
"

,
\

I .

'Enquán�o �m Santa Catarfna. um gOvêr�o. �m, mino- , ro �l�gistrado, qu� foi traço permanente
I do seu govêrno"1 d� e_de cooperação e cOJ_lfiando �a mjnb� sincerid,�de, se

'ria, para exímrr-se do erro poliríco em que Incide e em I equidistante dos .mteresses Iacciosos.
,

'

,

' ,dlS[)()em a resol;er copllgo os problemas do povo '.
"Iue se obstina, finge desejos de paz e simula 'empenhos I Ainda um terceiro .exemplo, Poucos Estados do Bra- Para concluir, este final da mensagem, na .sua íntro

de harmonia, se.� abrir 'continui,dade aosatos d� odiosa
I sil viveram

de 1947 a 1951 vida ma�s agHa�a e co��ur- dução, que �arece escrito para a meditação do sr. Iríneu

pt\'fseguição política qu� .lhe mar�am todos os dias

'deS-!
bada que _o de .Alagoas, A ex.acerbaçao de OdlOS políticos Bomhausen:

tes nove meses de domínio, em diversos outros Estados, e as reaçoes VIOlentas do ex-governador provocavam, de ,

"Fiel aos propósitos de'cooperação e de concórdia

.ehefes de executivos, nas mesmas e em situações mais, continuo, assassinatos e conflitos sangrentos, cujos ecos que manifestais com tão alto' espírito público, é meu de

'graves do' que o' Governador barriga-verde, promovem: o país inteiro conheceu e deplorou. A campanha sucesso- sejo manter íntimo contato com o Poder Legislativo pa

vitOl'iosamente o desarmamento dos espíritos e alcançam ! ria estadual processou-se dentro desse clima carregado ra, através do entendimento com os representantes de

a pacificação geral das unidades a que presidem. I de insegurança, avermelhado de sangue e enegrecido de todas �s correntes políticas, ql.le integram a AsseJ�bléia,
. . . ,_..

'

."

'.

i luto. Apoiado pelo P. S. D., o candidato udenista Arnon ,encammbar o estudo das medidas de natureza Ieglslatí-
O epísódio do Maranhao e de hoje, O governador; de Melo foi vitorioso. Ao "penetrar o Palácio do Govêrno .va de que ° meu govêrno venha a precisar.

Eugenio de Ballr?s. �nCQhtí:)l:u,-�'em armas,. rebeladp c.on- : não o'encontrou enfeitado de flôres, cOmO o sr. Irineü !' .Teref:�sobretud6 a .preocupação de manter a harmo
tra a sua aseensao, Choques.VIOlentos fazla� da, �apItal I Bornhausen encontrou 'Q, de Santa Catarina. Revelaram nia dos pt'fderes, tanto, considero que sem ela, não é pos
um Caml),? de b�talha. Sucediam-se morte�, J�cena�os, sa-II os jornais da época que o eleito de Alagoas teve que se sivel governar, e muito menos- ser útil ao povo.

que� e en.mes de tod� a natl�l·��a . .? Maranh.ao hoje, com hospedar em residência p��ticuk� até.que a casa dõ go- ' S.e, m�" �en�j tão grande�e�t.e honrado com,.� escolha
llouco mars de um mes de distância dessas cenas de sel-

. vêrno voltasse a ser habitável. Tambem o sr, Arnon de da minha candidatura e a '9'lÍOrIa, nas urnas, nao .menos
vage.l·ia e desse -expluír de OO'10s, está''Pac�fica�,? / e eu-.lMelo soube pacificar sua terra natal. Destaquemos, al-; honrado e at� profundamente emocionado me sinto hoje,
tre�ue ao tra.balho pelo seu progresso. Agmdo com, s�- I

guns eloquentes tópicos da Isua primeira mensagem ao' ao ver, rqenos de tres meses passados da minha ínvestidu
penOI" honestidade e lealmente empenhado em harmoní- !

Legislatiyo, onde o seu partido não conta com a maioria: :
ra no Govêrno, congregados no mesmo esfôrço construti-

zar a úiinilia'maranhense, o sr. Eug�nio de Barres vive --: "Quanto a mim, tive empenho. em demonstrar desde: vo, depo!s � d� Uma lut� tão 'árdua, �odas .as !-,?ssa� for

hoje nó -respeito dos seus coestaduanos e na ad!,,�ração logo que as palavras pronuriciadas no decorrer da eam- ' ç�� partídártas, censolidando-se, a�slm, a paclfIc_aç�o po-
" do Brasil. Partindo, do priftcipio de que a sua missão era 'panha eleitoral não foram simples palavras vãs para :ht�ca do Estado, que tanto �reguel e pela qual tão mten.,

administrativa, e não partidária, colocou-se acima das i conquistar votos mas exprimiam u� vivo sentimento, uma, sa e ardoro�a�ente me ba!J.
,

. ', .

facções e conseguiu o apôio de todas as correntes poli- I segura consciência de homem público, cuja maior ambí-] E me, smto s;ohremanelra.fehz por poder repet�r co-

Heas, que hoje o auxiliam no labor de prospera): a terra I ção é servir aepovor'Como�fri,�ei. no meu discurso de pos-
mo Gover�ador t�do o que disse ':Ind� como ca�dldàto, ,

comum,
' "

' I '. I se, governar,' para mim, nao e impor mas congregur, a-. logo d�pOlS de eleIt,o e. no at? da mIn1t� p�sse, a�lr�a�do
• '. A ,I gremiar, coordenar, atrair e canalizar energias para o

uma h?�a de coer�ncIa. pulítíca, de fídelídade a� Idéias

Outro. exe�plo, tIv�mo�l� aqUI no sul, no govern.o flenefido clã _coletividade.l'_ião aspiro a ser temido, ma!,
e propos�tos anunCIados ?urante a c�mpa?ha eleItoral"e

Valter,.Joblm.,:Co!",o o SI. Irm�u �ornhause?, R<!uele ,em�- compl'cen(Udo. Compteef1:dido nas minhas ações e com- ,de respeJto�aos compromiSSOS assumIdos para com'o �o.
n�te gaucho; ?ao logrou -m'a�ona no, J-,e�Islattvo. -!la i" preendido sobretudo nàs minh�!, limitações". ,

vo, gl:aç�� a qual esp�ro contar sempre c�m a vossa 1m.

{ao logo assumIU o ,eleyado posto, o afastar-se das lIdes' .

• '.. ,! prescmdlvel cooperaçao e' a vossa generosa confiança,
politicas estaduais e convocar ,;1 coiaboração d�s próprios E'depois de arrolar o apôio de todas as facções:,

I
eomo autênticos represenfantes que sOIS do povo alagoa.

adversários. Se estes, ou alguns deles, como aqui o P.S.D., ,"São, assim, todas, as forças políticas que, conheceu- no".
não quiseram ou' não puderàm dar-lhe apoio diret�; tive- 'Ido as minhas dificllldades, cQmpreendendo a minha preo- j Aí ficam alguns. exemplos. Aí, algumas 1iç�es. Aí.
ram, entretanto, que respeitar-lhe- a atittrd'e de ver(ladei-,

'

cupaç�o< de govem,ar dentro de ,!m clima de, tranquilida- um ,l'o�eiró.

\\

J

Edição de hoje '__,_ li pâgs.,
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�-.:�',O TEMPo�mais antigo I?a- �} .'

, ,',_
' ,0

riO de S. Catarina '�. Prensao.do tempo ate,.
14

.

" . :horas do dIa 6.

A XXX··'V'III -.

.

Tempo: ,!nstável, ,

melho�
no

!
rarrdo no fIm do pel'l�do.

I
Temperatura: Estável.

N. 11.276 '
'

...Ventos: De nordeste a

, f,luêste, mod€radbS; ,

,.•.;;,.·..v......_.....-.·.·......."........·.·.ov
: Temperaturas

'

exti'éc!ná�"",
-

de ,hoje: Má){ima 22,2: Mí-
50 CENTAVOS nimit, 17',8..

.'
'I'

..
DIRETOR �Rubens �e ),

Arruda Ramos .�
"

GERENTE �'Do�insos F. \

" ode Aquino :.

� l?lol'iauópolis, Quarta-feira, 7 de Novembro de Hj51

'8�.�I��tJN�çiónât,:\ilé;:�i'�,§�;�g:�:� ..��.t��.::r ..

IDI,ort30tlsSllDO PrOJ8'0 do Deputado Leober'ioJLflal' �IO; 6 (v.Á.) �·Referin�"que de'nt�o de �ais :lguns WASHINGTON, 6 (U.P.)
. N. 1.322 _ 1951-. I e o do g�ãonacional( am�o� tituiçã� de uma 'Comissão d'()-�e á_? protesto, d.e naci'o� d�as fará o dep�tado Íide- - O sr. Ne180n Roekfelle�';'

,

'

"

'

ldes��balac;ado� nos pOIt�s Exe?utlva que �upervl�,lo� naltzaçao dos deposItas ban- lllsta entrega do Importante d�:larando que, em: sua Ppl-

Qrganiz� o Plano Nacio-1 do RIO de JaneIro e Santos" n_ara a sua' êxecuçao e one'u- cários, Ó vespel:tiuo "Ulti'- documento á Comissão Eco- lllao estava eumpl'lda sua, ': '

nal do Trigo, estabelece nor- ;e quanto à farinha importa- tará a aplicação do Fundo .Ima Hora:';, qtie tradúz o pen- nomica da Camara, da. qual tai-efa, resignou a s.eu 'posto, ,"

mas para sua· execução ti!' da, os cu�tos médios anuais de Emancipação Tritícola, I sar:nento oficial, ptlblica, ho- é membro.. eomo presidente da ,Comis�
�riá o Fundo de Emancii!.a-j'des.ta

,e da farInha naciona�,. obedecendo..o disposto na! j'e, a seguinte, nota, em que A demora na eiab?l.'aç.ãO Sã.O d,.e:Desenv�.tVimen,to I��
�ão Tritícola. ' postas )lOS armazens ou mOI- present� leI e o que constar I são feitá!l_ serias aCÍ1sações final dp parecer Prel1,!ie-se tema.clO�al, clJada ha dOIS "

DO SR. LEOBERTO LEAL 11hos dos mesmos portos. dÇl aludIdo Plano. ao udenista Alberto Deoda- ao fato de ter o' sr. Alberto al10s >,atl'as para levar a ea.-

O Congresso Nacional de- Al:t. 4° - O Plano Nacio-' Art. 5° - A Comissão to: Deodato entrado e�'contato bo ,o programa dos ,quatl'.O
�l·eta: naI do Trigo preverá a cons- Cf!ntinua na ,,3a��.: t

com. o� banc;s estra.'n'geiros' I.:'l?n. tos de auxi!i� 8? .ex.te- .

Ali. io - O Poder' Exe� -------,_..
...... ,I "Podemos informar com por intermédio de llm aces- nol'; retornando a atIVIdade

oe,utivo organiz.ará, nos ter". seg�ll'ança,que o pareeer,do SOl' - o,deputado Aldolfo' privada, ,','

mos da 'presente lei, dentro sr.' Alherto D.eodato, relator Gentil, -socio do Ban,co Cea�' ,

dI;! 'noventa dias 'dA sua pu- ,
do projeto Lutero Vargas, rense A Gentil e Gia. e «ons- Da R,ússià"

hlicação, o Plano Nlrcional

I,que
'manda nacionalizar os

1
trutar de campos de aviação

do Trigo.' , ,deposito.s em bancos estran- na ultima guerra, quando á Tu'rquiaArt. 2° - O Plano Nacio- geiros, já se acha bastante trabalhou para empl'esa� WASHINGTON, 6 (U,P.�

so rigorosa VIOI ancla t I' "covm!
novo membro da

. ;�:;IFq;;:rl:�:���11 RIO, �. (V.A) � Cheg�u oficia! "Ultima Hora". pu- rnent�n�ici!Q!�ise�m to! os S:tidOS:·,ev�
! ��:�!:�:�re���!�:f]:

.

sua industriaÍizacão e con-,i sexta-felTa ultIma l�eSPeI.a- bhc�do .�uma foto?r�fla do foi o mesmo es.quadrinhado Continua na 3apag. : rou ainda' que a atitude so�

:, 'd.
�

�

I· ."" d�mente a�sta capItal mlS- presldente da Cornlssao Nor- -

-

.. --��� .. _--� .. _ .. '�_... _.. 1 vjétic'a era.parte de seus
ds.�mod" ,Ct��b' �

,- lSC?Pl mat'?ao Jt.er Gordon Dean"pi·êsiden- te Americana de .Energia A- Desarmamento Inferg'a'cJ"on"al II esforços para desvirtuar os.
as IS II UlCao e InhUS na- It "1 'C

" -

d E
J'., ,0.'

r � d'":'_ •
! e (a omIssao energIa tomica, 'ac'ompanhado deva-'· , i, P'1'o,positos daq!-leJa aliança•

.
lzaç.a� ? gra�, que for ne-

!!At.omica dos Estados Uni- rios agentes da FBI a Po-
'

:' ,

ce�arI�olmpOr�ar, .' 'dos. Sua viagem foi cercada lida Federal dos EÉ. DU. I' .

