
O nosso confrade, "Diánio da Manhã", 'em sua edí- I rem assim devem considenà' que, em compensação, a superior desempenho dessa delicada missão diploraâti«
"V I d t "pr'imeira das razões aduzidas demonstra, .por seu' lado, 3a,' constatou que .à pacificação polittca do Estado seria

ção de 5 do corrente, sob o titulo o tan o ao ema, � -

.

! d' A
� .

C 1 que a U.D.N. e os partidos que elegeram" o governador obra f'ácil, face às mutuas disposições .
que, nesse sen-

'Publicou o seguinte artigo, ásstna .o 'pOl' . ntônio ar os • ,

Konder Reis:
' 'serão grandemente' beneficiados com o congraçamento. tido, colhera. Entusiasta dessa pacificação, por sabei'

Sim, por que a fôrça do candidato Iríneu foi á certeza que a luta entre dois poderes nenhum interesse. e nenhu-

"Em nosse primeiro artigo sôbre a grande ca'mpanha que o povo sentia da grande administração que teríamos na vantagem
J

tiraria ao sr, Irineu Bornhausen - M

do "Diário", procuramos provar que a paclficação polí- com a sua eleição. E a confirmação dessa certeza vale- qual o prendiam além da amizade e do ideal partldãrto,
tíea é, em príncípio legitima, vantajosa e possível. E, râ, no futuro, mais, mil vezes mais, que tôdas as remo- estreitos .Iaçoa de parentesco' - preconizou-a. e' por ela

parece, não deixamos dúvida, ao expêr o nosso ponto de ções, demissões. e outros atos eminentemente políticos' pugnou. Venceu-o a intransigência dos "sovietes" da U.

vista. que o clima de luta provoca, fatalmente. D. N., que preferiu iniciasse o Governador sua cami-

Hoje, penetrando em terreno mais de'licado, vamos Não há, pois que escolher. O caminho é um só. A nhada declarando guerra, surda e[ sem treguas à aposi.
concluir as considerações a que nos propuzemos fazer, necessidade o indica. O bom sénso o recomenda. Santa ção, a aproveitá-lo polit.icamente nas suas proclamadas
tentando mQstr:arqlie, em :San�a Catarina, dentro das a- Cátarina' o quer: paz política".' vjrt.udes de admínistrador invulgar. Na verdade, .coma-

tuaís condições da 'Sua vida púbHca, a pacificação � tam-' x x
' '. .� '0 afirma Konder R�is,v a força do sr. ITil!éti Bornhausen

'hém necessária senão, indispensável.,
.

,x
' estava na. certeZa�:- óU"nà �speraliça. diriamos nos - '

Necessária senão indispensável por duas razões, O dr. �ntÔnio Carlos Konder'Reis, é um nome mui- da grande administração \que fíi�s�e.'Daí � seu 'trfuntan- .

'aliás, correlatas ; lO. - O atual Governador - a cuja CH'- to conhecido no Estado, onde se fez admirado pelo seu te vaticinío: ·"A ,con:firmk'ção dessa certeià"'.:_ ou seja,
p1Leidade administrativa nínguem nega admiração ...:.., pa- brilhantíssimo talento e pela Sua feeunda-ccultura, .inco- a grande administração do. atual Govêrno .z: "valerá;' no
ra cumpr-ir o programa difundido na campanha, que foi mum à sua idade. Na Legislatura passada, na Assem-J tuturó..mais, mil vezes' "fil.l1Ís, que todas as remoções, de
razão principal de, seu espetacular triunfo; necessita da bléia teve atuação de relêvo na bancada udenísta,' sen- missões e o'l:l'ire)s atos eminentemente póliticos que'
comunhão de esforços' de todos os catarinenses.: O que do reeleito para- a atual. '

.

o clima, de .luta provoca fatalmente".

importa em dizer. que precisa também dos partfdos que, 'o seu pensamento politico, expresso no artigo .ora O sr. lrineu Bernhausen, lendo o palpitante ,artiga
"

cada dia mais, lhe fazem oposição, na Assembléia e fora lil"anScrito, fê-lo mal visto e combatido ásperamente 'pe- elo sr. Konder Reis, ha-de, da insuspeição deste, tirar
dela, 2° - A realidade da atual política catarinense tra- los "sovietes" udenistas. E' o jovem deputado renunciou muitas conclusões .preciosasc A sua força residirla na

dnz-se nestas palavras: os dois poderes .eletivos do Es- ao 'DTíandaio, transtbrfrido-se pata a; Capital Federal, excelência do Govêrno que fjzesse. Os interessíeules
tado estão - e não interessa aqui examinar o porquê - Compreendeu, por certo, que a sua presença numa As- udenistas,' partidos até de inexpresaivos "sub-diretoeíos
em -lnãos diversas. O Executivo, poder comandante, no sembléia;:'combatida pelo Executivo em minoda, obriga- distritais, cortaram-lhe .essa força. O"Governador chega
atual regime - está com a U�D.N. O Legislattvo, cuja to-ia a incoerências gritantes para quem, como êle, vi- va ao poder com músculos de Sansão.. Mas, à U: D. N.,
fc)rça é menor pelo que dispõe a lei magna, mas que em tha da oposição, Percebeu que a luta def'lagrada contra blandiciosa, excitante dos. perfumes da vitõrfa, �nvfJl
projeção é igualou maior que o primeiro, nas mãos do ) P. S. D. pelo Govêrno do Estado, obriga-lo-ia ao sil�n- vente de caricias, maliciosa e trágica, foi fácil �a.nejal'
psD. Ora, o sistema preconiza índependencia mas tam- 'cio ou à defesa de atos injustos; jur ldícamente insusten- a tesoura de Dalila. Resta claro do' artigo do �l'; cKonder
'bém harmonia entre os poderes, coisa impossível no di- .áveis uns, socialmente insustentáveis todos. Viu, assim, Reis que a depilação do-sr, Governador é ato udenísta e

