,.,._.�......,._.........,..;,..·.�.·..-.t-,.,..;............,..",.• ._.J1".". • ·_-�

·Isoloo�se o·· Allélitó.. u vice-liDerança·· .

. ,

Berro'ado o Bocaiuva pôr
pe- realizou uma partida que Como reff'erée funcionou
de pode ser tachada de e.cce-" o sr, Newton Monguilhot,

lente e só não venceu per com boa atuação.
.

Procedente da

caPit'-lllceituado esp'C;rti.sta f •.�i con-
C. larga margem de pontos, t As equipes jogaram as- Federal chegou a esta Ca- tratado pela F'ederaçâo Ca-

devido a forte resístencia sim formadas:
.-

'pita.], nr( última sexta-foi- tarinense de Futebol paTa á.

imposta pelos boquenses. I ra, o conhecido e reputado

I
organização e preparação da.

Vadinho inaugurou o m�r-' ATLETICO - Ciro, De- "entroineur" Lourival Lo- seleção que representará Q

cador, cabendo a Hercifio co e Juarez; Alcino, Valerío renzí que já o conhecemos mosso Estado no pl'úx:intl
.

aumentar para dois, cobran- e Taranto; Vilson, Hercí- pois aflui esteve quando da 1 Campeonato Brasíleiro de
do uma pena máxima. O Iío, Djalrna, Vadinho e Ca- visita do Canto do Rio, cujo Futebol.

. , '.

ponto de honra do "team" réca. "team" obedeceu por al-gl.lflS Lorenzi foi-nos apresen-
da Marínha foi conquistado BOCAIUVA - Hélio, No- anos à sua orientação téc- tado sábado pelo secretárte

pol' Tilodi. Todos os goals rival
.

e Teodoro; Wa ldir, nica. da F.C.F., Hélio Quint. In
foram assinalados no 10 pe- Inicio e Cobra; Libano, Car- Como já tivemos oport»- dagarnos sôbre o seu pro
'l·iodo.

.

riço, Filodí, Mafra e 1\7.:1n. nidade de divulgar f) '::011- grama de ação, responden-
do-nos Lorenzi, que em uzi

. meiro lugar realizará uma

série de observações sõbre

9
.

os craques de todos os cen-

.r tros futebolísticos do [.;Sla-
.

,!dOira
começar por Brusque.

. Ante-ontem mesmo Lorenzi
viajou para aquela cidade e

i na próxima semana estará

D·e.'· t·, lem .Blumenau e Juínvrlle
, e

I tratando da sua missão dI?
. I selecionar os elementos pn-·

Int o scratch barr-iga-verde,
.0 preparo técnico, como. e

marcados por Ul'ubú,

G>jfiSiCO
será bem longe, espe

mercindo e' Gl}mercindo), pp. rando o sr; Lourival Loren
la ordem, aos 35, 40 minutes si armar uma equipe I:epaz
da primeira fase e 20 da S�- I de brilhar em qualquer pe
gunda fase, respectívamen- [Ieja.
te.

28 t, ente-ontem
'to

O técnico contratado para formar
o DOSSO selecioDato

lesta Capital Lo.rival Lareazl

Esteve em disputa, nu tar- Atlético saido vitorioso
de de ante-ontem, a

,'iee-li-lla
apertada contagem

deranca do certame citadino 2 x L

«le prof'isaionais, tendo o O tricolor do 14° R

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

(;ampeona'o Amadorista
de futebol

Postal " flalDengl. 9S v8ue8dores
Dos- quatros prélios d�\ vencendo o primerro pelo

)\',;dada
.

do Campeonato da dilatado escore de 5 x 0,
�iegtln4a: Divisão de Ama- goals conaignados pôr Eira
�:lore.s_ .apenas dois foram le- (2), Valmor, Sadi e Sombra.
vades a efeito, isto em vista As equipes formaram as-

11.10 estado ímpraticavel. do sim:

5,l"raml'lrlo na manhã de do- 1 FLAMENGO -- Helíc,
zníngo. jBernardino e Milton; Osni,

O cotejo inicial da tarde

"Anibal
e Guimarães; Bira.

ele sábado reuniu os conjun- Walmor, Sadi, Sombra e

'los do Postal Telegráfico c Darci.
0(10 Treze ele Maio, tendo (J I ATLANTICO - WilIain,
liri'lUell'o consolidado sua Nelson e Luiz;, Américo,
}losÍ<;ãó de víee-Iider ao Trilha e Jacaré; Silvio, Vi
vencer o seu antagonista daI: Basrn ho, 'Neí 'e Nice.

pela expressiva contagem ótima arbitragem de Fer-
de 3 x 1, tentos asslnalados nando Herrera.
por Fernando (2) e J amico,

.�

para o vencedor e Cabelo

para o vencido.
Mário Abreu foi o") árbí- Camp atotroo com bôa conduta. eon . '.