PARIS, 6 (�.P.) - Anun,

I ini�io aman?ã ". 10 riso' da cid-ac:le •.••.
"

rt. '-' ----, Flc� crI:do � de maxima reserva; não so-
' Clou:se autorlzadamente es- Num mOVImento mespera-

I '

F ",ndo, de Emanclpaçao TrI� t
"

1; d d Q s�·. Ç-o_rdon Dean desem- . ta noite, que os Estados Uni-
. do, os Estados Unidos, 'a

'Í"Ícola, COIIStl'tUI'do d'e prodll-'ffmen :' �m AV�l u. e' d eNsua b
'

R' b' dI'
t

'

unçao na, mel'lca o or-
arcou no 10 so rIgoroso os 1'e80 veram propor o le� higlàterra e a França pro··

o 'da arrecadacão, de uma '. '.

b 1'" • ,vigilancia dos., agentes,,' da vantamento ,dás suas armas p'lseram que as Naçõ�s Uni-tax I;
"

'f: d
tel, como tam em (evIdo a .' c,

. a move, que s8.ra lxa a natureza' da sua missão' em FBI e do Aeropol1;o rumou atomicas e'de outras armas, das nomeiem uma comissã.o
anua;lmente e incidÍl'á lSÔ'-

nosso país. para �-I"Embaixada dos EE. como parte de um programa neutra internaciona1, a fim
hre o grão � a fhrin'ha

.

de DU. Eneontra-se agora hos- de desarmamento ,interna- de examinar as possibilida-
trigo importidos: equivaJeh-, Apesa.!' de todas as' provi- pedado no Hotel Gloria, on- danaI,' d�sde que as demais des, no leste e oeste da Ale- ,

do a difel'ença entre o eus- dencias tomadas pela Em- de, medidas.' de excepcional potenciás tambem façam o manha, da realização de· e
to deste e o do grão 'natio- baixada ianque a fim de que, precaução foram tomadas, mesmo:Esta proposta é par- jleições livres, para a eseo
naI ou da fariil'iia com ele não transpir�sse a pr:sença sendo inclusive interditados te de um plano de paz, eom ! lha de um governo para ,to
�laborada. daquele tecntco no RlO de; todos os qu,artos do hotel; que os Estados UnidQs espe- do o PJ'Ís. Esta constitui,

§ único - Seevirão de ba-, J,ar:eÍl'o, hoje os jOl'l1ais nO-I' no qual lhe foram reserva- rram enfrentar qualquer ini- por sua vez, a resposta do
se�para o cál�l-Ilo d,a ta}):a t:c�am com de�taque as a- dos nove, apartamentos.

l
ciatiV'R da União ;�'(')viética: o:idente à ��mpa_nha' �omu.quanto ao Rrão estrangeiro, tlvIdades de mIster Gordon I Antes' de o sr., Gordon na sexta AssembleIa Geral illf)ta de ul1lÍlcaçao da Ale

o custo médi� 2uual deste Dean, tendo mesmo o orgão iDean entrar em seu apal'ta- das Nações Unidas, a ter manha.

,

i

De como fJ)i recebido
eUl ,Palácio o autor de
um ph}J:io de pacifica
ção politica.

1
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, '

DRA. WLA.bVSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTONIO'DIB MUSSI
MédieOll

._lft.'''�la -- Rua Santoa Dumont, 8. Apto_ I,

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
•••etaUata efetivo do Hospital de Caridade.

-

de dkveraoa
Institutos e Caixa.

--0-

OUVIDo.S, NARI� e GARGANTA

Tratamento e Opera:çõee
BRONCOSCOPIA _' ESOFAGOSCOPIA

a.�rada d. corpo. extranho8 de Pulmões e .ilsotaco.
-0-

RAIOS X

••1'Il0' aparelho' 'para' radiografia. d. Cabeça.
Traa.Uaminaçio. . Dar. cQu.61e d. cara 41... Sinu.ttetl. lalra

..

.......
--0-

HORARIO_DAS CONS.ULTAS
(h)a manhA - Hospital' de Caridllde).
(A tarda -:-- COJlBultório Vise.onde de Ouro Preto, n, B.

.. o..�:
. .,�!!;() .Horizonte)..

a..idlneía Felipe Schmidt 101, Telefone _ l.fi6.0 .

.

--r �-----------------

DR. A. SAmADA. I(J'ol'1llado pala raculdada Na-
DR.LLOBATO

FILHO
....I ...edicina da UDí.eni- Doe.,•• 'tio aparêlho rea,lr.tórla
.... 110 Bra.il).

, TUBERCÜLOS.
.64ieo por eoucur.o 4a Ani.

...da a Paicnpata. do Di.trito
' ....ral.

Clrarcla do T('.;�al';

Formado pela Facuidade Nacio-'
. . nal d. .edicina. TiliololÍltta .-

•-lnttll'Do .do BOlpital Pai-
ITi.iocirurgiio do HOBpital Nerlo

P1,�e., • .anle4mio Jodici'rio
Ramoa.

I

CUrtO de e.pecializaçAo
Ia Capital r.deral. pelo S. N. T. IIx-interno e _112:-
IÍI:-intel'no da Santa C••a d.

..ailten� de Cirurcia do Prof.
lItMrie6l'4la do :alo d. Janeiro.

UIO Pinheiro Guimarãea. {:Rio).
�UDica .'dica - Doença. Nu- Con•• : Felipe Schmidt, '8.

.......
Conaulta., diàriamenta. da. li

Oou1llt61'icu .dlftelo Am6lia
l. 18 hora•.

••• - Sala ••
R D J', , ua om alme �j,mar." ,"'hIlDcia: A.enlda aio Braa-

20 t 2
ltoI 1""'

, " aD o.
, ..

'

t"
. ',c Fon'e M:;·S02.

'OoIl'YJlta.: Daa 11 li 11 'oraa,

Ihlefon.: .

{)o�.Jt6l't,_! �..,.. 'DR' A:ltMAN'»O VA"'11f.Det�� 1.Ist
. ,

." -

LERIO DE ASSIS
MEDICODR. NEWTON

D'AVILA
o.. 8eni�oa ele IJlialc:a lilfaDtil
ta Aulatêllela MaRiel,a•• Roe-

1I....,..a eeral - Doeueu •• ate- .Ual de Caridade
uor.. - ProctoloJia OLINICA ••DICA \ .D. CltIAN-
lIl.trieidad. Médica ÇAS • ADULTOS

·Ooaa.lt6rio: Rua Vitor ••ir"l - Aler,la _
-

... a. 18 .__ T�}efon. 1.607. Coa.ult6rio: Rua Nunea ••eha-
O.D.uIta.: 4a 11.10 hora. e l lo. 1 - Conanlta. dla� 10 i. 11

e da. 16 'a 17 horal. --

Ia..id.ancia: Rua .areeha} Gul

Daeun.. • - FOD.: - 18••

IIIIH. da. 16 hora. em diant••
&eaidlncia: Rua Vidal Ramo.,

-". Tel.fone 1.422.

AOPOVO
Nada de Bomba Atômica e Girafa a maior"

Casa

Elorfanõpolís, Quarta-feira, 7 de Novembro de 1951 o ESTADO. r

DR� LINS NEVES
D'iretol' da ·Matel'·nidade • 'm',"

.

Ueo do HOllpita'l � Caridade.
CLINICAS DII SENHORAS

\ CIRURGIA _ PARTOs'
..SSISTENCIA AO PARTO •

OPERAçÕES -OBST�TRICAS
Doença. i"landu.la"e.. tiroide,

".'rioe, hipopi.e. eu.
Di.turbioa nervolo. - a.tad-

o ESTADO
Admlnistr"çlo

Redaçlo' e Oficinas ..

'

l
rua Conselheiro Mafra,
oe 160 •

Tel. 1022 - Cx. Poa
tal, 139.
Diretor: RUBENS A
RAMOS.

�----------------------------------------------------------------------------------------.------------------------------------------�

I
DR. M.. S. CAVAL-

. Cirnreia-CUnica Geral-Parto. .' CANTI..

��,!I$O. eGlIlpleto • eapeeialisado da. DOENÇAS D. S.NH!)-I Cli'IJf('•••dn�lv,,,t;ent. ,h crt-

.... &- I!C�, modernoa m'todo8 de dia�nó8tico. e tratamenio.
1;llça,,··

.

. I• l..PO,WOPIA .. - HlSTERC - SALPiNG"OGRAFIA "\ ••TA.1l0" Ru .. !'I.. ld�nh .. Marlono, 18 r, LISMO BASAL
., T .. I"f<'lCH! ,�, l 71:'1 I."lotar.pla por. onda. cUT.ta.-llle.trocoa"ul ..çllo- ".'0' Uiva! .

I.,..,.... • lnfT. Vermelho_ Di" A I .

r d j

..... lli""rr"'--a_-'FnjItDO,-u"·l;-·t·'··.iI·d.ár '�-.dlfieJ<nl"'.'O"IIU� .' .""."'.�' -IV� .0- e
-

.... rat'<l Ou II ... 12-hor... -- 1)1'. MU••I.

' C·�rv�'h;"
11... la •• 18 h,lra. --- Pra, Munto

Carao Nacional ela elolncu
tI'D�ia, .

.•-dlretor do Ho.pitaI"Coloni.
tant'ADa.

Doença. nerovo.a. • mental••

Impotencia Sexual.
ltu. Tiradente.,," t.
Cot1ft1lta. d.. 16 'I lt Iaoraar.
,.ONo.: ....';!fi8.
..... &ua Santo. Sarai.. , .4

(Alto. - ••t1'lito.

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

DOS PRECOS DA
. ,

Bom G·OS·to
a rua Felipe Schmidt, nO 18

Para maior prova vão aqui alguns preços: -Seda Iis�, Cr$ 10,00, Estampada, 15,00, Tafetá Xadrês- 12,00, Tafetá· Chamalote
16,00, Organdi Estampado 14,00, T.tinho de Seda 14,50, Não Eruga 14,50, Luisine' 5,00 e muitos outros artigos, que serão vendidos -

a preços nunca vistos'

Repre8eot�Dte :
A. S. LARA

Rua Senador Dantas,
� - 50 andar
Te.J.: 22-5924 - Rio d.

Janeiro
RAUL CASAMAYO-R
Rua Felipe de Olfvein

nO 21 ..:.. 80 '

..ndar
Tel. : 2-9878' - Slo

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano .•. : CI" 100.00
Sem.estre .'Crt 60,00
Trhnestre . Crt 86,00

No' Interior
. Ano cri·. 120,.00

Doenças de Crianças Se C-. 70,00,._ . mestre .....
(.O�S!Jlto�H'i: �ua Tr.Ja- TrImestre. CrI ,Q,OO

no s. n. Edíf. Sao Jo-:"ge _-

An6ncio8 mediaate coa-
10 andar. Salas 14 e 15.

1_ tráto
.

!t('..sid�ncia: Rua
. Bri&lI� <n' ·originais. mesmo

deíro SIlva :aes. s/n - 8 I não-publíeados, aio se
andar, (chácara do Espa- - rio devolvidos.
nha).·

.. A direção não S8 res-
Atende dl.àrlsmente das ponsabtlísa .pelos .

eOD-
14 hs, em diante, certos emítídos noa a"t-

DR. ALFREDO ti&08 assinado•.

CHEREM

ttelad, _ Regimu.
Con.altóno: Rua Fernando ••-

'belo, - Te!. 1.481."
ae.id. R. 7 d. Setembro - .di!_
.�rlu .. Souza --, Tel. 8411.
_'--.

DR. M1\RIO
WENDHA,USEN

CUvica médica. da adultoa •

erian�••.
Con.ult6rio - Rva Jolé. !'íntO�

le - Tel. 11.. 789.

Conlulta.: da•• ã. li horaa.

a..idência: Rua a.teve. J'

Idor 45. Tel .. 812 •

, n,. Inllni, MaRiz de-IIl.'
Comunica a seus clientes e ami,os Que reio]

aieiou a clínica ,nesta, Capitlll.
CONSULTÓRIO: nua Nunes Machado,

(eonsultórío Dr. OswaldO' Cabral) - Das 15 às
17.80 bOr-8S•

.

RESIDltNCIA: Rua Bocaiuva, 185 - Tele
fone M-714.

Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

S.nto•. pumant, 12RIi-t Ap.4
'. 'V ":'.

Di." José Medeiros -�IV'ieira
.