,

ma de luta. Só a pacificação, portanto, revolverá aqui"' 1. sua frente de lutador entusiasmado e ardente, a falta não da oposição. Isso mesmo já nos cansamos de afirmar.
1.0 que foi mal estar, depois problema e, hoje .já é tra- de razão do seu partido e a fatalidade de ter que recor- com .uma persistência que o sr. Konder Reis não teve e

gédía para o povo barriga verde.
-

,rer permanentemente à demagogia para e,xculpa-lo e ao sustou .quando, com a reuúncia, lavou as mãos à bada
Mas, então, será necessário um jrecu.o, uma capitu- Governador. Di.ante desse futuro Inelancólico e inéon- de Pilatos. Mas o que disse no seu artigo, resguardando

Iação? Não.
\

Será necessário uma pacificação; um en- sentâneo ao seu' passado, curto e rápido na política, mas a conveniência das palavras, já, foi dito &- reditO' 'por nós,
t.endiment.o leal, tã.o sómente. É pÓl'siv:el� nã.o negamos, afirmativo da sua personalidade, a ,renúncia. .ao mandato, com veemência maior e mais ampla libe.rdade. Um artíga

, que a segunda' das razões alinhadas, deixe entrever q'ue se fez imperatiya. Ocorre, ainda, 'que o jovem deputado, 'uosso -- Libertemos Irineu - cabe inteiro dentJ:Q do a:r:�

a pacij'icação traz, vantagens 'políticas para o partidó quando da posse do atuál govel'nante, fôra como que tigo do Sr. Konder Reis.
-

que, faL,derrotado no :rde Outilhro. Aqueles que pensa- um agente-de-liga�ão' com o Governador sucedido. No Confira, .o sr. Governador.

"
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Ilnicr.J!!!. a !!���!!!ento�!,o}r!a�! NIVOS int:�ente$ : tornam ainda mais grave
:ÇM do importante discurso 'fQrmaçõés 'que- çolh'im, no

,:8", ""7'S:,,',.I-tua' ç·a-o·' ',·0'..',0', C'8'0',8'I d',e S',u",ez"com o qual o deputado Leo� tra,to diuturno do assunto,
berto Leal, da nossa repre- por todo 'um lustro. Se algu-
sentaQão na CâmaÍ}a, apre- ma coisa foi feita,

.

muito CAIRO,7 (D.P.) __: Civis sa do Oriente Media. e salvaguardará aquela via :dial da paz e da segUl�ança�.
:sentou ao plenário" o proje- resta por fazer, por melho- eg:ipcios e tropas' britanicas .

MENSAGEM DO REi JOR- internacional". Decl'ar{)u I acres'celltando qu'e a Gl"ã�'
ta do Plano Nacional do rar e aprimorar. o- trigo, pe- trocaram tiros; nos arrabal-)

,

CE tinubem que "nada poderá Bretanha, "continuará de-
"rrigo. la mal{nitude e pelo alcan- des da Ismailia, na área d:o t LQNDRE$, 7 (D.P.) interferir nos direitos dos! sempenharido seu pap€l n�

O SR. PRESIDENTE: ce econ@mico da sua cultu- Canal de Suez,' sem havel�': Em sua mensagem do trono, : sudaneses de decidirem por Coréia, com o objetivo der
Tem a ,palavra o Sr, ,Leo. ra;,deve 'preocupa;r' cotidia- entretanto' vitimas d.e, ..parte. 1, ida. perante 0. Parlam.ento, I si mes��.' o,' futu�,'O status de rest"aurar, a 'pa.z e ° be.m e.s-.... t L ] nam�nte. os que tem respon- - , f'Uer o ea . , a parte. Esta notICIa fr)1 o reI Jorge afumou que a seu pals . O ,reI declarqu l,tar . Esta ,OI a prlmelra.
O.ciR LEOBERTO LE:\.L sa,bilidade de. Govfu.no, e,

'
.

. .

6
.

ü • 'h transmitida por um porta- Inglaterra "manterá sua po- ainl'fá que o governo "apow··1 vez, em °1 a1108, que o rei
-- Sr,. Presidente, nào deve iambem, aqueles que, repre- voz britanico. O tiroteio te. sição ,na zona do Canal, nos rá lealmente aS Náçõ�s Uni- 'da Inglaterra não pôde di
causar esp�éies os' meU� St'!'útàutes au Povo, tem as- i'ia ocorrido na ponte de' Ne- !tet'mos do Traiado de 1936 das como, instruI\lento Jnun- j'igir pessoalmente sua men-

nobres pares nesta Casa do sento nas Casas do Congres- fisha" perto de 'um embasa-
\,

'.
,

----

sagem do trono. Em dezem-
Congresso Naci'onal, o fato soo Sé.m, o intuito de tmzer menta anti-aéreo britanico... V· lOS REJEIIADOS

bro de 1935 o rei Jorge dei
<l- �ue eu ',uba a e,ta tri- nov;dade mM. ,egum de Declarou o ;nformante que

'
.. E ·

xou de tomar parte na mau-

�u:il�a��e�:�::l�r:::� �:�;�. ;�ll� ;�:p;��Ci�g�n�eeSu/b�:� I
�Zi�eef��;�ã:!r;�i�:�:���" .. -' � ',�. . ,., ' , .,' ','. ,.