Os quadros atuaram obe� ,

decendo' às [ormações sc- carHtCa
guintes: Acusaram os resultados
POSTAL - Fiores, PP- que se seguem as partidas

d l'0 e Rosa; Carlos, Bento e da segunda rodada do re

Santiago; Fernando, Chacr!- I turno do çertame cario�a de
nha, Milton, Vit:ira e Jami.

o

futebol:
co. I Olaria 2 x Vasco 1.

TREZE - Santos, Enio
I São Cristovão

3>
x

Am,é,r.í.- A F. A.C···. ag,adec'e€ Natalino; João, Amaur? e .ca L
.

.

Dody; Sousa, Anfrísio, Fluminense 3 x Madu <:1-
R b 't f' 1'" � :fê'Dagmal', Cabelo e Waldir. 1'a 1.
ece emos o segulll e o

1_,
VOI', va IOsa pagmq t.O� l-

A segunda e última· pele- Botafogo 3 Canto ('
cio: \ tos esportivos do Estado f;

ja !1a sabatina teve como' Rio O.
x LO

"Florianópolis, 10 de ou- dos, seus Anais, nêsses do-

<contendores os conjuntos I Flamengo 5 x Bonsucé>\SQ tubro de 1951. . mínios, deverão ficar assi

do Flamengo e Atlântieo,.! L Exmo. Senhor diretor dú naládos o êxito do Certam�
"O Estado Esportivo". e toda à gama de seu" ilus-

..................0......................... . t.res eolaboradores e dos

,

figUeirense. .�. I Tlfadftotes'
Vencidll' em' seu

Capital,
pr�lif) .

de extréia,
f. onze. tijucann

Na noite de sábado apre- quadro dirigido por 'José Ri
sentou-se pela vez primeira beiro. impresaionou muito
aos olhos dos flortanôpoli- mal, devido ·talvez,· à falta
tanos o conjunto do Tira- de ambiente, pois pela pr í

dentes, de Tijucas,. fCrCG meira vez tem o privilégio
concorrente ao título máxi- de exibir-se nesta Capitai,
mo da recem-fundada Liga iportanto nos domínios do
ltajaiense de Desportos, ! alvi-negro, o qual, sem se

Um tanto exagerado o

tempenhar
muito, jOgOl_l co

"ca'rtaz" de que vinha pre- mo quiz, construindo o tl1,11'

cedido o "onze" visitar�te. O cadol' de tres tentos, a zero,

Gercy dos Anjos, do qua· Gumercindo (Adão), Amo-'
dro de árbitros da L;' L D. rim e Careca (Hamilb!�.).
funcionou n? apito, com l'e-I Tiradentes - Enuu��,
guIar atua:;ao. .,' iMoacir e Luiz; Walmor,
Os quadros atuaram tiS- Carlos e Mein; Peixe. P,(m�

sim formados: ! tevi, Osmar, João e Mário,
Figueirense - Dolly, Ga.r-l Cal'éca fá atuou no "team."

cia e Laudares; Rtlr:lcll,' juvenil do Fluminense, do.
BráuJio e Adão (Papieo) ; . Rio, tendo, sabado, realiza�
Urubú (Careca), Enguiça,· do uma. boa partida..

.

,

..�� ..

NESTA:

Os jOinvilenses e o próximo hu�::a, ;�::':J;:a:7;;açã�
Camp Ca·larl·nense de Rem'o �:rS����l�;�a��s�e s��r��i�i;

• . agradecimento pela solici-

Escrev� o jornal "A NO- as demais agremiações (:0- tude e colabo:r;ação, de to·

�JCIA", de ,Joinville: irmãs do Estadà, São as na- das as horas,
. emp1estadas

"A representação de Join- turais providências da di- durante a orgmlÍzaçãQ e a

'ville, que neste caso é a do reí.oria e da direção técni'::t, realização do XX Campeo
C. H. Atlântico, far-se-á. na esmerando-se por todos 0'3 nato Brasileiro' Masculino
cgrande regata, através ?e' detalh.es de embarque do 1 d: Baske"'tb�:ll.que teve como

!Sete dos dez pareos em d,s-
.
matenal e pessoal. São as Sede o Estadlo Santa Cata

púta. �penas nos p�reos das jl recom�ndações as diferentes rina.
modalIdades de Skiff e ca-. guarnições que se submetem Empreendimento dêsse
nóeo barcos que 'não existem: a intensivos ensaio!'. São üS porte e o seu inegavel Sll

DOS g'alpões da rua Jerônimo: próprios remadores do c!u- cesso, constituem. sem fa

C.oelho, � n_o pá.t,:o de o�t-I bedo sr. Hel'bert C?lin q'le
:nggers JUlllors, nao es�at'ao I se mostram entuslasmadns

�!:s�:t��l:�n��;;� ��;�i�er-. ��I;it��ó��m�sct:��.et�ç�OO�t<� Novo diretfJr do'DepartamentA Re'presealaço-es paraS Paulo t
ESPERANÇO�OS os H.E- vel, sobretudo, o estado de, V •