ADVQ·GADO·
Caixa Postal 158 .• najat·· Santa Catartn,1

çURITlell TE.LE.CRAIIA, PROSESRAS

ESCRITO�JO DE
(ADVOCAC'A

:DO SOLICITADOR WAf,
DlR CAMPOS

Advocacíe em geral
Funciona junto a08 Insti·

tutos e Cajus de Aposente
doria. Acidentes do Tr,ba·
lho. Inventários. Soeíedades
Natura}i�ãções·1
Escritório: Rua VitoJ

1YJeireles, n� 18 - 2° aD*,r

{
,..........._...aiI1�.;

.

AUTOMÓVEIS
Cjj,�I:o...HÓf�

.,___. ._����T"'�__}

FIUZP l�IMA & IRMÃD;.��
Oons, Maf'ra� ifj
I 'lorianópol� .:

Vulcanização
DE

Pn�os e Camaras' de Ar
Serviço Garantido

COl'Af;RCIO &: TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

- Posto de Serviço "ESSO·· -

Telefone Manua) - 44

Egtreito - Florianópolis

------.----------.....-----------------------

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

Aproveitem !
. "I

Aproveitem!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVa Cine-Diária
Sob a presidência' do Deputado Volney Collaço de

Ás 8 horas
Oliveira, -forarn instalados, ás_ 14 ho'f�s, o� �r�balh�s l:� Pré-Estréia.

'

.;gislativos. Lida a ata da sessao anterior, fOI, sem restrí
Em beneficio do Teatro

ções, aprovada.
'

.
': f' _ Catarinense de Comédias. "

Entrou em .votação o projeto 49-51 -'que fixa o.e e

CONFLITO DE pAIXõES
tivo da Polícia Militar do Estado e Corpo de �ombelros, cm'

"

11h
. ,

me de UI' .0.
Ipara o exercício de 1952, que.f!e �c ava em reg! -

Rosalind RUSSEL _ Mi-

j''génda, Foi aprovado o substitutivo.
, � chael REDGRAVE _ Ray-

, Por unanimidade, foi ?pro.va�o. o proJeto }�()-50, re- mond MASSEY _ Kat1n�"'= _�

�L�!,�';�� ��adI'� t.;!�����:l��: !���:���I� do Go-
PAXIN?U e. Leo ���,�. , �I- bEPUTADO ENORY TEIXEIRA PINTO- "-No Jl>,!"ógl'ama. " •. _

•

O Deputado admarista que v'em se notabjlizando nos Esporte na Téla. Nac. '.
'

seus avanços e recuos, ocupou a tribuna para aduzir al- Notici�rio Universal. A-
gUT1S .flácidos e pálidos argumentos, e, no fim, retirar tualidades.
sua assinatura do requerimento' de prorrogação dos tl'a- Preços:
ha lhos até Ui de fevereiro de 1952. 'E o fez com uma cor- Cr$ 10,00 ,único.
dm'a de al'l'epiar os cabelos de um careca. Sem dúvida, a' Imp. até 18 anos.

vacilação é a constante que não abandona o ilustre Depu- ODEON
tado !le Tangará. P'ra que colher a assinatura dele? Ás 7,45 horas

TAXA RODOVIÁRIA Uma das grandes produ-
Sob grande tensão, entrou o projeto 115-51, que ins-. ções do ano.

titui a Taxa Rodoviária, sendo rejeitado o mesmo. Em se- 'A historia de um homem
gu'ida o Deputado Francisco Neves foi à tribuna e pro- que se desprezou a tudo pe
feriu declaração de voto que publicaremos oportunamen- la mulher que amava.

te.
.

O GRANDE INDUSTRIAL

I

i() Plano Nacional do >Trigo 0. Pres: de Roer-I
,_

"Exeeutiv-a será diretamente circulação, indu.stn�hzaça.o Dia A tomlea"

h dinada ao Presidente, e consumo do trigo, inclust- ,

gU 01' ., -

d seu consu- d",da Republica e integrada' ve expansao o
,

rarido-se os colchões e es-

por -tres represent�ntes do mo;
. !01 •

montando-se 08 moveis. A
Minisl,é!Y'ho �<i AgrIcultura,! XII - Outros rz: r� seu 8ervic� foi éolocada uma

,

.um do .Míalstério do Exte-; l�donados co� o
'

e�envo
-

turma de'empregados exclu-
t'ior um -do Ministério da vimento da t�ICU_1tUIa. sivos, que é mantida' tam-

.: Vía�D, mil da Comissão
.

Art. 7° - E .fI;md.a em
bem sob vigflancía. O siste

'''Gentr.al de Abastecimento e CInCO anos. a v�lgencla. - do
ma de policiamento obedece

-p' , -um do Banco do Plano Nacional do Tngo a
ao padrão adotado por' a:�:B;:��l�' u�, da Confederação 'partir do inicio da sua exe-
quela instituição policial

'Nacional da Indústria e um cução.
'. . ,. que em determinados: ca�os��rla'Conf.ederação Rural, Brav] AI:t. 8° - O Mllu,,:erlO estabelece solida .l?arr�ll'a. .

da' Facenda arrecadara a
de reforço fora do perigo;"silen-a..,., ,

1 d d data da '_ dArt. 6° A aplicação do taxa move es e a. 'pelo apelo instantaneo e

':�undo �.e,Emancipa:ção Tri� publicação desta lei e a ?e- revolvera.
,

,

"ctíéola visará: "", , positâr ia, em conta especial, Tendo a visita de mrs.
:,' :1 - A produção de se- no Banco do Brasil, à ordem

Gordon Dean coincidido com'

"..mentes �leci'Ülladas e, a da Comiss�o Exe'ctlti.�a do
a chegada dos Est.ados Un�-

,';"ç·"o de var'iedades adap- Plano Nacional do TIlgO. "dos do general GOlS Montei-cr", co
,

'F' d .

-<távem ,�w meio e,

resistentes" A�t., 9°. - In o o fla.zo ro.: diz "Ultima Ho��a-"_ que::;às dcenças ; de vIgenc�a do Plano Nacio-
o presidente da Comlss�o de

, II -o' O
fomento as lavou-, nal do Tngo

os remanes<;en- Energia Atomica quer obter
',1'as do trigo existentes e a tes do Fundo de _EmancIpa- do governo brasileiro uma

-crtaçâo ele novos centros de ção Tritícola seI�ao e�c:.It�- cooperação mais. estreit� tio
:�produ.ção;

. _ ,r�q?s, como re�_elta extraor-, �rasil, _ pais rICO �e mine-III - A realização de es- dinária da UnIao.. , nos estrategícos _ nos es-

illdO's do solo e a difusão de Art. 10 - Esta lei el1tral�a forços empreendidos pe�os-p�áticas para a sua corre-
I
em vigor na data da sua p.u- Estados Unidos ao sentr�o ,

.",
-

• blícação, revogadas as dís-
de" intensificar a �roduçao'lÇa�V�':_ Â adoção de pro-! posições em contt:ário. atómica. Mister Gordon

�-gress� modernos e econõrni- I Sala da,s Sessões, em ?e Dean já conferenciou com o

-ces de plantio, colheita e outubro de 195�. - Jo�qulm ministro João Newes?a Fon

':trilhagem do trigo; Ramos. - Agrípa Faria. -
toura antes da partida do

V - A defesa vegetal da Iria Meinberg. chanceler para o Rio Gran-
•:"rod,U<'ãJ;I; de 'do SuT. .

� y

N. R� -r-r Em' nossas pró- _____VI- A instalação de uma

Drsulgue "O ES'I\,f\DO",trêde de armazena e silos; xímas edições publicaremos
,

,

\11I '-:- A regularização do o brilhante discurso com

-ltrans:ptlJ't-e;, que, na Camara, 0< deputado
VIII - A multiplicação Leoberto Leal justificou o

.

T t de Perdeu-se lim, emblema
«dos IDOÚlhos regionais; projeto acrma. Ta a-se

1
"li

,

,

l't'.b magistrado, para lape a,
,.

IX - O financiamento um trabalho ana I ICO, SO re .

1
.

S' o problema tritíco]a, feito corri fundo 'branco' e azul e
�;.,-aos tricu tores e moageiro ..

'a balança da justiça sobre oX - A assistencia social com a maior objetividade e

do
"

1 t om mapa do Brasil.
, ..ao teíeuítor, seus emprega- ilustra o amp amen e c

,

'Pede-se a quem o encon-
� dos e dependentes : dados e -decumentos segu-""ti .t'�u

trou a fineza de trazer ouXI - ,A disciplinação da ros e valiosos,
mandar a esta redação, que

.,- ASSOCIA:Ç�O PROFISSIONAl.: DOS 'TRABALH.ADO- serã gratificado.
''''R...]i8 i"�-,-,.,.."...... _

__" _

,..,.- ,;:,:_,:;
__ �

PERDIDOS,

Assembléia Geral

De O1;Thm do 'Sr. Presidente provisório desta associa-
'·çã'O, tenho a honra de 'convidar todos os gráficos, para a

,�asseInbUiia geral, a realizar-se flomingo, dia 11 do cO!'

"rente, com início às 9 horas na séde da União Beníficen
',te e Recreativa Operária, para eleição da nova dü�etoria.

verdadeiro "campo de con

centração" ...
E, agora, depois do que

muita coisa bana] aconteceu,
FI'ei Luiz de Souza, desgos,
toso ou talvez apenas mal
h'umorado, resolveu mandar

pat:a aquela delegacia, onde·llã-O se animou até o momento, a passar referido telegra- há 'verdadeira paz e ha:rnto-
-:Iílla... »ia, alguns investigadoresPe qualquer maneira, raiou, para os udellistas ita- que_serviam na delegacia re_jaienses, a oportunidade de entregarem a chefia parti- gional da Capital _ Afonso'dária aos seus chefes natos, que outros não são s�llão Munick, Ado 'Rosa, Orlando
'-08 Sr8, Li�o Seara, Antônio Ramos e Dr. José Malburg. Carpes e Protenor N. Viei-

Quando 'foi para representarem a UDN itaja.ieijse ra. Este último, iIão satis
na corrido eleitoral, sujeitando-se aos azares do 'pleito, feito, solucionou o seu caso

'!t)g S1's. Alltônio Ra�os, Lito Seara e Dr. José 'Malbllrg _ demitiu-se!.:não se acobardaram, nem �ugiram à responsabilidade de Mas não ficou sàmente
�sua candidatura. E, sem favor nenhum, a oposiçãO' de nessas transferências, o.ato·.então, (aludimos aos dois 'últimos pleitos) teve neles: bra- do sereúíssimo Secretário
'vos e, decididos port�-estandartes. 'yasellinn e O'�mar, da Segurança Pública. Foi
in" épi)ca, espiavam maré, . , mais além, quanÇ!o, ,ontemQve se dê agora, portanto, o prêmio de "honra a8' mesmo _ segundo' estamos:mérito" aos tres ilustres líderes citados e o castigo do seguramente informados _"'ÜstracÍsmo (que já '\!,irá tarde) a êsses interesseiros vul- propôs ao govêrno coloca,r o�gares que são Wasellinl1 e Osmar, perseguidores de fUl1- dr. Tupí Barreto, delegadoc,-cionários, falsos amigos do Governado!' Bornhausen por- Il'egional de Joinville, à dis
"'que a.trairam a antipatia e Olt ressentimentos de inúme- 'posição da delegacia da Ca
ros itiijaíenses contra o eminente itajaiense que chefia' pita I, enquantó durar o im-

• 1() Executivo estadual, isso mefG€ das futricas político- pedimento do dr. Ney de A-partidárias que trama-tam e 'que resultaram em anti-de- ragão Paz 'que _ ainda in-,mocráticas tl'ansferencias, remoções, demissões, etc. formam as mesmas fontes�

Dessarte, os políticos do diretório udenísta de Ita- _ irá servil' em Lajes '"jaí, efetivarão o velho princípio ing}ês segundo o qual Como se verifica Frei Luiz"THE RIGHT IN THE �IGHT PL'<ACE" está "agindo". , ,

itAZE*fILHA-Ir4JAIBNSE

Máquinas.de
.

Costura
'.,.eSTILO MODERNO,

o�elos
de '. ,

19"·
,

I
t"

L_� �__�__��__��� �__� � � � � � �I-

PRIMAM .PE LA

SUA FJNA

APRESENTÀÇÃO

RESOLVA, REALMENTE, S�US PROBL,EM�S .DE
,

,COSTURA. ",'

VENDEMOS COM GARANTIA E COMPLETA �AS-·· r-

,

. SIST1:NCIA TECNICA
" ','

MANTEMOS COMPL;ETA O:FICINA TECNICA ,PA

Rf\ TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
•

lIMPEZA - PINTURA - REVISÃO GERAL

....ATENDEMOS CHAMADOS'A, DOMICILIO - 'FO-
, NE 1.358·, "

"

_,

PEREIRA,OLIVEIRA:& ,CIA .