, '. ��::Ç:olll��'t�a��àÍI1�,1�e!:;'
do e retruJado sob. as lllaIs

, (C' t" 3& p,.. ) e .exigiram que "eles se en- Em' sessão noturna de ante-ontem, a Assem- Victoria; neta da rainha Vi�
d" I

.on lllua na. ,agIDa -..,

22 21 "t d'
.

lversas formas e pe as Pe- ... , '." I tl'egassem", seguindQ-se a', bléia Legislativa, por e', votos, releI ou OIS tÓl'ia, ocorrida na vespera.
nas e palavras mais bri- iRe'DO'·.do·s·0Dl Belo! essa exigencia o fogo' de. vetos, do sr.. Govérna"dor do, Estado, opost.oS a da i:rttBtalação dos trabalhos..

l�antes '<leste �.aís\ É qüe o

I ,II i un:a�.arma �utomatica dos projetos de auxílio a.o Ginásio Lagunense. À vis-
.. :. ,. .

problem� do tIl�O eu me a· 1 Bor,·zoota �'55 ,egIpclOS. Os mgleses respon-
'. ta disso esses projetos serão transformados em

.costumeI a sentI-lo desde, ' 11., li t deram ao fogo. lei.

q_u�ndo a�vog�do 110, inte- ; CI-Altas-.tas I
.

O �orta-voz militar bríta� --r
:rl01 catarmense, numa das. w-: mco mformou que tem se

.',

De'" f��is ricas e promis�o�'a:s 1'e-1 B. HO,RJZONTE, 7 (V:A.) registrado maioi'es in'ciden-
.' s ez-se�lOes do E_staçlo. Gmndado - Encontram-se reumdos f tes entre egipcios e solda-

a S,:cretaria da Viação e 111es�a c�pital 355 �ienti�tas dos_ ingleses, cujos reforços Está de luto a secção ho- de pl'econceitos caducos e

Ag1"l.c�Itur�, neste. posto, nacI,onalS e estlangelr,os estao apertando cadá .

vez nesta da" UDN, Iagunel1se. de conservantismo suspei
'Por lllJunçao do cargo, tra- que tomam parte nos ü'aba- mais o controle do Canal. Luto fechado,' pela morte, to.
tei dqrun.te' longos 'cinco lhos da, lU Reuniãq Anual

I
O Egiptó, como se' sabe� re- das suas mais caras ilu- • Vão chegar a se .convece

anos. de tOd,as as questões da S?ciedade Brasilei:�a ,�a- pudiou o Trata�o que pel'- sões. rem de que estão a desper
x:laclOuadas 'com, a produ7 ra o Progresso ila Clencla. mite aos ingleses manterem .IH aqueles cavalheiros, au- tar, em' sob.ressalto, de um

..
" ,,' ��o ,agricola e, s�u ,�scoa- ,0, c�J.'tame, vem d�spe:t'tando 'Ia defesa ·daquela via leste- to"'julgadQs' democratas' de ganho quiméricQ, que lhes

fi" Inente. Vi surgir e colaborei vivo, interêSs.e, pois coinci,- oeste. Ã,. Liga Arabe, cons- t pri,rrieira água, porque acre- apresentava a mIragem dum

,na atual Campanha Nacio- de com revelações acêrca da rtituida por sete nacões, te-' ditavam fazer part� dum3. castelo feudal, cintado com

�:l do .Trigo, ellceta�a em instalaç'�� e�,Bel? Horizo�-Iria firmado onte� a" po."içã_o al�js�ocracia do carate,r, SUl'-, muralhas. de honra, rendi
a hOla e prossegUIda no te da pl1mella CIdade ato- d,e que-a evacuaçao bntaru- pr,eendem-se e se desconcer- ihadb com �eteiras de vigi-

atual. GoVel1lO. mica do Brás.il. Os temas ca do-CanaI�é "lj.lJ13, condi- tam, verificando 'que o par- lância, circundado com fos-
CUIdo" assim, não seja relacionados com a Fisica lção vital" para a 'cooperação tid(/ ao qual deram seu a- sos de intransigência, altea

'lUal, 'traga, quem viveu a Nudea'r tem despertado a- do mund'o arabe com as po- palO não passa de um,agru- do em torreões de princípios
l11eIr,.oraveI ca?,,;D,c;1ha, o :seu tcnçi'(.o ge:'�l n.os simposi03. j Umcias ocidentais, na defe- pamento q_ualquer, pejado C(Jntinúa na 5a Página

L
\ ..

uma ilusão
o riso da �idacJe .• '.

Se .o deputado Enorí,
com'a mania de C01OCM'
e retirar a sua ,;assina.'
tura nos projetos, {ósse,
nosso cole-ga, sabe (1\

que é que êle ;ôevia re

tirar? J

- Não!
- O cinto!!!
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DR. A. SANTAELA I(l'ol'Iaaelo pel� "�euld.4, N.
....aI ....dicin_a d. Unfnul-

..... elo Br••il).
. '.

.�ico por ColleUra() da Áaai.