IMADORES ]]0 A'fLAN- espirito dos remadore!' aI- d F t b I A d
Firma estabelecida em S. Paulo a muitos anos

..,

-

.' TI��O, vi-verdes, estando todos o· e'� u e o ma or aceita r�presentaçõrs ,:xc!usivas de artigos manu-

'Confoa'1lle Ja tIvemos 0- limistas quanto às suas po:,_! Com a demissão Em cal'á- mado!' da referida entidade. fatunl.dos, base de COffiIssao ou conta propl'Ía, l'efe

portunidad_: de noticiar: l'ei-j sibilidadeso não deixando Iter irrevogavel, d� esportis- o esportista Humberto J'in-
reneias bancarias e comerciais a pedido. Oportuni

!'la .no galpao do �t�anüco a de reconhecer, todavia, o Ita Waldir Albani, a Fedel'a- to da Luz, cf qual já se en-
dade para fabricantes introduzir seus artigos na

irnau�. desusada ativIdade no valor e �s possibilidadeR I ção Catarinense de Futebol contra em ativ. idade pugnan-
-praça de S. Paulo.

��n.�ldo de mel.hor . pr�paro do.s demaIS clubes e:n eujo no,meou p:n:a exercer as .do, como fez o primeiro, -tiC-
Cartas por favor à "Representante" - Caixa

A,R13 um!\ bonIta fIgUlI> n(J seiO reconhecem eXiste \':J-Ifunções de ,diretor do De-' la grandesa' do- esporte a-j
Postal 1152 - SÃO PAULO.

'

iímportante confronto com (101'080 plantel". t t d r.o 1
) ...,�• par amen o. e l' utebo A-!madorista de nossa terra. <

seus dignos participantes.
E nós .que merecemos a

honra de desfrutar de sua

.--:::::::;:==:::::iioi;..iõ....-
• Compre . pelo Jm.�
'o j. :.nor preço cla

•
dcla

i I'de o seu refrigera•
� dor NORGE, mo

dilo 1951, com la ..

. rantia rea·1 cle
,5

/

anos.

franca colaboração. indubi
tavelmente grande, para a

vitórià de uin-a das maiores
de nossas cai1sas es_po1tivas,
manifestamos nesta

oportu-Inidade a mais profunda gra-
tidão. .

Confessada a grandesa de
nosso agradecimento, l'eno

vamos�lhe a nossa nlais al
ta estima e elevada conside ..

·OSOJ 6ama li Ci�<t

ração.
, . Osmar Cunha -

dente.

Caixa postal, !l9
Telefone, 1607

Rua JeronimQ
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS
Presi-

._.'---------_._----�._�-_._--_....
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A:re�;';,�;'g:����?!�;1���:�� I·
Capital, um caminhão po, si o destino deles é.un- !

ansportando 25 ciganos. . do!', mundo afora, sem nor- .!

Pretendiam eles, segúndo te e sem rumo?
nseguimos apurar, esta- Faltando com a hospita
lecer, em um dos locais lidade à essa gente, que tem
e fossem indicados, pelas entrada no B. rasil

- muitos

Itoridades, os seus barra- até nascidos neste país �

es. estamos sendo injustos e

Até aí, nada digno de co- deshumanos. Tornamos a

entário. nossa terra de portas fecha
Mas o que é de' extranhar das aos que nos procuram,
não ter sido autorizada a atraídos, sem dúvida, pelas
tada dessas familias em belesas da Ilha de Santa Ca-·
lorianópolis, como. sempre tarína,
onteceu. O que aconteceu, com .OS
Porque, então, negar hos- ciganos, não se justi'fica e'

'talidlÚle a essas creatu- não confirma a tradição de
s, si temos zonas em que que sempre fomos hospita-.
odem, por algum tempo, i leiros ...

.

mcar os seus barracões? I I
xxx \

rá, por ventura, receio de
I Segundo estamos infor

ue venham a c.onstituir pe-I n;ados, à última hora, e�ses
lgo para a: .sociedade? f ciganos aguardam, no pateo
Não são, por acaso, os ci-

.

da Delegacia de Policia, des-
nos, sujeitos às leis do' ta Capital, o destino que
aís? Porque, 'então, negar 'Ilhes querem dar.
êles - creaturas também . Destino, dos que andam
eitas à imagem do Creador ; sem destino ...

a liberdade de perrnane-
!

EDITAL
SENA,I

DEPARTAMENTO NACIONAL
CURSO TÉCNICO DE INDúSTRIA T:eXTIL

,
1. - Acham-se abertas, até 15 de Novembro do COl'

ente ano, na Escola SENAI de Florianópolis à rua Ge
eral Bittencourt n? 102, as inscrições de candidatos a

xames vestibulares para a primeira série do Curso Téc
íco Têxtil da Escola Técnica Federal de Indústria QUÍ
ica e Têxtil, mantida pelo Departamento Nacional do
'ENAI, no Distrito Federal.