RUA CONSELHEIRO, MAFRA; 6 '

-------- ..--------------,�.__ ......�n

'Vida
com:

Ramon PEREDRA.
No Programa:

Cinelandia· Jornal. Nac.
Preços:

•

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

ROXY
Ás-7,45 horas

Programa Duplo.
I

AS T�AVESSURAS, DE
JULIA

S
...

I
za' desfruta de vasto círcu-

O'cla ! _1� de amizades em nossa Ca-
,

' plta1.

SR. ERNES';rO XAVIER DE O ESTADO, que conta co-
SOUZA, mo um dos seus colaborado-

Assinala a 'data de hoje o

aniversário natalício do sr.

Ernesto Xavier de, Souza,
d6 alto comércio desta pra
ça.

O aniversariante, que é
apreciado cultor. da �oesia
e mümismática, tem publi.
cada, nos jotnais locais; ins
pirados I trabalhos da sua

lavra,' o que lhe, vale desta.
que nas letras catarinenses.
Modesto, viven�o OR seus

dias na sua casa comercial,
o sr. Ernesto Xavier de Sou-

r8s, abraça-o cordialmente,
com os melhOl;es votos de
felicidades.
FAZEM ANOS, HOJE:
SENHOR:

- Edmundo Bantos. ,

SENHORA:
- Lucia Currlin, i'esiden

te em .Itaj�í.
SENHORITAS:

- Olga Maria Hubb.
- Alnia Vieira de Souzá.
- Odilia, filhinha do sr.

Antônio Barros.
- Waldir Margarida.

com:

Gree GARSON e Walter
PIDGEON.

I I
VIAGEM SANGRENTA

com:

Robert STERLING.
No Programa:

Esporte em March�. Nac.. �

Precos:
Cr$ '5,00 e 3,20

Imp. até 14 anos .. . ..

Vend'e�se OU

aluga-se
Uma -casa de mat�rial,

com todo o conforto, sita à
rua Antônio Carlos, em São
José.
Tratar na padaria "BEI

RA MAR" com o Sr. João
José Leite, na mesma rua.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'I

�1�3.47 5 Delares da Fundação
, Rechíeller para o Brasíl

NEW YORK, CUSIS) - quantias foram para o Ca

� �n�aç�o Rock_e:ellerlna�á, Australía, diversos
contríbuíu (;O�. mais de paIS�S europeus e, .para os
60.600 dolares para pesqui- Estados Unidos.',

'

sas na Améríca-Latína, no' ,As contríbuícões para o
�amPo da" ciência' sau'de" e Brasil: foram as seguintes:
nutrição, durarrte": os tres 14.500 dolares para a Fa
"'peses, termiuados no dia culdade de Medicina Vete-

, 39 de 'Setembro. rinária, Universidade de S.
pm l:elat�q?'.\<lQ terceiro Paulo, para pesquisas do

trllnestre de: ,1951 "relacio- Prof..João S. Veiga sôbre o
na as quant:i�� que foram gado e do prof. Paschoal
para ullÜ��I:sida'des e. outras Mucciolo sôbre à bacteríolo
'illstiwiçt1es;:',rio' BI'asi}, Co- gia da carne.
lomma 'e: 'México. Outras '10.2{)0' dólares para a

Universidade do Brasil, Rio
de J.llIleiro, sendo 5.200 do
la res para pesquisas genéti
cas do Dr. A. G. Lagden Ca
valcanti, professor de biolo
gia, e 5.000 dolares para o

prof. dr. Hilgard O'Reilly
Sternberg, professor de geo
grafia.

A1u�-se uma loja com 5
portas ã Rua Conselheiro
l\:Iafrn esquina da Rua Pa
dre Roma proprio para co

mére;io, escritório ou agen

{das., '

1 �l'atar na Rua Conselhaí-
/ 1"0 Mafra 23. 5:575 dolares para o Mi

nistério de Agricultura.
Instituto Agronomico d�
Norte, Belém.
l.700 dólares para a Uni

'versidade de São, Paulo e

para a Escola de Agricultu
ra "Luiz de Queiroz".
1.500 dolares para o Insti

tuto Agronómico, Campinas
para pesquisas sôbre as

doênças do café, etc. '

o Senhor Coronel Coman
dante do l40 Batalhão

.

de.

Caçadores, torna público
que, estando o Batalhão In
teressado em invernar seus

'animais, aceita propostas,
nas, seguintes condições:

1 - Local de bom pasto,
2 ..,-, Agua corrente. ,

3 - Area cercada.
4 - As propostas deverão

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

enveloJ}€ lacrado, datada,
selada e assinada .

5 - -Serão aceitas propos
tas até o dia 16 de novembro

Faculdade, de' MediciDà�-de·�
� ..

: FlorialJopolis • ·Ia exportações
.

A .COIDISSao Orgamza.d?ra H'as, na Faculdade de Direi- do café em
da F2C�Jd�de �e MedlClIla I to, quando será discutido o. P

,

á
.

de Flon�opol!s, convoca as; projeto de �Statutos - ,

apre-'.
.arapaqO

pes'Soa_s que c01Ylp'arecera� sentado. pela Sociedade de S. PAULO, 5 (V.A,)
. ,�8;SScJW de ,dez �{! setembro Medicina de Santa Catarina. Segundo informações pres

, u1tlJm� ou q:le q.Uls.e:em ade- Florianópolis, 30 de outu- tadas H reportagem pelo SI'.
1'11' a e.��a, lllstlt�Jçao, para bro de 1951. José Queiroz 'Peles, assesor
a

_ �í1laO 'a reahz�r-�e no Leatrice M. Klappoth técnicodo Departamento do
dia {) de novembro, as 20 ho- Secr'etá r.ia., _ aTe 11 -.._..._..,,��

,
"

.
.

Brasileira, atfngiu a 13 bi-

liões e meio de cruzeiros 11

exportação de café de janei-
.' . SaDja Cajarina, '

1'0 a setembro do corrente ..

d C
-

., -

.

t d ' "

I
Materiats e onstruçao.

,
Ficam convidados os se- tatutos SOCIaiS, Nao haven-

ano, r.e�J� r�n h?j.s_e
um s�- Beneficiamento em Geral, nhores Acionistas do J,6quei � do número legal fica convo

PderavIt .

e I lOe� e_melO Madeiras para todos os Clube Santa C�t�rina para leada nova reunião para às
. e, cr.nzell'os, edm dl'e açao

a
Fins, Aberturas, Assoalhos. a reunião que será realiza- t20 horas no mesmo local e

idêntico peno o o' ano an-
F P}' t t M d

.

, .,
.

,

"

S tos .' d
01'1'0 au IS a, e. c., a ei- da nó dia 8 do corrente, as

t dia acima referidos.
terior, an os, apesar ue

d P' h L' 'Q l'da
,

I d
- ras e ln o, er e ua I •

19 horas à Rua Felipe
senSlve re uçao nos Reus

d .

"

.
'

niveis de embarque. ainda
e.
.,.

'

" Schmidt, 21 - sob., nesta Florianópolis, 31 de outu-

concorreu com a maior par- �s�rltorlO, Depõaíto !' Capital, afim ele serem dis- .bro de 1951.

te dela: 6.640' milhões de
Oficinas � Rua 24 de MaIO

cu tidos e aprovados os Es- Diretoria Provisória
nO 777 - Estreito - Floria-

nópolis.

do corrente ano, devendo as

mesmas serem abertas ás
9,30 heras do, dia 20·11-951.

Pela comissão (

Jack Lopes - IO/Ten.
lIl'UI. "Ol.UNTARIOO 0;;1. pÁ, TRI"- N.� 010 _ e.;......,
.....,.APesVol...."i.rt.�fl'O><i�·'�� .............

SENAI
DEPARTAMENTO NACIONAL

.

CURSO· TÉCNICO DE INDÚSTRIA TÊXTIL
1. - 'Acham-se abertas, até 15 de Novembro do cor

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

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

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

so ginaaial; comercial básico, .industrial básico ou car
.

ta de ofício do curso de aprendizagem do SENAI.
c) - Certidão de idade, provando ter o candidato,

no máximo 25 anos de idade;
, I

d) - 4 fotografias de 3x4 cms.

B. - Os candidatos inscritos serão submetidos a

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

Ihores classificados, transporte ao Rio de Janeiro, a fim
de serem submetidos ao exame vestibular oficial deter
minado pelo Ministério da Educação.

.

" 4. - Os candidatos aprovados no exarrÍé vestibular
serão matriculados, na ordem de sua classificação nês"
se exame, obedecido o limite de vagas fi�ado para cada
Est,ailo.

5, - Os alunos, provenientes dos Estados, e que se

_ jàm menores de 21 anos serão internados pelo SENAI,
reeeb(mdo os ,maiores, que se alojarão 'sob sua inteira
]'esponsabilidade, um auxílio para sua manutenção no

Distrito Federal

cruzeiros. Por sua vez, Pa

ranaguá elevou a 120% os

seus índices de venda para
o exterior., • ,,",' _

' 'EO'ITAL' RIO, 5 (V.A.) - João da ,se encontrar outra vez na

Parj,clpaçao O Senhor Coronel �oman- Silva Ramos o nosso patrício lpát�'ia e declarou preten(:er
OSNY BARBATO dante do 140 Batalha? .de que esteve durante muito mais tarde, dar uma entre

Caçadores, torna público tempo agitando a opinião vista coletiva à imprensa.

que serão postas à venda, pública na França e com rê'lno próximo dia 20 de no- flexos na imprensa de nosso S�gundo telegrama da A�

vembro, às 15 horas, as se- país, por ter sido acusado Isapress, de Recite, 'ao pas

guintes viaturas .considera- de uxoricídio, infundada-1sar pela capital pernamllt�-

tdas 'inservíveis para o ser- mente, como se comprovou cana, declarou naquela cr

viço do Exército: através do julgamento do: dade, quando de passagem

1
3 caminhões Thrd;'modê- caso pela Justiça Francesa, Ipara

o Rio, que não deseja-

lo 1937; acaba de regressar ao Bra- va mais ver-se envolvido em

1 caminhonete Ford, mo- sil, tendo partido de Paris, escândalo como o que OC01'·

Idêlo 1942. no' dia 10 do corrente. !reu na França. Conforme e!:'-

Os interessados poderão Sábado, às 9,30, desem·1 clarece � mesmo tele�rama
examinar as viatu'ras na barcou êle no Galeão, via� 1 essa cunosa declaraçao d�
séde do Quartel e apresen- íjando pela Air Franc�, de-I�ilva �amos se .r:fer� �

FERIDAS. REUMATISMO tal' propostas, selada, data-I pois que o processo qu.e lhe Illltellçao que .lhe '�OI �tl'lbUI
I!l PLACAS SIFILITICA! das e assinadas, em' envelo-Imovel'am �s pais �e smt. eg- ! da de con.tr��r n�P�ll!.& GOro

Elixir de NonDel·r� pes lacrado, até às 16,30 posa, �omque, fOI arqCUV:l-luma br�sIlelIa, Íllh,� (�e t�:n
� � 11 u horas do dia 16-11-951. do em Julho deste ano. fazen<ielro, de . prdel.encla.

Medicaçio auxiliar.o U'a- Pela comissão
'

Manifestou, após seu de- mineiro e que tenha "urna.

tameato da ,dfili. Jack Lopes - 10 Ten. sembartlue a satisfação de' fortuna igual à ,min�a •..,. ,

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

,SILVA 'RAMOS NO, RIO

e

MARILIA F, BARBA·
,TO,'

, participam aos. seus pa
rentes e pessoas ami

gas, o nascimento de
seu filho 'ORLANDO
JOSÉ, ocorrido dia 2
do corrente, na Mater
nidade "Dr. Carlos Cor-
rêa".
Fpolis., 2-11-51.

"'·R,�':". 'A"'·"O'n. , .

, ...
. ,N'TI,CA

OS· MELHORES ARTIGOS! OS, MENORES PREÇOS!- AS MAIORES FACILIDADES!
�{\DIOS -- ELECTROLAS -- AMPLIFICADORES -- TRANSMISSORES '- DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS GELADEIRAS - LIQUIDIFICA,DORES· BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES

...4)�·�� SISTENCIAS � CONDENSADORES
O mais completo estoque de peças para radio

'-: .. �� �!.�-7",1i..5� �:Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis , "

/
.. "",

RE-
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1«(Pla80S
.

Para

/;/'

Principal Plano ô Debater' 'D� 'Sex_a
Assembleia da' ONU

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS COM

des".

•••

I .

5 -,

BENZOMEL

, Semenies' Holandez8s'"
de Flôres e Legumes a Preços Excepcionais

Oportunidade Extraordinária
.