....d. _. PIIicallatal do Di.tóto

��L
k-lnteno elo' Bo.plta}, Pai ..

••tttrie.;. ••anic&mio JUdiei'rio
..

' OapItal ".deral.
:ar-Intamo da S.nta C... de

.•lIistent. de Cirur&,i. do Prof.
�:dc6rdi. do :alo ele Janeiro.

DR. I. LOBATO
JFll..HO Vulcan.ização

ElE

Pneus e Canlaras de Ar."

!
DOe.tu .e allll'êllto ruplr.�rle

TUBERCÜLOS.
Clrareia do Tc.�,,:Y.

Formado pela Faculdade Naclo

n.l de 'Medicina. Tisio)oai.t,. •

T�.ioc1rur&'iAo do H08pital Nerlu
Ramol. Curlo de eapeeiali.açAo
pelo. S. Nó T. Zx-interno e .h-

Serviço Garantido

C01dtRCIO & TRANSPORTES €. RA� S. A.

Dr. Renatl RalDus da Silva I
.Advogado

Rua, Sentol Dumon�1 12

,;._ Posto de Serviço "ESS6f' -

Telefone Manual - 44
Ueo .Pinheiro G'I1imarãe•. ílUo} •

.

OUai_ .édi� ,..... Doença. N.r- Con•• : FeliplII S�hmidt, 88.
,..... "

'Consultai. diàriamente.... 11
eo...lt6riol Ittittclo

A.mélia,
à' 18 hora•.

"'-Sala •.
-

.

--:"'d" .

• A i.A ai B
Rua Dom Jaime Cimara.

_.. ..nela. .,..n.... o rall·
20 t 2

.,. 1". .

ap o. .

.

" Fone M. 802.
��1I1ta., Da•. 11 ã. UI ,1I!tr",a .. t'f.l.fon. :

�•••lt:6rioJ 1.111.

..t"uei.: 1."'.

Estreito - Florianópolm..

Ap.4
·'-'--1

f.Vie-i raJosé MedeirosDreOR� ARMANDO VA
.y, :',l)BRmDE :_t\SSIS Via'ne'm cnm se"ur�nça ��l& 6 'i

e rapid.ez :�
sO NOS CONFORTAVEIS· ��ICRO:'ONllitJS DO 'r

RA:aIDO' «SnL-Bl:A�1tEtBO�) .!

Fhrianópúlis, - Itajai - JohwiUe - Curit]l a ;,

'"
;" ADVOGADOMEDICODR.NEWTON

,D'AVILA
o.. . �"l�OIo de Clínica W••UJ
••..�"t��. _dniclpai e lloa- Caixa. Postal 150 -. ltajai·· Santa Catarina

Qnrcla iteraI - Doeaçu .e I... ; Pltal
.

de Caridade
Dona - ProetolocIa I CLINICA .EDICA D. CRIAN-
.letricidade Médica

I
CAS • ADULTOS -

-

O'...lt6rio: "u. Vitor .eire- - Alereia -
... a. �I - T.•letone 1.607. ConlDlt6rio: Rua Nune. Iacha- .I,--,�-:::, ;"_12 ".s......-o.na1l1"1: AI 11,10 ho......

1.0.
'7 - Con.ulta. cie. 10 .. 11 r�

� .a. 16 hor•• em diant.: a elaa 15 ii 1'7 horafi. I
_.,... . ,.,.".

"'i••ncia: Rua Vida} Ramo., Ce.id'Dei .. � Ru. .arecha. Gui- fluo AI.,cch.1 D.oJ.,., 341. 1 .•••d�. '0,"
,.

- TtJIefou. 1.C2.I. 1It.:''lDe, I - Fone: - 781, CURITIIIA nuCB."U, PAOSU""-S

P'

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

Rua Dendoro esqui,na da
Rua TentIDte SilveiraAgêncid .:

AO POVO
Nada de Bomba Atômica e Girafa a maior,

DE FLORIANOPOLtS
que não passa' de propaganda, porque o verdadeiro' "ASSOMBRO" ê- o FORMIGUEI�O

.,

DOS PREÇOS DA

Bom. Gosto%
'\

.

Casa
a rua Felipe Schmidt, nO 18

Para maior prova vão aqui alguns. preços: _.S.eda lisa, Cr$ 10,00, Estampada, 15,00, Tafetá Xadrês 12,00, Tafetá' .Cliamalote
16,,00, Organdi Estampado 14,00, Linho .de Seda 14,50, Não Eruga 14,59, Luisine 5,00 e muitos outros artigos, que serão ,vendidos.;;:

•

•

<

/
.'

.

. a preços nunca vistos '. .

.

Ap�oveijeDl !
.

AproveiteIn 1
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'-:� ��,,,,,, Florianópolis, Quinta·feira, 8 de Novembro de í951 5

�O -PI.'ano �aciODaT do
-

,Trigo Declorcçêe de 'Voto V"
_.'

·d. .. S"_'
.' ,... ..

I;,,siieíras,, 'JI.Jl1'Sote a minha voz Não é novidade no Brasil 'I'" a
.

'O'C I· a" . · ,:
cã, VO:b da 'írriprensa e dos o plantio do trigo. Êle -f'oi pertar a colaboraçãov-e- en- hoje,. um comício monstro,

.'

.

'

.

, [

meus pares, para transferir sempre uma' cultura tradí-] tre o contribuinte e o fisco: havendo já um abaixoassi-'
'
..