2. - Serão exigidos os seguintes documentos:
a) - Atestado de vacina;
b) - Certificado ou diploma de conclusão de eur

'o ginasial, comercial básico, industrial básico ou car
de ofício do curso 'de aprendizagem do' SENAI.
,"�ci· -, Certidão- de, idade.i.provando tel' o .candídato

nó máximo 25 anos de idade;
d) - 4 fotografias de 3x4 cms.

. 3. --- Os candidatos inscritos serão submetidos a

provas de seleção, sendo concedido, pelo SENAI, aos me
lhores classificados, transporte ao Rio de Janeiro, a ffm
de serem submetidos ao exame vestibular oficial deter
minado pelo Ministério da Educação.

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

'

5. - Os alunos, provenientes dos Estados, e que se
iam menores de 21 anos serão internados pelo SENAI,
ecebendo os maiores, que se alojarão sob sua inteira
'esponsabifidade, um auxílio para sua manutenção 110,

'Distrito Federal
'

....OPOVO
. Nada de Bomba Atômica,e Girafa- a maior,

Casa

'1
Falf ueo o Sena-
dor, Mario do
A. Ramos
RIO, 3 (V.A.) - Faleceu.

ante-ontem, às 23 horas, de
pois de longa enfermidade.
emisua reaidencia na "rua
Icatu, 93, o senador Márto
de .&ndrade Ramos, eleito
pelo Distrito Federal para a

Constituinte de 1946.

Engenheiro industrial,
professor, grande expressão
cultural, no ano passado a

cabou de edital 8 volumes
dos seus _pareceres . conlO

deputado e senador Até o

ano de 1950 principalmente
sôbre assuntos econômicos.
F'ilho de Enéas Faria Ramos
e de d. Francisca de Andra
de Ramos-:Nasceu no Rio de
Janeiro aos 28 de maio de
1879. Cursou o Colégio Al..
fredo Gomes, onde concluiu
os estudos secundários, rea
lizando seu curso superior
na Escola. Politécnica do
Rio de Janeiro tendo tam..

bém cursado a Escola Na..
val. Engenheiro diplomado
em 1904. Deu grande con·,

tribuição ao ensino, princi
palmente da Escola Naval.
cujos laboratórios de fisica
e eletricidade organizou em

1902. Exerceu diversos car

g-os em várias compan h ln �
.

como engenheiro -tendo sem

pre manifestado sua grande
capacidade técnica. Foi di ..
reter da Companhia Brasi
leira Telegráfica Sem Fio e

de diversas outras compa-I
h' D' d

>

i n las. eixou gran e nume-
,

1'0 de obras de 'sua especia-
lidade. Constituinte de 1934,
Coube-lhe a glória 'de ter si-

l do o autor da emenda vito-
..----------------------------'--

dosa que introduziu no pre-
âmbulo da Constituição o

nome de Deus. '

! LideI' católico dos mais
prestigiosos, soube sempre,

'" mesmo sem qualquer preo
cupação politica, amparar.

os pobres, tendo à maior de
.dícação pela situação das
I crianças. A isso se deve a

I criação do "Instituto Mário
de Andrade Ramos", obra

,

'. de grande alcance social que
I dá asilo à criança desvali
das.

a carga I

..'...

ISIVEf'
• QUE É "DESG $TE INVISIVEL"? - :E o desgaste
progressivo das peças do mo 'OI', em fra

ções ínfimas ,de milímetro, mas suficiente para'
provocar o seu desajustamento total. Ajudado
pela oxidação, corrosão é' pela formação de
"bôrra", o 'Desgaste Invisível" resulta de lu

bríficeçãc irnperfeia e produz quei.ca exces

stva de óleo, redução de quitometr-ge n por
litro de gasolina, consertos dispendiosos e, !inal
mente, diminuição da vida útu d· seu carro.

os GASES ÃODOS E OS RESiDUOS, ORIUNDOS DA COMBUifÃO, exercem eft>ito corrosivo só
bre diversas partes do motor. Os mancais das b.ela- que 830 fabricados com l!�as
especíaís, estão sujeito�.a desgaste prematuro devido à desintegração de suas ligas
provocada pela corrosão. :E para isso que o Atlantic Motor Oi! de "Ação Dupla" é dotado

de um adii ivo químico que neutraliza os

efeitos da corrosão, protegendo o seu

motor e aumentando-lhe o rendimento.

OUTRAS NOTÁVEIS VANTAGENS DO AIlANTI(

MOTOR Oll QUE LIMPA E LUBRIFICA:

'Contém uni Detergente para limpar as per
tes vitais do motor.

Contém vma película lubrificante de excep
cional resistência.

• Montém:'livres os anéis de segmento.

7

Isenta de entupimento os canais do sistema
de circulação do lubrificante..