PARA FERIDA

ECZEMA

INFlAMAÇOE
e o 'e E I R A S

ESPINHAS, ETNUNCR, EXISTIU IGURL

Orgulbo
Profissional Arquivo Pitoresco'

\

Sem outro comentário, oferecemos aos leitores um

inventário que data de 1798 e foi o primeiro realizado

em Campinas, Estado de São Paulo.
, ,Ei�lo:'
Avaliação (deixada) dos bens deixados por

Corrêa Marques:
4 laços e 4 pares de brincos de ouro cl 10 oita-

"-'

vas à 1$280 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12$800
5 colheres de prata cf 25 oitavas à $100 '$500'
8 pratos de estanho cf 5 liras à $200 1$600
1 escravo de nome Slmplícío " lÚi$OOO'
1 escravo de nome João 128$000
1 escrava de nome Luzia . . . . . . . . . . . . .. 102$000
1 crioulinha de nome Ângela (1 ano 16$000
1 mulata de nome Modesta (20 anos) 150$000
1 cavalo escuro , . . . . . . . . . . . . 5$000
1 cavalo Rosilho ' ,. 10$000
2 vacas velhas ' 3$20Q
1 touro ", .. .. . .. .. 33500
1 novilha , . . . . . . . . . . . . ..

' 2$600

2121 pPOOl�qCOusI'nho's'
..

' '. , . . . . . . . . .. 2,.1$000520 �
.. .. . .. . -a.$ ...J

Metade de um sítio , . . . . . . . . . . . .. 100$00'0
Metade de um sítio da Barra ., , .. ' , 51$200
Metade da casa da Vila , ,.. 12$800

SOMA 737$800

pARL.� '5 (D.P.) - Os O PLANO RUSSO Não se acredita que Vis-
:;'bh1{.�s eeídeatal e soviético O informante 'declarou hinsky que deverá chegar a

-iprepayaram "planos para a, que, o plano do ministro das Paris amanhã, se desvie

Jpaz mllndíà�"" para serem a- Relações Exteriores sovie- [muito da posição já expres

'::presenudGs á Assembléia tico, Andrei Vishinsky, sada por porta-vozes sovie

'>Geral d1t;-."> Nações Unidas, consta dos seguintes pon- .ticos em numerosas oportu
".flue iniciará na semana pro- tos: nidades, Não obstante, espe- ESTOCOLMO, 5 (U.P.)
�xima,seu período de sessões, 1) - Guerra, da Coréia. ra-se em troca que Vishíns- - Tôda a Brigada de Bom

::iPlauQs em torno dos. quais 2) -;
- Proibição do uso de' ky procure pôr-se em con- beiras da cidade de Akers,

'JXl.l"ta-V'�s de ambas as armas <at'omicas. 3)_- -Uni- ! tacto, "sem protocolo" ," com- na .Suécia .Centralc.darrríaiu

';pal'tes rlZemm muita propa- �ficação da Alemanha. 4) -Iseus colegas ocidentais, pa- se, porque os espectadores

:gamd;_ O _minístro .:
francês .J_)esarmamento, mundial, por I

ra estudar a possibilidade interfer,i.r�m com. seu trab::
.iras��çoes,E'xt-erlOres:R'o- etapas. 5) _' Concertação de se pôr fim á-guerra na lho e diziam COIsas, depri
"lbert Sehuman. predisse que da paz com o Japão, -ma,s I

Coréia, e ajusta,r
outras di- mentes para os soldados do

'TU p1an� gl()b-ai de paz redi- com a participação da Rus- vergencias entre os "quatro fogo.

:::g1.frO pelo secretario de Es- sia e da China Comunista., grandes". Embora seja pro-

;ttada. aort-e-ame�'icano Dean 6) _ Proibição da propa-jvavel que Vishinsky cont.í

...ACheSt},ll "causará .sensa- ganda belica. 7) _ Pacto 'núe insistindo em que a

'<ÇãO" nas Nações Unidas, e de paz entre os Estados IChina comunista seja admi-

"tUIIla Ímportante personagem U ri i dos, Grã Bretanha,' tida na ONU e se a inclua

-de om pais da cortina de I França, União Sovietica e na conferencia dos "quatro
-.ferro anteeipou que a União I China Comunista. grandes", esferas ocidentais
;'S6vÍ.éti�á; empreenderá a presumem que o ministro do

.1'IllitiGr ....�fen:siv.a de paz" que Exterior sovietico se consi-

''O Kremlin já expôs perante derará satisfeito se conse-

.;;a Ol1ga]tíz'8;� mundial. guir concertar uma confe
rencia dos "quatro' gran-

-QUATRO PONTOS
SIVOS

AehE'SGn declmou de fa

;:zer deelara,çóes. sobre 'a a

:fÍr�o de Sehuman, pois
,

mão desejava revelar o con

i;f;eado de sen plano antes de

.com� as sessões da
,Assembléia Gel'al da ONU,
-:terça-feirá proxírna. Não

'''>{}bstante. acredita-se que .o

'''PEano Aeb:eson" gira em
'i;omo dôs seguintes pontos
,:basicos:,

1) -\ paz defín itiva na

:'!:tI�"��'5�
,

_Nova _l:!l'o_E0s
�mundÍ:aL: '9, -=- ,Eleicõefia
__t\lem:àihÚ, .seb. a fi�caliza
-eãe da ONU,' pará 'obter-se
;� unrrIé'açoo 'desse país. 4)
-_ Declaração sobre a dis-
pasição de cunferenciar n�.
·'vame.nte com a Russia para
';tentar enegar a' um acordo.

O piano rU-8�o, segundo
'IDma "*lta, fonte do bloco so

-víé;tÍeo, eGnsta de sete pon
..

tos, porem talvez não seja
,a.presen.tado em conjunto,
-..como Achef5(')n pretende fa-

Fr�u, em ger.�' t
Vlnbo e....oRalado "! assenta e dá

.

• ". " i brilho ao cabefo
"""" I(Sttvelra) b. manhã à noite,' {4,Y-

"XBRll mantém seu '��
cabelo ImpecQvelmente
penteado, sedoso, e
btilhante, A q�da :

"'ph,maturci'-do "êàbelo
• a caspa saa evitCldCls
(&mo, usa de fIX�IL,
Lémbt: .... s e FIXBRIL

não
,.• " g.:..duroso, Comece

!ii us6 lo ainda hoje!

100 saquinhos sortidos (mínimo') ... Cr$ 130,00
. �. "",,"., ;' �...., ,. •. .,_.. '.: �., "� .c; •••. �Çr$ '240,00
500

- - " .... . ... , "j_-."'_' �";.. - ,
.rrv.--:---

,\' , , Cr$' 525,00
1000" ,.

Cr$ 1:00,0;00
xxx

Sortimento 'completo de 55 saquinhos diferentes
.

por apenas Cr$ 100,00
Os preços acima incluem a remessa pelo correio

comum. Para rem'essas por VIA AÉREA, adicionar
10% sôbre o valor do pedido. •

xxx

, Pedidos p�ra: M. F. ALVES - Caixa Postal

\ 1771 - RIO DE JANEIRO, acompanhados de val�
f,postal ou <.:heque pagável no Rio de Janeiro.

� , Não faço Reembolso.

As custas importaram em, Rs. 10$200, a' saber:
Ao Juiz ,. , , .

,.;:;. Ao Escrivão :
'

.

s. ,� -.." Ao Avalia.qores , , ,
" .

Aos partidores , , , .

Ao contador ,
'

.

De Wltt �...;..�
,

RIo .Loltlllf � NovI York. IIIns AwlS ' Este Inventário está' arquivado no 4° Tabelionato,
---- �--� -: do �. -In.á.cio ..LaCe.t·da,-,naquela Cidade, segundo publi-

::::-

.

ca�ao da Gazeta Comercial de Juiz de Fóra. -

Telegramas
retidos
Rel;lção dos telegramas

retidos no períod{) de 30 de
ou tubro a 5 do co rrel1 te :

Alberico Andrade _ J01'
ge Emile Thomses - Paulo
Peixer _ José Acioli _ Ne
ri Torquato Lopes _ Linau-
1'a Lima - Doracy Pacheco
- Maximiano A. dos Santos
_ Catarina Rodrepa - Ro
berto Ramalbo _ Luiz Car
loS- - Sileida Marquardt pa
ra Edgar Swaroski _ Ro
berval Silva - Zoraide R.
Gurgel - Ariovaldo As

sumpção _ Agenol' Neves
_ Irma Zuluhan _ Natal
Ana Rosa - Armindo Fleck
_ Dr. João Marcondes de _�-__- --_----,_---

!a�i�v;�Ne�HI�o��:b�iIVd<a P.l��.I.�s�oJVINAGRE DE PUl<u VI·

A.
...

SALAOA "./_ rIIl" 0I/RAJfTE TODO DIA

INOFENSIVO - AGRA·'
/

I "" .'" nos \lAf)�JOS
DAVEL, - SABOROSO

'
'

"NOS BONS ARMAZENS D�"/,ft�,,1t'I DISTRIBUIDORES: - IN- .,,;; '",. "�

l 'fERMEDIARÜ.' CATARI· �';:..; iA
-

�'� f:.. �

I
NENSE LTDA. _ FLORIA· �; �.

� "" �

NóPOLIS �-

TEL. 1251.

$400

��,�=, 11
,

1"00 \

, �80

9$240SOMA

SANGUENOL

.:zer com ó seu.

t
"

�io. WRANCISCO DO SUL para NOVA VOBR
'nfoimoo5... oomoSl'A(lenhl!l

eOOpo�h- C.rlol H()epl"k .. S/A - Cl- l"Teletcre 1 :ll? f Roô. t�'el
''''. ..('!" rt", ��,I-C .rla. HMocke --;il -CI -1"·!t'!'�n .. fi MOOREMAC J

contem excelentes elementos to
nicos: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e Arseniato de Sedio, etc,

o 81))io,

"VIRGEM . ESPECIALIDADE"
C1A,WETZEL"t INDUSTRIAL-JOINV[LLE

T')RNb. .. '" RO_JJPA BRANQUISSf

da
S�'3Ã.� ��ffCtAf

. ESPEC!Ai.HV'1F
"!/q-""

.
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Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Novembro de,19iÜ o ESTADO' .._

-Estado
�"·_,,,,·_, ••• "_·.·,, ·_·,.·.� • •

..·�·w·.·,,, ·.-_._._ � --"----- ••J"'_.",. y�........,.... ; _-_ - ..� �.". __.._-.----�

nte ao Guarani defenderá o Atlético -'a
.

yice-li�erança
ponto' apenas separa 'os :d'ttis

o 'duelo de hoje à
clubes. Sensaciona f

: : ': _ �._ _
.,

�.� '('•...v:-
. Figueirense ,4 x Tiradentes O

aeíte•./' Ao contrario do que on-, pital, Assinalaram os ten-

deverá pertencer ao que me- tem noticiamos, foi de 4 .]C: tos: Gumercindo (2) e Urn-.
lhor desempenho tiver na O e não 3 x O a contagem do bú (2). Aqui fica a retifi
cancha. prélio Figueirense X Tira:" cação, com as devidas excu-.'

O jogo está marcado pa- dentes, de Tijucas, realiza- sas.

ra às 20,30 horas, devendo do sábado à noite. nesta Ca-
às 19 horas realizar a, prel í-

---"-------

minar as equipes de aspi- O Avaí empatou em CrisciOID3
rantes dos mesmos clubes.

e foi derrotad.o em Tubarão
Viajando ,na tarde de sex- se' em Tubarão, onde pre

ta, feira para Crícíuma, o liou frente ao Hercilio Luz.
esquadrão .do Avaí exibiu- campeão local, tombando
se no dia seguinte na terra vencido pelo escore -míntme;
do carvão, empatando com Apesar de não ter visto a

o Atlético Operário por 1. vitória, o Avaí regressou
tento. satisfeito' do interior dl'l-

Domingo, de regresso da- Estado, pois a impressãe
quela próspera· cidade, o deixada pelo conjunto fo:i

grêmio azzurra apresentou- das melhores.
'

Atlético Catar i
;' que domingo passado te ':ol'l;��" do Clul?'� Atlético promete.f'azer vibrar quán
sguiu isolar-se na vice- Guarani, que se encontra si- tos comparecerem ao está
anca, do certame de tuado em terceiro lugar, dio da Praia de Fora. Tanto
l�sionais ao, vencer _

o I com apenas um ponto de di- Atlético como G;uaraní es-
��llva, estará em .açao :fel'ença. '

" tão sequiosos de vencer a
e. defendendo o seu hon-I

'

, pugna. É grande o equilibrio
) posto frente ao valen- O noturno de hoje a noite I de f'orças, pelo que o triunfo

Calarina· nas eliminatorias Sábado e, do'mingo o Campo
,�do Call1P,eoDul0 A. de Ciclismo Citadino de Atletismo

,./

Foram os seguintes os re

ultados das pelejas dispu
.

adas sábádo e domingo, �em

'árias partes do pàú;.