. -a amp1idão deste recinto cional e se em certos perío- sem antes, traçar uma poli- nado - com cêrca de dez 1 ANIVERSÁRIOS: .

I
do si'. Wilson Chaves fun-'

. que >e o -proprio Brasil, a dos da nossa história o tri- tica tributária capaz de for- mil

as.
sinaturas, no qual se' SRA. RUB�NS P. RAMOS cionário da' Penitenciária

minha 1:-'1lrtceza em que have- go desapareceu e deixou de çar, pela persuação e pelo protesta veementemente ,
Passa, hoje, o aniversário do Estado.

':rnosli'e -eDctl\ltrai" e trilhar, pesar em nossa produção, esclarecimento, a compreen- contra o citado projeto de natalício da exma, sra. d. . 'VIAJANTE:
: aa qu�tão do trigo, o úni- nem por isso a tradição foi são do contribuinte. É ne- lei, que muito vem afetar o i Mirza Gheur Ramos, digna DR. EDIO O. FEDRIGO

"co caminhe certo e seguro. quebrada. Vêzes diversas o cessárío e urgente estabele- comércio entre São Paulo e :1 espôsa do. nosso prezado De sua viagem a Buenos

E éste caminho, rota que Govêrno cogitou do aumen-
cer um traço de união, um Minas Gerais, mormente a conterraneo dr. Rubens. Pe- Aires regressou, ontem, via

"todos desejamos aberta, se- to propiciando , vantagens elo, entre' o fisco e o con- vida da cidade de Poços de I derneiras Ramos, Procura- "aérea, o.dr. Edio Ortiga Fe-

rá a pofitica nacional, do aos produtores. visando a tríbuinte, reduz indo o an- 'Caldas. Êste assunto tem dor do Tribunal Regional drign, do alto comércio .local
'trig� conflda nf' expressão, incentivar a cultura do ce- tagonismo entre os mesmos. trazido ao povo de Poços de

j Eleitoral.
. e vereador à Câmara Muni-

-"3. produr;oo, a defesa, a me- 'real. Assim, entre altas e
Contribuinte e fisco são têr- Caldas em tal 'alvorôço que Às muitas . homenagens cipal,

'ilhoria (IRs safras, soa cola- baixas a produção do trigo mos complementares e n�U1- já se fala nesta cidade em que há de receber a ilustre NASCIMENTO:

''.Uoraçã� moagem e consumo chegou a ser volumosa e a
ca opostos; pedir ao govêrno federaÍ a clama, que desfruta de largo O lar .do sr. Milton S: Gar-'

,�té qJ1ie, um dia neste Bra- desaparecer, constituindo,', d) - Voto contra êsse inclusão daquele município círculo de amizades na so- cia, auxiliar da gerência de

.si], às mesas de todos os no entanto, o' seu desenvcl- projeto, ainda, porque .. um mineiro no território pau- ciedade rlocal, O ES',I'ADO, O ESTADO e de sua. exma.

'lares- vá 'l-lm produto só nos- vimento uma permarlente dos �onderáveis argumentos lista", - I respeitosamente, se associa. espõsa, acha-se de parabéns
'.50, genuillamente nosso. ! preocupação do Poder' PÚ- de que se serviram os ho- Um tributo precipitado e SRA. WALDIR MACUCO com o nascimento, ante-ou-

Sr. 'Presidente, passo a' blico. meus "de govêrno", os por- iníquo será sempre de fu- Ocorre, hoje, o aniversâ- tem, de um robusto garôto

}er, 'sublinhando 'a magni-' Na atualidade. de seis ta-vozes do govêrno, nesta nestas consequencias.... E a I rio natalício da exma. sra. que recebeu o nome de .TO

aude ao assunto, a nota que: anos a esta data o trigo foi Assembléia, foi de que a Taxa Rodoviária viria difi- d. Ondivaldina Clímaco Ma- SÊ FRANCISCO.

-o "Correie da Manhã", es- i elevado a problema nacio- entidade congregadora dos cultar mais a vida de milha- cuco, digna esposa do sr. NOIVADO
-sa expressão superlativa do' nal e a campanha que se de- motoristas, em Florianópo- res de motoristas que, do Waldir da Luz Macuco, co- Com a graciosa senhor-i-
5omalisrn� brasileiro, acaba I senvolveu serviu para de- lis, se havia manifestado fa- volante, retiram o pão diá- letor Estadual nesta Capi- nha Eliete Schilling ajustou
..de p�blicar em sua edição I' monstrar que o País dispõe voravelmente à cobrança' do rio para suas famílias e tal: núpcias, em Blumenau, o

. .:do dra 23 do corrente. de condições que lhe permi- tributo em aprêço. suas proles. 0- ESTADO cumprimen- sr, Prof. Wilson Alves Pes-

'o QUE O TRIGO NOS LE- ,tem produzir, 'até a suficien- t88e &il'gullMmto já está A orientação política de ta-a, respeitosamente. sôa.