ATLANTIC REFINING COMPANY OF BRAZIL
GASOUNA • MOTOR OIL • LU••IFICACÃO • PNEUS. BATERIAS

I N G L E,S A
rfl;I,�r;m
rONICA· APERITIVA

Fegões '1 fOGOfS f fOGAREIROS
ElHHICOS, DAKO

FERIDAS, REUMATISM\A
E PLACAS SIFlLITIC.'lI

I tlX'r de NOQueaa
I Medicaçlo auxiliar ao tr....

tsmeato da BUm. .

,A proveítem J i��proveiteIn 1

CE FL.ORIANOPOL.IS
que não passa de propaganda, porque o verdadeiro "ASSOMBRO" é o FORMIGUEIRO,

DOS PREÇOS DA

Bom Gosto

•

lnceíramente esmaltado em porcelara
ou exelente pintura '11, L UvO.

-Apesar do baixo preço- tem excelentes
caractertsticas m er aucas e elén í

ces.

a, rua Felipe Schmidt, ,no 18
Para maior prova vão aqui alguns preços: -Seda lisa, Cr$ 10,00, Estampada, 15,0 O, Tafetá Xadrês 12,00, Tafetá Chamalote

16,00, Organdi Estampado 14,00, Li!-1hO,. de Seda 14,50, Não Eruga 14,50, Luisine 5,00 e muitos outros artigos, que, serão vendidos
a preços nunca vistos

"s ditcos elétriços DAKO de qualída
de insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em material al
tamente isolante com grande concentração
calorifica.DAKO
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Aproveitando os dias fe-l ba, São Leopoldo e Novo
r.iados e o fim de semana, Hamburgo.

,

diversos parlamentares se I, Em .Pôrto Alegre, foi alvo

afastara.fi' �esta C�?it�l, I d� excepcionais demonstra
uns em -serviços prot issío- çoes de apreço, sendo horne
nais, outros em visita à res- !nageado com um churrasco

pectiva base política, porém Ii na SOGIPA. Esse popular e

outros em serviço do pró- prestigioso político regres

prio Poder Legislativo. I sou domingo, trazendo con-

Dr. Volney Collaço de Oli- I sigo uma mensagem de tra
veira - Regressou, ontem, balhistas gaúchos dirigida
da Capital da República o � ao Presidente Vo}ney Colla
ilustre político catarinense, I ço de Oliveira.

, prestigioso :Deputado traba-. Sintomática e expressiva
lhista e Presidente da As-l prova de prestígio populai'.
sembIéia Legislativa. Sua! O trabalhista Francisco 'Ne
Excelência, no Rio, manteve I ves fo! ontem abordado por
conferências com os líderes numerosa comitiva de mata
do trabalhismo, notadamen- ristas de todos os matizes

,'. te c.om· o sr. Lóurival'" Fon: i políticos, solicitando"_lhes por encanto, a sorte ... ,

tes,' Chefe da Casa Civil da
:

que combatesse sem desfa- Daí, -entã.o, a sua fama criou aZ8S, levan-
Presidência da República. j lecimentos· o projeto que vi- do . .o à .política, a.o8 bons negócios .. '.
No Supremo Tribunal Fe-! Sà instituir a TAXA RODO- Mais tarde, c.onsigo mesm.o, pensand.o na

deral, juntamente com o VIÁRIA, considerada pelos sua ILUSóRIA situação, que bem sabia f.orjada,.

emérito jurisconsulto Fran- ,motoristas como o mais in- confi.ou a.os mais' íntimos .o segrêd.o: não rece-
cisco Campos, traçou as ba-': fame e perigoso tributo já. bêra herança alguma, ne!ll tã.o pouco a vida
ses para a defesa do Poder tentado, em qualquer tem- lhe sordra. Confiára, a sua s.orte ao BOATO,
Legislativo, que, por inicia- po, no nosso Estado. "êsse conhecid.o", que se encarregára de veicu�
tiva d sr Governador está lar uma n.otícia falsa, com plano préviamente�e�do ��e�.�i??�dO per�nte o

i

1022 Mudo' estudado e maquiavelicamente executado ...
Poder JudIclarlO, sob o es- _ Nas metróp.oles, como nas .provincias, .o
pecioso pretexto de votar - BOATO tem os seus dias de grande gala e,
leis que, no entender do ofi- Permanece mudo, desde vez p.or ou1íra, dá conta d.o, recado... Aqui, p.or e-
ciálismo, seriam inconsti- sábado último, o 1022! xempl.o, .o campo de ação com que conta, lhe tem
tucionais. 'Não atinamos, ainda, com sido favorável ... E, 'para. êle, qão há a rigidês 'C'aADIara' M·uOI·CI'"paiDr. Wilmar Dias - .o, a razão dêsse estado do nos- das leis, nem o proé�sso· das �alúnias ou das in- ,

'

'1 t d t d so telefo�lle fâmias. O que lhe fica bem, sempre" é a sua mis-1 us re e operoso epu a 0, .• ,

.A Câmara Municipal de rá apreciada, destaca-se
.

t
-

d t d S'
-

'ha' em são de Veicular notícias, que, mesmo nã.o conf�r·cUJa a uaçao es í:tca a e era que nao .

qu·
Florianópolis, reinicia, à la sua importância a prf" t A bI" L d' gnostI'que a doença do madas,- acabam por personifica-lo mais acentua-e lClen e na ssem ela e- la ,.' ,

nOIte de hoje, as suas. ses- posta orçament.ária do :mD
.