,

lm(!.
estft sendo

a,l1l1l1cía-,
um cicli�ta a �e� d�signado 1 : .Marcou,� Federação Atlé-

'IdO' seno
sacional esporte ba

do em todo o pais, nos pela entidade )OmvIlensé de I tI,ca Catannense_a tarde .de se os atletas do C�ravana
8 15, 17 e 18 do corrente ciclismo, possivelmente Er- sabado e a manha de domm-l do Ar, Clube Atlético Ca
ão efetuadas, .n� .Capítal j'vino Schroeder. .,., I g� próximo para a l'e�liz�-l tarinense e Lil�a Tenis Clu
terat, as eliminatórtas I A Confederação Brasilei- I çao

do Cau:peonato CltadI:' be, sendo qu.e este se ap.re-
a ° Ca��eol1at� Amel'i:! ra d� Desportos organizou o 1no de '. AtletIsmo; <_lue

"

tera 'senta como franco favorlto.
,

? de Ciclismo, que tera ,segumte programa das pro- por lo�al o Estádio Tte.-
"

- J'

i local a capital uruguaia. I vas eliminatórios: CeI. NIlo Chaves"; dó 14° "Oportunamente daremos
esta Capital, rumarão,! Dia 15 1.000 metros velo- Batalhão de Caçadores.. a conhecer o programa das

1�4, em -a�ião. d� Cruzei-
.

cidade contra relógio, parti-' Tomarão parte nas p�ovas competições.
'O Sul, dOIS ciclistas que , da parada. -,

presentarão o ciclismo c.a-! . Dia 17 - 1.000 metros
rinense nas referidas pro- t Olímpicos.
s. São eles : Samuel San- 1 Dia 18 -'- Resistência 150 W·I.t f f 4
s. campeão c.• t�r;�en.se de �a 185 qu ilometros em

es':.I.
a co. pre �re en remas

e H le�stenCIa e da.
, . Narclôno '

.'
- �-,

-

NOVA IORQUE, 6' m:-p.) Club, pr-Opôs ao "Manag;;_'"

o,,
'-' '. "

,- d
' O Campeão dos pesos-pesa-I de Walcott, Félix Bochiccio,

S Jogos rea Iza OS. sa� dos, Joe Walcot prefere dis- que a lutá I'.revanche". com

b d
"

"'d
- putar seu título contra Ro- Charles seja ancécipada

a o o.. omlDgD cky Marciano, a fazê-lo em para fevereiro, em vez. de

nova luta contra Ezzard junho, e sugeriu que a mes-

NO RIO: Charles. ."'�'
'

ma seja realizada em Mia-

Flamengo 5 x

Bon�uce's-I O emIlresár.io 'Jim Nor:'ís, mr;
so 1. . do InternatlOnal Boxing

'. Olaria 2 x Vasco 1.
, --.:-----

S. Cristovão 3 x América
. NESTA CAPITAL:· 1.

Figueirense 4 x Tiraden- Fluminense 3 x lVIadurei-

tes O. ra·1.
Postal Telegráfico 3 x 'Botafogo 3 x Canto do Diz uma n6tlcIa chegada Flamengo foi incluído na

Treze de Maio 1. Rio Q. do Rio que chegaram a bom temporada do grêmio al'gen-

Flamel1go 5 x Atlântico termo os entendimentos pa- tino, como, parte' do progra-'
I. ' EM S. PAULO:

ra a vi�da a Capital da Re- ma de comemorações do a-

Atlético 2 x Bocaiuva 1, corintia.
ns 3 x XV de N0-I' pública do pelotão do Boca

I'
niversário do clube da Gá.-

(Titulares) . vembro 2.
, .

," Juniors de Buenos Aires, vea., O Maracanã será o 10-

Atlético 4 x Bocaiuva 1, Palmeiras 1 x Iplrang� 1.
para duas exibições, nos! cal dos encontros.

(Aspirantes). �ortuguesa 7 � Guaram 1.
dias 14 e 15 do corrente. O I

'

Santos 1 x Comercial l.
Juventus 2 x São Paulo 1.

Nacional 1 x PoPrtuguesa
Santista O.
, Radium 3 x Jabaquara 1.

..................................'e.,.�••.

......�'DIO
,-n ...d,..;,-D4-----,------',---._.,_I'-� -----......:::I

,

ZYH-6
-

,I
97'6 Klcs. - 309 �lts.'

,M CURITIBA:
A étic.o 1 x Coritiba 1.

PELOTAS:
Pelotas 4 x Brasil .3.

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

---o-

PROGRAMAÇÃO' DlÃRIA
,PROGRAMAS:

ABERTURA .

:: fNTERLÚDIO MUSICAL (Saudação da EmIto-

sora ) , ,

RíTMOS DO MOMENTO
EDICAO MATUTINA DO JORNAL FALi\.DO

ASES DO TANGO
.

MfiS.ICAS DO BRASIL
CONC:eRTO
MÚSICA DE JAZZ "

1{) SU·PLEMENTO DO ifOI7NAL
MANHA SERTANEJA
GRAVAÇÕES VARIADAS,

RA" ....OSGRANDE JORNAL FALADO (C. LU.

SIA. Comércio e Transportes)
-GRAVAÇõES VARIADAS

.

CONHEÇA NOSSA 'DISC9.TÉt:::A
2<> SUPLEMENTO DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERíODO'

--0--

flORAS:
08,00
08,0.5

flameogo I B()ca Juolors, dia, 15

08,30
O.i!,oo
09,15
09,30
10,00
10,30
10,55"
11,00

'

11,15
12,00

EM CRICIUMA:
1 x Atlético Operá-

EM TUBARAO:
Hercilio Luz 1 x Avaí O.

Camp. B. de 80x Amador
,16,00
16,05
16,30
17,00
17,15

REiNíCIO
PE.QUENO CONC:I!:RTO
RíTlVIOS :<\LEGRES
DEDICATóRIA
A SUA MELODIA PREFERIDA ,TINTA..Ej

YPIRANGA).
17,30 RECORDAÇÃO DE BAILE

18,00 GRAVAÇõES VARIADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL

"

20,00 RiTMOS ALEGRES
20,30 CARNAVAL DE CANÇõES
20,55 30 SUPLEMENTO DO JORNAL

21,30 úLTIMAS M:ELODIAS
2'> 00 -ENCERRAMENTO FINAL.
nEPRESENTA,NTES AUTORIZADOS DA ZYH-6

Rio e São Paulo:
ALCEU N. FONSECA & Cia. Ltda.

RECIFE:
Náutico 2 x' América 2. RIO, 6 (V.A.) - São em no dia 20 do corrente. O

número de cinco os Estados IDis�rito Federal, São .Paulo
que já se inscreveram para' e RlO Granqe do Sul far-se

disputar o Campeonato Bra-! ão �'e�resentar nas 10 cate

siIeiro de Box Amador que gOl'las; Pernambuco em 7

será realizado nesta capital. e Bahia em 6 categorias.
'

EM B. HORIZONTE:
Atlético 1 x Metaluzina O.

Sete de Setembro 3 x Cru

zeiro 3.

SALVAD(}R:
Bahia 2 x 'Bota-fogo 1.

Ipiranga 1 x Vitória O.

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

EM P. ALEGRE: BLUMENAU:
Grêmio 2 x Renner 1.

, I Carlos Renaux 3 x Pay
Coríntians 2 x Sã.õ José O. sandú 2.

dee Louis: «Tudo O que peço
é paciencia /

e consideração»
NOVA IORQUE, 6 (U,P.)" dadés do box e do . público,

- Em declarações que for- dizendo fina1ni'tmte: "Asse

neceu por escrito, o ex-cam- guro-Ihes que, agora como

peão mundial Joe Louis pe- sempre, durante toda a mi-

diu ao público que tenha pa- nha carreira, trata'rei de :;..

ciência de esperar que ele honrar o esporte do'''bo-x e o B S'C) �t.â""'e..�

resolva se vai ou não àban- povo'·d9-S Estados Unidos, e
'

dev:'d'is.c'::fIfr.
donar o pugilismo. i quê n.ão lhes ei de 'faltar. ..ese ...vb.... SU6

Joe ,Louis' agradece, em Tudü o que 'Peço é pacien- ��GVc'
suas palavras o carinho que cia e consideração, ped.o que· ,

TAC - CATI\RII'tE"_
sempre mereceu dos' cronís- lhes fi�arei eternamente a-

, . ��",-e�...
tas esportivos, das autori- gradecido".

•

Lorenzi para técnico do
São Cristovão \ ����ma�:�� 5

I portas à, Rua Conselheiro
Mafra' esquina da Rua Pa�

dl'e Roma proprio para co-

l�érCil'l'.
escritório ou agen:-"

Clas�

Tratar na Rua Conselhei-
ro Mafra 23.

. .• ..J

Lourival Lorenzi} que se biçado pelo São Cristovão.

encontra nesta Capital, 01'- Uma nota inserida domingo
ganizando a seleção catari- por t1m'matutino cai'·ioca

nense que disputará o pró- diz que os e11tendimentos
)1110 Campeonato Brasilei- nesse sentido estão "bem a

�e Futebol está sendo CO� diantados.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Brasil de Vargas
Edilall

JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS

Edital de' 'praça, com o' ,

Por AI Neto ,I Em H1H Fríschhauer veio prazo de vinte dias. I
, ! da Inglaterra para o Bra· O Doutor Clovis Ayres i

O Presidente Getulio Var- : s il, a passeio, e' aqu i cncon- Gama, Juiz de Direito da I
tem jnuit

! •

gas em mUI as

namoradas.,'
trou-se pela primeira vez Comarca de T'ijucas, do i

Algumas - a grande com o Presidente Vargas. Estado de Santa Catar inav ]
maioria do povo brasileiro Agora, 10 anos mais tar- na forma da lei, etc... I
- se entregam a êle com a de, F'rlschauer veltou a' a- Faz saber aos, que o pre

emoção dos grandes senti- vistar-se com o Presidente. sente edital virem ou' dele
mentos. "Fiquei surpreendido conhecimento tiverem ex-

Outras - os adversários conta o escritor - com a pedido nos autos número!
do presidente - recusam-se aparencia. de júventude do vinte e sete, de venda de I.a aceitá-lo porque têm me:do Presidente. bens de menores, que se,

de apaixonar-se perdida- "Nunca o ví mais jovem. processa perante este' Jui- I
I

mente. e cheio de vigor". zo e cartório do escrivão!
Mas no fundo o Brasil' in- Frischauer diz que em que este subscreve, que a-

tiliro gosta de Getulio ","ar- 1941 percebera alguns si- tendendo' ao que lhe foi re
gas.' . i naís 'de fadiga no Presíden- querido por Da. Luiza Kle-
E assam, por meio de com- I te. Via-se que êle trabalha- rnenn, e tendo em vista ao

parações pitorescas, Paul va de mais e se achava um mais que dos autos consta,
Friscl1auer vai .me falando pouco cansado. por despacho proferido aos

sobre o Presidente da Re- "Mas agora � continua o 24 de outubro de �951, au-

pública. escritor - Getulio Vargas torizou a venda, em hasta
Frischauer é um profun- rí a risada gostosa de quem pública, do imóvel abaixo

do admirador de Getulio se sente bom. descrito, com sua respecti
Vargas. "E pude perceber nele, va avaliação, pertencente
Apesar disso, a biografia mais do que nunca, aquela aos menores Cristina, Ertha,

do Presidente que F'ris- penetração mental, aquela Arnoldo, Hermuth, Eduvir- I
ehauer escreveu é objetiva, capacidade de julgar coisas gens e Quil'ino Liders, que:
equilibrada, e retrata o ho- e homens rapidamente, que será levado a .publ ico pre-j'mem em forma fiel. é característica dos grandes gão de venda e arrematação,
Aliás, Frischauer faz estadistas". a quem mais der e maior'

questão de acentuar que Paul Fr ischauer acha que lance oferecer, acima da

não é politico, não tem pre- ° sr. Cetuho Vargas sempre respectiva avaliação, pelo
ferencias parfidárias, e jul- foi um homem de profun- porteiro dos auditórios, ou I

ga os valores 8s.empre do das convicções democráti- quem suas veses fizer,' no
ponto. de vista humano. caso dia 30 de novembro p. vin-
Frischauer é um dos mais Si chamou .a sí todos os douro, ás 10 horas, no 10-

lidos e viajados escritores poderes, em epocas passa- cal onde se realizam as ven-

contemporaneos. das, foi porque assim o exi- das em hasta pública deter- Q. CENTRAL DO 8° E- soviética foram danificados

Já públicou mais de'. 10 giam as circunstâncias. minadas por este Juizo, á! XERCITO DO� EE. UU. 5 durante um combate de a-

livros - inclusive a biogra- "O Brasil naquela' época porta do edifício da prefei-I (U.P.)
- Os' ataques em viões a jato, em que 20 migs

fia de Vargas - muitos dos '.,_ diz Frischauer -'>- acha- tura Municipal. Descrição e separado' dos comunistas atacaram .24 T'hunderjets.

unais verdadeiros sucessos va-se numa situação de avaliação do imóvel que se- nas frentes central e ocí- Os Mi,gs derrubaram um

de livraria. 'guerra sem achat-se' em rá levado á praça: - "Um dental da Coréia não produ- dos Thunderjets. Noutro

Há cerca de duas sema- guerl·;1t terreno, sito em Diamante' ziram os .resultados prâti- combate aéreo de proporções
nas apareceu em Nova York "O fascismo e o nazismo distrito de Boíteuxburgo, cos esperados, pois não con .. dezesseis Meteoros austra

o ultimo livro de Fr'is- faziam tabua raza na Ame, dêste município e Comarca, seguiram os vermelhos pro- lianos colidiram com 3r:

chauer : "The Shepherd's rica Latina, inclusive aqui. de. forma irregular, com a gredir no terreno. Todavia; Migs, enquanto que, noutro,

Crook" - O Bastão do Pas- Como bom gancho, Getulio área, de 341.887,50 metros no ar, os comunistas foram dezessete Sabres enfrenta-

toro '. Vargas viu que si não segu- quadrados; extremando .ao mais bem, sucedidos, conse- ram 24 Migs, ° nOS,S<1 infor-

Im1!diatã'Íilehte o Pê'o-Ple's- rasse com f'írmeza-as-eedeas, Norte "COnL terras . .de._Claí';'. _guin�do derrubar dois apa- mante acrescentou que os

Book Clube escolheu-o como o potro se encabristaría e
Storoski e ao Sul com a li- relhos dás Nações Unidas. aparelhos a- jato'" ri:lssos -es

sendo o Livro do Mês - o acabaria caindo no abismo, nha divisória do Rio do Nor- Um informante da Quin- tão se mostrando mais a-

que vale por .urna consagra- como acontece com os redo- te, avaliado por ' _
ta Força Aérea disse que gressivos -.