VA' .� I cia, o precioso cereal. enfraquecido e reduzido às um parlamentar que vem do DR. NICOLAU DE OLIVEI- PARTICIPAÇÃO
Com relação à origem da Diversíssimos organis-. suas verdadeiras propor- seio do povo deve ser sem-

'

RA José Cassimiro Grams e

-cultura do trIgo no Brasil, I mos, de nome, feitio e atrí- ções. Correm listas e mais pre a de reduzir e eliminar Transcorre, hoje, a data senhora participam aos pa-

apar-eceu, 11ã tres ou quatro buição vária, exercem in- listas, já com centenares de as dificuldades com que ês- natalícia do dr. Nicolau de .rentes e pessoas de suas re

:talIOS. 'Uma curíosa monogra- fluência e atividade sobre o assinaturas, pela cidade e te se debate. Nunca aumen- Oliveira, Promotor Público lações o nascimento do seu

-fia dó agrônomo Fernandes trigo nacional. É o Ministé- pelo Estado, em que os mo- tá-las. nesta Comarca. filho Leonardo, ocorrido an-

"'Teixeira, 'interessante so- rio da Agricultura pelo seu toristas estão expressando Votei contra êsse projeto Culto e cavalheiro, o ilus- te-ontem,

'bfetu:do pelos estudos que Departamento Nacional de sua não conformidade. e fiquei com minha' cons- tre coestaduano receberá, FALECIMENTO

'Xlese:nv;'!)1\'<e visando a demos- -Produção Vegetal, pelas Ontem, estava eu 'pales- ciência .tranquila, pois as- no dia de hoje, expressivas D. Maria da Glória 'O.
�rar que Já o Brasil colonial suas Divisões de Fomento e trando com o ilustre Presi- sim não contribuirei para homenagens dos seus ami- -Gandra

-produsis billm trigo antes do Defesa, pelo Servico de Ex- dente desta Casa, o meu in- reduzir a fatia de pão com gos às quais nos associamos, Faleceu. ontem, nesta Ca-
, "cereal cemstituir grande cul� pansão do Trigo, pelo Cen- def�ctível ,amigo e compa- que milhares de motoristas 'júbilosamente. I, pital, a exma. sra. d. Maria

-tura nfjS Estados Unidos e tro Nacional de Estudos e ,nhelro de JOl'nada - Depu- .pobres alimentam- suas fa- CESAR AUGUSTO C. DE da Glória Oliveira Gandra,
::no Canadá. Pe�quisas Agronômi.cas,. pe� Lta�o Volne,�, CoIl,aço. 'd,e, Oli- milias. MIRANDA genitora dos srs. Argemir.o

Ao. nos'So pais \'e10 tam- 'las Seções de Fomento Agri-! Vélra
- quando, atraves de . Sala' das Sessões, 6 de no- Festeja, noje, o' 'seu ani- e ,J(}vita'Gandra e da' exma.

,"''bem_ a Argentina buscar se- cola nos Estados. É. o

Mi-I
numerosa comissão de mo- veníbrú de 1951. versário natalício, o jovem, srã. d. Hilda Gandra Bnleg-

:'Ilw.ntes da boa planta, cóm� nistério da Relações "Exte- toristas, me veio às mãos (as.) Francisco Neves. Cesar Augusto Cardoso de gmann .

.:ainda recent-eme'Jlte o Uru-' riores, através da Comissão _ um, telegrama, com a�gumas Deputado pelo P. T. B. Miranda, filho do nosso co- O sepultamento do seu

,J:guai ao 1mp'OTtou do Rio Es�ecial de Trigo do Itama-l' aS�,m�turas, nestes termos.: lega de imprensa Jornalista cad'aver se 'verificou, ontem-
'Grande do. Sul. Naquele ratI e, dentro do Acôrdo In- Nao concordando a atI-

- Adão Miranda, administra- à tarde, saindo o,feretro da

:mesmo trlibalho, baseado em ternacional do Trigo. É o. tude tomada por um grupo C.laD.e· _,Ol·'a' rl·o' dor do Hospital "Nerêu Ra- residência 'do sr. Prof. Hen-

'cifras do 'Se'l'viço de Esta- Ministério da, Fazenda, pe-I associados em sessão IRRE-, - mos". rique Brueggmann, à rua

-tística .'Econômica e, ,Finan- lo Banco do Brasil e suas

I
GU�ARMENTE 'REALIZIA-' Cesar Augusto, comemo- Saldanha Marin:Qo, 36. para

'ças do Ministério da Fazen- Carte.iras de Crédito Agri- DA, reafirmamos a V. Exa. RI1'Z, rando o feliz aniversário, ,0- o Cemit.ério Público de Ita-

-da, ref'e'rent-es a um ,pel'io- cola e Industrial e de Expor- nosso p,_edido .,anterior. .f.9!,.1:, As 5, 7 e 8,45 hOJ'as ferecerá aos seus amigui- corobí.

�do de tres anos, 1944 a 1946 taçã-o e Importaç.ão. É a Co- ! mulado atraves Presldentê
.. _'-.,,_ 'IMPER�ÍAL

. nÍl'os uma' festinha. íntima

+encuntta-s€ uma alusão 'ao missão Técnica do' Trigo.! Jesuino Espíndola, sentido Ás 7,45 horas na reRid{)l1cia dos seus pàis.
'muito -que o trigo nos' leva. São os Governos Estaduais, II r��e�tar pro.i:to taxa rodo- Simultaneamente. ! O ESTADO felicita-o .

. Nesse -periodo, o Brasil im- pelas respectivas Secreta- ,VlarIa que tao desastrada- O amor, sob as suas maiS. '[
FAZEM ANOS, HOJE:

:portou trigo, em grão e fa- rias de Agricultura e outros I mente virá onerar nossa hu- hediondas foi'mas, é o aR- SENHORES: I
.:rinha, 'no valor de organismos r.egionais. Vale' milde Classe"; sunto abordado neste filme I .