1 t' Ih 1022? damente - o BOATO,. «êsse conhecido .... "glS a lva vem e assegu- .. , . _

sões ordinárias do atual pe- lllClpl.O, apresentada;���o �:�i;�g�; ;�e;:�i�o� iLIBER-'-O-l--i BANHA CITARININSljJOãO A. Chaves rí��:::i:l����ria que se- �:e1c�t��OJ para o exercício
a. convIte da dIreçao supe-, Conforme temos lloticia- também permitido o benefi-

, ,

__ o

1'101' do P" S. D... , do, o deputado Oscar da No- ciamento da banha colonial Faleceu, na manhã de 011-

F�' It aOntem, pelo LOlde Aereo
;va que /cão dignamente in- através da fiscalização do tem na cidade de Tijticas, ""eG an '-'�acional, regres�ou o al'do- ite;pl'eta, na Assembléia Le- Ministério. Em ambos os cai o n�sso p're:�do eonterrâ· '

I.
· ·

O1 oso parla�entaI.. .
; gislativa, às aspirações de sos o Ministériõ permitirá o neo, sr. Joao Adolfo Cha-Dr. Jose" ?ano�h Pel:x:ot.o .Joac."ab.a e de todo o oeste consumo daquela. banha em ves, conceituado industrial ..

llrn da l,r. D. N. e outro do P. S. D",O t b d

I
D01S amIgos, �-. pres 19lOSO, mem 1'0 a' catal'I'nense teve ,", j'nl'cl'atI'- todo território nacional, ha- e membro de tradicional fa-

1 d t' consta'b ' ,

viram os seus nomes arro a os en re os 'que 'ancada, do PSD foi ,ao Rio ;va de solicitar providencias vendo a p e nas restrição mília daquêle município.
vall1' de uma relação de credores do Estado, null11de .J.anelrol em objeto de

'no sentido 'de ser liberada a quanto à expQrtação para o O extinto, que por longos lei d� abertura. de crédito para liquidaI' com os t�servIço, ,regr�ssando o.ntem: banlla colonI'al dados OS! estrangeiro.
Fora.m assim a- imos exerceu atividades na f T'f,'nelo LOlde Aereo NaclOnal. .,' 't t- f·..'.' ',' d I tos a pagar. Juntos oram ao .1. esoul'o.-

. pre)UlZOll que a sua deten- i ceI as as suges oes que lZ mdustrIa e no' comeICIO e Apesar da lei, faltava ainda a ordem de paga'Deputado FranCISco Ne- '

'lIa Senado }'ntel'pretando o' T" d f t I d' be"
'

. . icão nos centros produtores I S lJucas, es ru ava (e vas- mento _ for a informação que o pesse lS,ta rece ...ves - O prestIglOso traba- I" , ,
I d .d' .

d l.. U
. "

�. .estava causando. Agora a- ,ape os os pequenos pro u,- to cll'eulo de amlza es, dada O outro, mais' feliz, ao invés da informação, rece,.,elhlsta fOI .1 Porto Alegre a :
I '1 tOI'es Congratulo me C01l1 o '

l"d d d 'd' . qA'.
. -, . : que e 1 listre parlamentar,' -

as suas-qua I a es e Cl a-
o dinheiro. Q pessedista voltou uma _e mals ve"....conVIte do DIretorlo Esta-: '

, . d
.

I A

't "

J.
'. 1 vem de receber o seguinte preza o .amlg� .p� o, ex! o dao probo e sempre fOI um Faitava sempre a ordem, da Secretaria da FazenW"dual do P�B do RIO Grande

telegrama do Senador Ivo :C[ue teve sua InICIatIva na dos propugnadores do pro- C'IJ'O Secretário dese)'ava, antes de expedi-Ia, conte-do Sul a fIm de tornaI' pal'- .
.

.
.

A
"

bl" L' I t· "

da
'

.' d'AqUlDo, relativamente à ssem ela egls a Iva e gl'esso daquele mUlllClplO, rénciar ou confessar o credor� Sendo o Secretáriote na c.ampanha elelto:al liberação do referido pro- que tive a satisfação de am- a que serviu com elevado es- Fazenda tambem presidente da U. D� N., o �ato g3'que CUlm1l1011 com o pleIto i duto:
.