çãi); mões mal montados ... " Cr$ 4.000,00 (quatro mil tres aviões de fabricação
cruzeiros)". E para' que
chegue ao conhecimento dos
interessados e nínguem pos-
sa alegar ignorância, man

dou expedir o presente edí
tal, que será afixado na se

de dêste Juizo, no lugar, do
costume, e, por cópia publi
cado uma (1) vês no jornal
"O Estado" de Florianópo-
lis. Da!!') e passado nesta

eh
'

A d L'·�i��r�:od�j;�j��a�e:O�:i�;� eDaram", a" �

, cal D:.-' 'Imilada, � �'�
tubro do ano de mil nove- BONN, 5' (U.P.) � As J uma reunião que durou sete

centos e cincosnta e um. gel. ,potências da ocupação alia- horas,' disseram que haviam,

Gercy dos Anjos, Escrjvão das e o govêrno da Repúbli- chegado a um acôrdo, "em
.

' ,

o datilografei, conferí e su- cá de Bonn, após seis sema- muitos pontos esssencíais",
bscreví, (a) Clovis Ayres nas de negociações, anun-. acrescentando que os de

Gama - Juiz de Direito. Es- ciaram terem chegado a um mais pontos "exigem 111aio1"
tá .conforrne o original, .30- acôrdo limitado, sôbre o estudo por parte dos peritos

b:-e o qual me reporto e d'lJ

t"contl'ato
Geral". que

J..ear�l
de ambas as partes". Sabe-

- fe. - - ' -" ,-, , .. -- -, ,. - - da- Alemanha -OcIdentaI nm se que entre êsses pontos a

Data supra. Estado independente. decidir figura o Estatuto de
.

'O Escrivão: Gercy dos O chancel,er Kon'rad Ade- segurança para as tropa:, a-
Anjos. nauer e os t,rês Altos Comis- liadas na Alemanha.

__
'

,

sários Aliados, depois de

,

aBüu 8u.tl.S 't'tht� a

Na praia da 'Saudade. em
Coqueiros, ao Lado do gru

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

Todos os lotes servidos
de água encanada e luz.

'

Informações com o sr. Gil
berto Gheur, á Rua Salda
nha Marinho, n? 127, ou no

local.
'

NOVA rASE" - NOVA APMIN/STRACÃO

7á�a lua v/sita -

.

; : ao Noivo'
�ÁNto AlilUCOx.A

Ataqüe fracassado dos
Comunistas na Coréia

Lotes á venda

Rf'PQR'T'A6fN·S - l'.
* C�Ó,NICA.S- c,

* CINEMA
* R�]JIO
* U'rf.RA1URÃ
• HUMOR-

Cr.$3.oo* MODAS
. rODOS 0(' 'MESf5 .

" r·

l<f.VIS'FAbACiuAíRA
CAIXA POSTAL,V
CURITIBA -"PARANÁ

SEUS, INTERESSES NO
Rio de Janeiro serio
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALn8
advogado

Av. Rio Branco, 128 _:_ Salas 1801/4"
, ..

Tel.fr 82-6942 - 22-8006.

REPRESEN,T 'NTH�BIJDTERI '8
I Ctedito Moloo Predial I

I
I

o mais antigo Clube de Sorteios do Estado de
SANTA CATARINA.

Fez entrega de mais um prêmio em Ponta Gros
sa (Canasvieiras) à Exma. Snra. MARIA INÁCIA
DA LUZ.

.

-De fantasia, com profundos conhecimentos do ra

mo e da freguezia, procura-se para esta praça. Exijem
:se amplas, referencias. É ínutil, candidatar-se quem não
estiver nestas condições. 'Escrever à Caixa Postal, 4206
- Ri de Janeiro.

IN S'C,R E V A 1\:I-S E!
Façam sua inscrição hoje mesmo, procurem os

i, agentes mais próximos, ou SI'lU eSç'l"itótio,ua:·PRACA
i 15 DE NOVEMBRO, 20 - 2° andar' (Altos Rest�u.

rante Rosa),
Com Cr$ 10,00 apenas, VV. Ss., estarão habili

tados a concorrei' ao sOlteio à realizar-se dia 31, de
OUTUBRO, que está tI..pl'oximando-se.,

C:t'$ 13.500,00 drgtriblüd�l;( em pl'êmw's todOs' ós
meses.

f!VOl��!'u�� Clobe Doze. de agosto
ex-médica. do Centro Espiri· p. í\ d N bta Luz, Caridade e Amor; rograma para,o mti8 e ovem ro
comunica a mudança do seu SÁBADO - Dia 17 - Soirée.
eonsultório para a Avenida DOMINGO - Dia 25 _,._ Coquetel dançante das 10
N. S. Copacabana nO 540 - às 13 horas.'
Apartamenío"no 702 - ·RI. rrôdas as segundas feiras sessões cinematográficas
de Janeiro. �om iníciq às 19,30.

CASA MISCELANIA dll1u....

buidora· dOI. ,Rádios R.C.A.
Vjetor� Válvulas é DféCOL

Rua 'Co.ã"Hletro Mafra.

I "
I

�\·�c,�' A..,.",.'.. Z·. -r.A·_ I,'.:,··�111·.·
.....,'_· r.b1'1oant•• dJ.blr!:;��',�::'�:�.dã. CIO.:

,71'11 f.Clg&•• -DISTINTA- • RIVET�iPo••u. um IlfaaJ
el. .ol'ílm••to de aa••rnil'al. .t.cadoa.' .rl••
boa•• ba••tol� algoda.�. "molia••••Iam.atol

. pOI'. clfal.t••1 qua' r.ceb.' db.�am.Dt. •••
ttrlt� Com••"I••t.... do lat••lo. DO ••ntlclo d.'"lh. fa....m i ...e

J'�I!!>ll';.t!6po�!....�F!LIAIS.!lI liUun.nau .�Lalfie" ,

-Iii'a-. '!l .iir_,"
-

- .,-_

I
-\

l

-"'I�o•••.:ild,bl'tGo.' A ,Ca•• "'& CAPiTAL- .ho.m.,. ·",•••ao 40.
"�81ft••1u\h�1!I à••f.tu",lrom' SUel'

•

.' c"'a:t>pr ':t,i'! MATRIZ "'�

7VSSJ?'S H lSi F
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Em ,�úiívôt da Provincia
Mal se B,orton, muito mal mesmo, ,- como, aliás, o

vem fazendo nos derradeiros tempos, - o festejado, con- Paz! Paz! Paz! .. , até parece o grito de Quem se

fuso e telúrico sr. Oswaldo Cabral, ao pretender diminuir ren de I ...
e aniquilar o sr. Volney Collaço de Oliveira, íncriminan- Nunca seria o grito de quem, vitorioso, c(,mjjnuasse
do-o, depreci:rtivamente, de provinciano, em pleno recI,n- a 'combatér. .

co parlamentar de ,Santa Catarina.
'

,

Nunca seria o grito de quem, atacado, e8ti.v:esse per.,:
Procurou o trefego representante udenista despres- dendo no c.amp� d� lut� de u,m.a luta. que enfrentara cien_

.igiar os meios regionais, ridicularizando-os, ao tratar de te de sua mfenondade numerica, disposto a, vender car\),

questões de cultura e de desenvolviment.o espiritual, ape- sua liberdade inexoravelmente ameaçada!
'

nas pelo prisma do que é limitado neste ambiente. � Mais se assemelha ao grito de quem acovardado, ou'
A nosso ver, a expressão provinciano'guarda sempre desbaratado, desiste da luta no momento, preocupado em,

certo colorido humilhante que, todavia, de modo algum, parecer-se o agredido, esperançoso de que à tregua o ini.
corresponde à realidade bem conhecida dos que têm eXi:i- migo indulgente, embora enérgico, deporá armas sem la
minado o assunto com alguma atenção e lucidez, zer-lhe�exigências, sem ohrigâ-lo à reparação das faltas

Afora as vantagens inestimáveis de uma atmosfera que por sua-natureza não têm mais remédio, sem obrigá_
calma e renousan te, tão ,propícia à eclosão das aptidões lo a recuar de sôbre o que avançou, o que já lhe seria vi-.

superiores da inteligência, a vida provinciana proporcio- 'tória, dado o jogo a que se arriscara.
na outro elemento €.xtraordirràriamente valioso ao aper- Mais parece o grito de quem, ciente, de sua infe.riQ-
leicoal'nento de determinadas qualidades mentais. 'ridade numérica, não soube aquilatar do moral de SUas

.

li lentidão reJ�tiva ao fluxo da vida, permite ao in- 'forcas, da solidez de suas' 'armas, para repetir talvez a

. d ividuo habituar-se a f ixar' as minúcias daquilo que, no façanha de um ibérico Condestável, e, agora surpreso, 1I�

convívio trepidante das grandes metrópoles, desaparece vai mostrando desiludido ou malbaratado ante a defesa
na totalidade dos ac.ontecimentos, cuja análise se torna cerrada de armas indestrutíveis, a coesão inesperada e (.

impossível. denodo do proclamado inimigo' a defender-se, com a mais
'A êste último fato deve-se atribuir, talvez, a fre- imediata e eficaz reação.

quência impressionante de admiráveis artistas, escrito- Até parece o grito_de quem maliciosamente almeja
rés, historiadores, .no meio tranquilo da vida província- uma tregua e iludir tenta a vigilância de quem seu iní.,

, Florianópolis, Quarta-feira, 7 de Novembro de 195] na, onde adquirem os instrumentos preciosos, �a expres-, migo considerou, esquecido de que o' sentimento de-Ii-
.... são 'ulterlor de seu gênio. " berdade frustrada não deixa inconsciente o impulso de,

Onde viveram ou vivem, senão em uma província, em, rebeldia a brotar até 'no mais humilde dos' serea, '

Santa Catarina, entre outros, os historiadores' Osvaldo" Até parece, do uivo, que melhor dír-se-ia, de um lobo,
Cabral e Antônio Guimarães Cabral, _;_ o inesquecível em falsete, balido mal dissimulado.
Pereira � o poeta 'I'rajano Margarida; o escritor e dra- Pàz l ? Quem à pede? ..

maturgo Ildefonso -Juvenal e o sociólogo Agostinho José Venced�r ou vencido?
Escreve ANTONIO LAGUNA Bezerra '! Atacante. belicoso, a ver-se tolhido em seus', peopôsi-.

"Come sta UDN, Signore Canziani?" "Benissimo, Tendo tido oportunidade de aprimorar estudos, pes- tos, ou defensores aguerridos, a quem o denodo impele,
grazie", guisas 'e observações até no estrangeiro, o historiador Os- 'impossibilitados de viverem oprimidos ?