-Cândido Salva?or Ro-'

:Z.624.180:000,OO cruzeiros. diz�r portanto que a diver_ I
• e). -:- Voto contra a ins- inteligente e ousado.

. dngues. .'

eDm -essa soma, despen:� sidade de organismos deve tItUlçao da Taxa Rodoviá- Mãe e filha." rivais no I - Arnoldo Severlno de

dida apenas em tres anos, necessáriamente, gerar di- ria e l�mbro, �inda aos meus amOI'. I Oliveira.
.

})oderian1Qs criar seis com- versidade de orientação, o nobres paTes o que está, Q-
.

CONFLITO, DE PAIXõES. -Dr. Rafael Cruz Lima,
!

llanhias fenoviárias da im� que é pouco reco�endável correndo na risonha cidade 'com:'
" I delegado do IAPTEC.

1>ortanc1a da Paulista, mon- para o sucesso da campa-.
balneária de ·Poços de Cal- Rosalind RUSSEL - Mi- ' SENHORITA:

-tar seis empresas 'siderurgi- nha.
'

I das, do Estado de Minas Ge- chael REDGRAVE - Ray- - Aurea-Terezinha, fi-

'Cas eomu a de Volta Redon- (Continúa) ,rais, conforme a notícia m'ond' MASSEY - .Katina lha do sr. Argemiro Silvei-

da: construir doze estradas
'transmitida pela Agência PAIXTNOU e Leo GENN. ra, sargento-da Polícia Mi-·

de rodagens nas condições Ela Peroo' lal- Meridional: No programa: litar,

'técnicas das que caracteri-
"S. PAULO: 3 (Meridio- O E�porte na Téla. Nac. MENINA:

:zam a Via Anchieta; moder- p3ssando bem
I'

nano 'Segundo h;formações' Noticiario Universal. A,- - Céres M.aria, filhinha

,nizar todos' os nossos por-
colhidas hoje à noite, pelo tualidades. -, ----

"!{?S, atualmente tão precá-
Eva Peron, esposa do presi- telefone, com o Sr. José del' Preços: (iR DECIM'"ENTdente, foi submetida a uma OI'

..

A d f 't C 4i!

t A A
'

'-"0lt"lOS, DU aparelhar, quarenta
lveua zeve o, pre el o r'iP 6,20 e_ 3,20

.

:aeroparttls iguais ao que b�m s�cedida intervenç_ão de Aguas da Prata, lavra
I

Imp. até 18 anos,

1lnelbor p@ssuimos.
clrurglca na ,manhã de on- grande indignação na popu- ROXY

Com aquela grande verba t:m be ,(j_ue sua,s c.ondições lação de. Poços de Caldas Ás 7,45 horas .

e MISSA
<conquis't'ariamos qualquer

sao oa,s:,
.

em 'face do projeto de lei E o sucesso continua

,uma das gra'ndes realiza-
A ,not�cla revelada pelo 'que se a'Cha em discussão na FERAS QUE FORAM HO- Espôsa, filhos, pai e ir-. ainda, a quantos' enviaram

�ões- a que nos reportamos
Escntol"lo de Imprensa go- Assembléia Legislativa do MENS mãos de ORLANDO FRAN-Ieorôas, telegramas e car-

Isegundo '1 1 t' vernamental' não deo' maio- Estado de Minas Gerais pe- com: CISCO DA ROSA vem, com tões quando do sell. faleci-
....
e do t"abOalchao cu o cons �n- II res' detalhes da operação ou .lo qual, se aprovado os' l'nl-

'L " supramenclO-. f
. ." "

.

,Claudette \COLBERT e o presente, externar os seus mento.

�lado .. E qualquer daqueles
por q;em

01 ex�cutada. A postos de barreira enti"e os Patric KNOwiES. agradecimentos ao dr. Po- Ao mesmo tempo,' convi-

empreendImentos d < lt s�·a. eron e�ltra�a no Hos- t Estados de São Paulo e Mi- No programa: lidoro Santiago, às· Irmãs dam para a missa que, pela
:alcan{;e econômi�o

e :. o, pltal de PolIclínIca sabado nas Gerais, para entrada Noticias da Semana. Nac. de Caridade e demais au,- alma de Ordando Francisco

v�zes mllTtiplicad�, nVã� l:� pas�a.do e de�de setembro nêsse �st�do, de �utomóveis Metro Jornal. Atualida xiliares do Hospital de Ca- .da Rosa, mandam celebrar,
xIg-iria mais que a inve

- que se encon ra adoentada e cammhoes, serao aumen- des. ridade pelo desvêlo, dedica- amanhã, 6a feira, às 6,30

'tia

s.oma Tlaga pela comrs�o

I
padecendo, segundo disse- i tados desproporcionalmen- Preços: ção e carinho com q'ue tra- horas na Catedral Metropo-

'" c pra ram os med'(' d" .!
O d P-do trigo estrangeiro'

I ,os, e· anemIa! te, povo e oços de Cal- 'Cr$ 5,00 e 3,20 taram do seu pranteado ma- litana no altar do Sagrado
, em, aguda" 'd t' d

.conj'prniidade .com as ren-
'

_ '

as es a promoven o, para Irop. até 14,anos. rido, pai, filho e irmão e. Coração de Jesui:l.

dosas exigencias cambiais,
":!n,o'P:aZ'o_d�tre� anos.

I 'AVENTU·RAS DO ZE-MUTRETA.POIS nao sera esse um ,
.