. parar perarite as autOl'ida- pírito público. nha gl'avidade,de IOde n.o�em�ro. t ,dés federais. Minhas con- À tarde de ontem com Consultado pelo interessado, aconselhei-o a pr�D'PO\S(l�clta�ao do sr: dr. I Deputado Oscar da Nova' gratulações se estendem a grande acompanhamento, se encher, sem a menor cerimonia, a ficha partidál'18lnar e orne es, PresIden- ;- Fpolis. SC. - De acôl'do todos os deputados da As- realizou o sepultamento do da eterna vigilância. Se lhe pedissem áecluração pe-te do P<lrtido Trabalhista' com o parecer dos técnicos, sembléia Legislativa Que . OB '1' ,
- seu corpo, !lO Cemitério PÚ- los jornais, que a fízeé'.se. Que aderisse, em suma.raSI eIro, que se achava' conforme comunicação que com tão elevada visão em

'

P' t Al ' bJico de Tiju{�as. homem precisava do seu dinheiro.em 01' o eg�'e, o 1!ep .. Ne-II rece?i hoje, o

m, j�1i.stro .

da' beneficio dos interesses da O I ESTADO apresenta xxx
ves tomou parte em dlver- Agncultura permlÜu a hbe- economÍa eatarinense, de- a'. I' _ �Ull'condolencias família en- Essa história, posto nilo seja mo!'u, tem a '"
sas caravana.s pelo Interior ração do estoque de banha ram apoio áquela iniciativa. llltad"'.
'

E t d' I "moral: o "otn agura é secret.o.
ao 8 a o, dIscursando nos ·colonial atualmente existen- Cordial abr'aço _ h'o d'A-munitÍpiotl de Tapes, Guai- i te, mediante atestado. Será quino. Anuncie n'''O ESTADO" GUiLHERME TAL

! r '�!�Ia[ .o"
8etulio 'Vargas,-«CODvem que ilS reclamacõ·es d·(,s colonos

sej'am melhor apreCiadas e atendi��s». '..

(V.A.) - É de, paração de terras, orienta- dente, devolveu a exposiçao mem rural' a maIO; asaistenHORA. o seguin-
1
ção agrícola, construção de I ao sr, Getulio Vargas, inf'or- cia possível, e�arou o se

estradas, �ampos de coope- mando apenas que o assunto guinte categórico despacho
ração, reforma e moraliza- havia sido encaminhado à com vistas ao mini�tro da

Uma comis�o de colonos, ção d.o hospital ali existen- Divisão (le Terras e Colon i- Agricultura � "Convem que
do Nucleo Colonial de San- te, eté. zacão para estudo. as reclamações dos colonos
ta Cruz, seção de Pirane- O Chefe do 'Goveí'no en- O Presidente Vargas, .que sejam melhor apreciadas e

t h, poucos viou a referida. exposição

I
vem proporcionando ao ho-

.

átendidas".ma, eru regou, a
l' 1 t ao' Pre- ao Ministério da Agricul-'(<.las. pe3soa \nen·e,.

__

!'-:ir1ente Getulio Vargas, uma tura para que os pedidos
'.

C h tdexposicão na qual pediam a dos 'colonos' fó�seD1 imedia'- Boa' t'o- « tsse on eCI o»;'"juda do- governo federal tamente atendidos, Ontem. . •••

r-ara a melhoria do Nucleo, o ministro Joâo Cleof'as, em Nos grandes centros ou mesmo nas peque-
inc.lu indo saneamento, pre- seu despacho com o Presi-, '

nas cidad�s, -estas ainda com a graça e a vesti-
'meuta simples de província, o boato, êsse veículo
de nuticias, tem a sua época, como os políticos.

São conhecidos, p.or todos; os efeitos psi
.

co lógicos, }1O seio das massas,' das "J.l.ovid.ad�s"
que correm mundo, mais rápidas que as pr�prllJs
correspondências espistelares, de cuja respon
sabilidade, quando não confirmadas, atribuímos
ao BOA'l'O. , ,

Aqui, por exemplo,' nesta Ilha-Verde, .de
"casos raros", onde a política, em certas épocas,
fervilha, 'criando 'situações para uns difíceis,
para outros cômodas, tem o BOATO, "�SSE
CONHECIDO", o seu papel predominante, como

condutor de opíníões que acabam falidas ...
Já se indagou, alhures: quereis que alguem

se tenha conhecido, rápídamente, na cidade?
Quereis tornar qualquer desconhecido, qual
quer anônimo, procurado pelos homens de res

.ponsabilidade e lógo com o seu 'nome nas man

chetes? Confiai essa missão ao BOATO ...
De f�to. Nada mais certo, nada mais verda

deiro.
Não faz muito - exemplificando - certo

cidadão, pobre e sem muitas letras, achou de
b.om-avis.o, para tornar-se em evidência, espa
lhar - êle mesm.o - a notícia de que era milio:
nári.o, possuidor de uma f.ortuna, que lhe c.oubé
ira por herap.ça. Estava, à essa época, quas� fa
lído, 'às portas do desespêr.o. .. Os seus amIgos,
os mais chégados, os mais íntim.os, já dêle s�
iam afastando, ..