Embora, com seu otimismo simulado"Signore Wase- valdo Cabral se situa, merecidamente, em ponto-alto na Será a desilusão, P01" infrutíferos ataques ante ini-
linn responda com estas palavras � "benissimo, grazie" plêiade dos vultos 'marcantes das belas letras e das artes migo que' se defende já dentro de suas fronteiras a im

a todos quantos externam seu interêsse pela UDN' ita- catarirrenscs a que nos referimos acima; com tamanha ping ir pesadas baixas, e o esfacelamento ínevítável das:

[aiense, o fato é que ela vai mal, sendo sua situação ex- admiração e saudade. '

forças agressoras? •

tI'emamente mambembe, e isso por éulpa principalmente No cenário político, tanto o sr. Osvaldo Cabral quan- Seria ,a conveniência de aí contentar-se com o alean
do mesmo Signore Wasellinn e do seu parceiro de pif- to o sr. Volney Collaço de Oliveira oferecem à aprecia- çado, ou mesmo a metade, já que antes nada possuía, .�'

paf polítrco, o avvocato Osmar. ção, nítidas 'características provinc ianas. sem arredar pé do sítio alcançado tenta, a gritos de paz.
Tendo perdido o hábito da reunião, pois não se reu- Este, o. deputado trabalhista, possui a intraduzível negocial' o que até alí usnrpou, destruiu r

I

nem desde abril último, os membros do diretório udenis- suavidade da província" transbordante de simpatia hu- Como me confundem esses gritos de paz!
ta local não acham jeito de reunir-se nem para à conven- mana, _: simples, leal e amigo, - sabendo, não por cál- Comoda e facil é a mentira, a falsidade, a intriga:
çãomunicipal,' que, por força do estatuto partidário, de- cu lo, mas por Irrecàsável imperativo temperamental, con- árdua é a repulsa, a defesa, o revide, em que a verdade
ve agora celebrar-se. quietar e c�n�ervar afei;;õe.s. �

,',
\

sufocada estrebucha por víe à luz, sempre em auxílio da--
Como nossos leitores devem estar lembrados, os E o espirito da provmcia, no que ele encerra de cons- quele que realmente a merece ..

maiorias da UDN da terra natal do Governador BOl'llhau- tl'utivo, de bom, de, sadio, e de acO'lhedor, impelindo o jo- Mas, epq�1anto ela estrebucha, o' homem, o: rrtcionaJ,
sen não se vêm' reunindo, numa demon::;tração de resis- vem presidente da Assembléia, Legislativa a colocar. tô- supõe por si, fàz·conclusões' por si. '

"

tência à politicalha d'e arrabalde dos atuais Presidentes das as atiVIdades ao lado do bem pú!>lico, em defesa dos Ele terá sempre uma opinião sua.; talvez que outra,
e Vice-Presidente do Diretór.io, respectivamente os cita- menos favorecidos. conveniente.'
dos Signore Wasellinn e Avvocato Osmar, por sinal am-

.

Nesse �rovinciano,.. - : provinc�ano (le Santa Ca!a-I E si lhe derem. a oportu��da,de de manifestar-ae 8('!T'

bos forasteiros. Sua arrogância"e sri'-a "pose" de aves-de- 'rma -, amavel e de rIJa tempera, Vibra a velha

provm-,
se revelár, ele dara a sua propl'la. '

arribação 'abelhudas foram tomadas como ofensa por cia sulina, a terra estl'émecida e hogpitaleirà� - a sua E alguns sentirão que foram compreendidos; e, OI.<-

parte dos naturais de Itajaí, os quais, desaforada e' in- Lguna, o seu Tubarão, o Estado inteiro de latitude a la- 'tros, ,que� não convenceram! ...

,justamente, passaram de anfitriões a ,hóspedes, de do- titude, - nas suas justas reivi�dicações e nos seus ju.s-' Dr. Sbdea
nOR da casa a simples visitas, sem direito algum à ad- tos anseios. ' ,Fpolis., '6-11-51.

ministração dóméstica!.. .
Não .errou, e não insultotl, o sr. Osvaldo Cabral por- --,-----------------------

mar,G����:: :: dee:�::���sli:�:�!��sõ;:lo�e �:.s����ns:a�!: ��ec,;��,�;ta��;��� .������s�j�,o��:�ia� ���:ti���!.inai����"d: : O,a PO'II·CI·a rara a DOPe-Antõhi'o, Ramos e DT. José M:üburg, uma ponderosa dis- prOVl!lClanO, o amIgo desvelado de sua gente, sem se preo-
{" ., a'....

sidêríêià, ',em, cujas fileiras se destacam, entre outros cUPàl', em absoluto, com excursões de turismo cultural, 'T bA d I d
�

I &;
prestigiosos 'nomes, os seguintes: Srs. Olímpio Miranda, destit1,lídas, por çompleto" de qualquer acústica, e sem am Um o e eoa o rfgiooa ser.
Fanna;cêu-tico João Angelino,' Tufi Francisco, Manoel proveito conhecido para ninguém.

'

ti·d L· I)
, Gaya Neto, Waldemiro Gonçalves, Otavió Cesário, .Doca '.' O sr. Volhey COllaço ?e .Oliveira é, assim, antes e raos 8rl O para ales f.-
Werner, José Raimnnd0 de Oliveira e Manoel Macedo: ,aClma de tudo, o bom pl'OVll1CIano. O sr. Secretário da Segu- ,mandou "encostar" alg�

'Dit()$ políticos, tendo à frente os três ilustres líde-
,

O sr.,Osvaldo Cabral é" a seu turno, -:-: e o será� ina- rança, Pública a�1(J�1 de uns delegados" que' não se fiz.e-
r,e-s 'acima ,n:omeadós, agora mais do que nunca, nas vés-' pelavelmente, para a etermdade, - pohtIco acen.tuada- ,dias para cá, me,i.o ,amuadq. ram seus co'l'religionár.iQs e'

peras da,�convellção local' do seu Partido, estãó dispostos mente provinciano, mas no que a província conserva de S. s., que já não espera mais nem do partido situ�cioflis--
a pôr. um paradeiro ao màndonismo de 'Wasellinn e Os-. rancô:, de ódi?, �e inv�.i,a,. de despeito e de. Ü'ustr,ação. obter as, bo?s graças do sr, ta, pensavamos que Bique]a
mar,iqite são os maiore's responsáveis pelas' odiosas e Sao, em ultIma anahse, duas mentalIdades, ambas, governador Irineu Bornhau-· história de "concentrncão'"
odieritàs âtitudes ,de sectarismo partidário atribliidas à provincianas, a se defrontarem no parlamento' barri�a- ;en, 've� de reSOlVei" trans- ,fosse algum boatoJ,I'élr.li � in
"UNIÃO DEMOGRATICA NACIONAL" da te'áa n'ataI do verde, mas com, dif�l:enças ftmdamentais de fOTmação mo- formar, na, dura, a Delega- dispôr com à opinião públiO'
Sr. ,Il'ineu Bornhiusen, ';tais 'comó l'emóçõe� antipãtic�s' ral e de ordem polItica, , cia da Ordem Política e So- ca.

de funciG,n4rios públicos, demissões de,modestos sel�vi- É 'que ao moço trabalhista reservou o destino, em cial em verdadeiro campo Mas, não! na: V(JIX populi.,
dorelil d9 Est.ado, covard�,s e indecentes perseguições polí- boa hOl'a, estrada larga e ensolarada a ser vencida, etapa de concentração '" mais uma :vez, a vei'dade, .A
ticas de todo o gên.e:ro, etc. " '

a etapa, com entllsismo e com decisão, enquanto o pro- A principio, quando aque- DOPS foi transf�1!Inada crIl

Con,sta .que Wa�elli:n anda, há cêrca de vinte dias, vineíanismo reacionário do SI': Osvaldo Cabral não o per" le seráfico Frei Luiz de Sou-
com um telegram�,. no bolso, prontinho, transmitindo pa-

mite livrar-se dos atoleiros malsãos, em que persiste em za; para aquela delegacia ('flnitnú:1 mi .jl-J. J agína
l"a 'Florianópolis- a notícia de re�eleição do Diretório... se afundar uma inteligência indiscutivelmente bastante

Entretanto, como não se realizaram ainda a� eleições, lúc.ida,.. '. ,

I,
• .:p' Q'� a"

,

por não se ter l'eunido'a convenção, e temendo Wasellinn DOlS destInos, duas mentalIdades, duas pOSIções es-,

'...,eG
'

'an' ()que sua grosseira mentira telegráfica seja desmascara- pirituais, colocadas, para as vicissitudes futuras, sob o
'

I.•
"

,.
. ,,'

.':, ".
,

da pelos. seus "corréiigionãrios que usam esp.inha dO, rsa.l, I
ângulo da crítica criteriosa, justa' e irrecorrível de seus'

, " ' coestaduanos.

'/i� '.,: .'

"

(Continúa na 3a página, ' A� C.

"V::i���:.• iS�� f"D,í�atlHeerr·.I·ncaidnoas�el��:;;l;�::�
e pessoas de suas rela-

],UXUOSO TRANSATLÂNTICO, QUE PARTIU DE GE- a Bu:nos 1}ir�s,.nos pl'imei- çõcs o nasci�e�t�, o.n-
NOVA, A 28 DE OUTUBROÚ;LTIMO, ÉM SUA VIAGEM ros dIas

dl·proxlma
semana. tem, em SU�,lt':)sIdencla,INAUGURAL PARA A AMÉRICA, DEVERÁ CHEGAR A rota ser inauguradn I

de se;l fIlho JOSÉ-
AO RIO, NA PRóXIMA SEMANA com parti a de Genova, é FRANCISCO.

,A ·:Ital,�a" Societá di Na� i das naquele paí� europelO, Rio-Santos-Buenos Aires. 1 malS um vínculo de. frater-'
vIgazlOne , que àtualmente acaba de lançar em sua pl'i- Na sua primeira viagem, nidade entre os países sul-conta com dois luxuosissi- meira viagem, inaugurando, o grande e luxuoso tranila- .

t ti' t' I h
' amerH}ános".

mos, l"ansa an ICOS, com a in a para a América .do Itlântico vem conl 1.100 pa,�,·,� São sub-agentes, nefltapôpa tipo cruzador, com S.uI, o "GiuJio Cesare", que :,' sagel·l'os a,os pOI'toS da Ame' - CapitaI. -da "Itália" Societá,25.00p toneladas de desloca- pal'titl de Genova no dia 28
,

rica do Slll, selldo 'de gran'de di Navigazione os S1'S. Car-mento bruto, Com máquinas de outl.l.bl'o último, devendo' repercussão,' na Itália, êsse los Hoepcke S. A. Comércioas maiores até hoje fabrica- chegar ao Rio, com destino acontecimento que "marca e Indústria.

Inaugurado.s OS novos predios
dos Correios e Telegraíes,

em São' Beuto e Jaraguá -do Sul
Realizou-se, sábado últi- constru ção dos edificios;

mo, a inauguração do novo Otávio M. Guimarães, secre
prédio dos Correios e Tele- tarjo da Diretoria Regional,
grafos em S. Bento do Sul e,' Arari Campos, Inspetor Re

domingo em Jaraguá do Sul. gional; José Tolentino de
-Para presidir e assistir es- 'Souza, chefe 0.0 Trafego
ses atos seguiram desta ca- 'Postal e Alcides Taulois,
pital para São Bento do Sul chefe da la Secção. Acom
o sr. Joel Vieira de Souza, panhou a caravana o sr,

diretor regional dos Cor- Adrião Ribeiro, chefe da
reios e Telegrafos; João Secção do Pessoal da Díre
Alcantara da Cunha, ex-di- teria Regional do Estado do

l'e'�0� .:,�g�onal .e�l . c:lja ad- ,IRio, que se achava de �as
J,'Jl1lstraçao fOI iniciada a sagem por Santa Catai-ma,

,

.

Gazetilha Itala:ense

\

",

•

Paz! Que Grito. é Esse ..

Alí à rua Trajano, bem na centro da cidade, en-'
tre o Banco Agrícola e a BibHotecn Pública, está u1l1 "

, edificio de boca aberta para o mundo. Contaram-nos
o qaso daquela casa. O seu proprietário queria "c�

me'rcializá-Ia". Mas o pI'efeito embargou-lhe os pas�
sos e as pazadas. O dono garantiu que levava os fu�
ros a furo, poi·que era amigo do peito de quem nial1�
dava mais do que o prefeito. Ouvi críticas azedas aO

govel'llador 'da cidade. Recebi. pedidos para, ataear�
lhe os embargos, M:,).s, sem eles, declarei que este
Jornal'não é estual'ío de despeitos ou funil de reca]-
ques.

O prefeito fe?: bem, está certo e merece aplau
sos. Somos insuspeitos para dar-,lhe palmas, pois
t:-1.mbém não'lhe temos negado palmadas. No caso, !)

dr: Paulo está com a Lei. Sempre que es'tiver nessll
'companhia terá os nossos louvores. Mas, para que
não nos fique devendo obrigação por estes elogioS,
pedimos�lhe, agora mesmo, um' f'avor: quando ,desw,
cupar a Lei, empreste-a ao sr: governador. Tá? O. K!

.

�

GUILM.EaM&; TAL
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