Um dia, o BOATO transmitiu, de bôca em

bôca, 'a nova de que iivéra .êle se tornado
NOVEAU -RICHE e tr�nsfQJ.'m�)U·se-Ihe. como

do sr.

RIO, 5

VLTIMA

"'<lÜUPOI1S, Terça-feira, 6 de Novembro de 1951

Parlamentares em· viaiem

I

•

NA ASSEMBLEIA LEGISLAII
... ,

Ligação Roseira-Mafra - jnstifico'll' \rm- Pl10iilltl'Jl
Agua para Joinvile - Cen- que autoriza Q' Estndo a
iro Catarinense -. Perse- rantír um empréi'limo de
guição política :....... Vai ha- Cr$ 10.000.000,00 para'
ver prorrogação dos traba- município de Jcin.vHe,
lhos Legíslatívos - Oasa do tínado ao abastecimento
Estudante - Suspensos 9S água daquela cidaoe_,

trabalhos Centro Catal'Ülense
Ocupou a presidencia, na O depntadro, Ylmar C

sessão de ontem da Assem- rêa deu conhecimento à
bléia Legislativa, o deputa- sa- de um telegrama üe a
do Prnsógenes Vieira, que decimentos do Centro Ca
convidou os srs. deputados r'inense ne Rio,
Otacilio Nascimento e Celso, Hospital de Crk."i�1tla
Ramos Branco, para 10 e 20' O mesmo deputa(,fo I
secretario. também um telegrama r

O expediente constou de: bido de Cr iciuma l'elativo
- telegrama do Catete, inexplicável destituição

comunicando providerícias membros do Conselho
tomadas pelo Chefe' da Na- mínístrativo do Hospital
°ção, relativamente a soltei- quela cidade, destitui'
tações da Casa;'

' ess� que tem origem me'
- diversos telegramas de menté politico-partidário,

agradecimento ; Atividades 'Parlamenta
- ofício dd Federação - Prorrogação da sessât

Catarinense de Atletismo, a- I Ainda na tribuna, ri
gradecendo apoio prestado Yimar Corrêa, Iider- do P
pela Assembléia Legislativa' tido Social Democráti
à realização recentemente I pronunciou 'sllbsta11cioso
do 250 Campeonato de Bas- discurso sôbre as atividad
quetebol. 'parlamentares do presen
- Oficio do sr.' Acari período legislativo, Enu

Margarida, pedindo apoio rou o nobre parlamentar,
da Casa para realização da processos jã conduídos e

25a Exposição de 'Pintura, I que ainda estão em and'
nesta capital; . menta na Casa, moshand
- Requerimento do dep. assim, o importante tra

João Ca ruso Mac Donald, lho executado pelos rep
solicitando um voto de pe- sentantes do.povo em}len
zar pelo falecimento, em ficio do própr-io povo e p
Urussanga, do sr. Alberto gresso de nossa terra,
Macari, coletor naquela cio Com base nos- dados eon

dade, O autor justificou a tantes do seu discurso,
homenagem enaltecendo os deputado Ylmar Corrêa 8

serviços prestados pelo ex- gumenta não se r pessiv
tinto,' àquela prospera co- até o dia 15 do corrent
muna. concluir o exame dos proj
Em nome do Partido So- tos e indicações ainda ]J

cial Democrático, falou, a- dentes de julgamento. P
poiando o requerido, o dep. isto, com apoio dat3 bal1
Lecian Slovinski, que tam- da§. do PRP, PTB, 'PSP
bém pôs em relevo a perso- presenta um projeto de
nalidade do morto, solução prorrogando até 1
No mesmo sentido se pro- de fevereiro, os trabalh

nunciou o deputado Pàulo da presente sessão legisla
Marques, pelo P.T.B. va,

,

Ligação 'Roseita'-Mafra i Casa:"do "Estudante
Como primeiro orador da' Tomando pol' tema: () en

tarde, falou o deputado A- sino secundário, o 'deprrt!ld�
q�íles Balsini, que apresen- Walter Tenório Cava1can�
tou uma indicação relativa salientou a impossibilidarl
à construção da rodovia, en- em que se encontram mui
tre Roseira e Mafra, cuja tos jovens, de revelarem su

"inclusão no plano rodoviário intelígencia e seu pend6
do Estado, viria consultar para os estudos, pOl"Cln� n"
os altos interesses economi- possuem recursos. O
cos daquela região. poderia ser sanado atraVe!

Agua para Joinvile da Casa do Estudante, el!�
. O orador seguinte foi o realização advoga com aI'

deputado Francisco Masca- guh1entos precIsos e deeis'
renhas, que apl'esentou e' (Continúa na 3& página)

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