,
.

p.roblema em que se deve i ;----.......,..,,....---------- r----....,.,------�-----.... ,...-----.,........----...-....,...,.....------

-concentrar ri. atenção do go- !Vemo? '

_

Sr. Preside'nte, o valor das I
Importações, no per iodo de

I'1944 a 1946, já ioi de muito
'·superado. As importacões;
'-de

g.
rão d.e trigo, .em ÚJ50, .11S?�aram Cr$ 2.027.852 00 e

as d-e'Tarinha dê trigo.' ....
"Cr$ 17.424.000,00.. ,

"Prosseguindo, Sr. Pl'esi-'
'dente' .

• 1

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

Divulgue "� ES'fADO"

.!.

ff?
CHEFE' /,'

ç�
faJI.IA 46)U I·'
SlJA SIJ6ESTA'O

I

,

__�_.;.._ --J ""'""'!!"'��=---_.,.L__

--�
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Ftoeíanõpolis, Quinta-feil'a, 8 de Novembr_o de 1951 o ESTADO.4

A Quinta B-o�ba Atômica,
da atual série· de experiências

.

.

LAS VEGA�, 6 .(U.P.) -I como ocorrera quinta-feira, cinco segundos, tempo "re
.As onze horas e trinta e um 'em que sete janelas foram cord" portanto. Uma coluna
minutos da manhã de hoje, quebradas. de chama subiu aos ceus co

a Comissão de Energia Ato- Duas fortalezas voadoras, mo uma especie de nuvem
mica fez explodir a quinta B-29, foram vistas sobre- de fumo cor de' rosa,' Essas
bomba atómica da sede a- voando o local da experien- chamas tal como foram vis
tualde experiencias que es-' cia pouco antes da detona- tas do monte Charleston; a\
tá realizando nos desertos

I
ção, A bomba deve ter sido 80 kms. de, distancia, for

de Las Vegas, Estado de Ne- deixada cair de uma altura mavam parte. integral-da co

vada, Trinta'seg�ll1dos maia- não' inferior a trinta mil Iuna, subindo até' uma al
tarde a costumeira nuvem' pés (aproximadamente 10 tura de 350 metros'. O éco da
atomica que aparece após a I mil metros).'Desta vez, o explosão repercutiu pelas
explosão, pode ser avistada I clarão e a bola de' fogo que montanhas, em que se sen

desta cidade, situada a 120 . costumam acompanhar a de- tiu um tremor ele terra, pelo
, krns. de distancia, desta vez, f'lagração duraram perto de espaço de trinta segundos.
porém, com proporções nun

ca, vistas e, segundo infor
maram os observadores que I
vêm acompanhando as de- !tonações, a maior até ago- I
1'3 provocada. !Os indicios da potencia e

r-das proporções da explosão I.de hoje aliás, haviam sido
dados pela. Comissão, Ato,
mica que .prevenira ",ante
riormente, no sentido de

que todas as janelas e vitri
nas fossem conservadas a

bertas, provavelmente para
·(.liminuir os efeitos da terri
vel concussão. Sete min u-
tos após a detonação foi

I'K' 2 63 .�
- -

ouvido seu rumor em Las i RIO, 6 (V.A.) - A pri- nem mesmo' é facil ímag í-
Vegas ao mesmo tempo que meira cidade. atomíca do nar". Quanto aos objetivos
urna- repentina . rajada de Brasil surgirá em Minas Ge- da visita do sr. Gordon Dean
vento passava pela cidade. rais, dentro em breve - a- ao BrasÍl, o almirante Alva-

O, clarão -da explosão' foi firmou o almirante Alvaro ['0 Alberto limitou-se a di
tão brühantecomo o da rea- Alberto à .reportagem, ao zer que a presença do pre
Iizada na quinta-feira. A regressar' dos Estados Uni- sidente da Comissão de E�
nuvem, qllte, se formou logo dos, O 'a1mirante Alvaro nergia Atomica dos Estados
após, com coloração pur- Alberto qtie é presidente do Unidos em nossa .capital ]
purinea, tomou a forma u- Conselho Nacional de Pes- "não ,é .simples .casualida-

,

sual de cogumelo para lo': -quisas, afirmou que obteve de";
go após dividir-se' em duas completo exito em suas con

porções semelhantes' a cha-' vereações com as autorida

PeUS de gelo. Na cidade de des norte-americanas em

Las Vegas, a população foi torno do desenvolvimento
av�adaparaconservar�pas das pesquisas�uc�are8 em {'��������������--�����������--�������
janelas abertas e' para, na nosso país.
medida do possível, ahando- Observou o almirante Al
nar suas casas. As crianças varo Alberto que nos Esta
foram retiradas das salas dos Unidos tambem. tratou
de aula e traz idas para, 'os de problemas relacionados
pateos. Por toda parte, ca- com o desenvolvimento das
sas, residencias, armazens pesquisas químicas é biolo
lojas e escritorios, seus ocu- gicas no Brasil, tendo, com

pantes sairam para a rua essa finalidade, mantido
onde puderam acompanhar conversações com diversos
com nitidez os detalhes da orgãos especializados e uni
explosão. Nove minutos após versidades norte-ameríca
foi escutado o ruído da: de-

SEUS INTERESSES NO
aio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALY:J$
advogado

Av. Rio Branco, 128 - Sal.a 180&/4
I Tel!. S2�6942 - 22-8006.

,1

A Pritneira Cidade
I AtôD1ica do' Brasil,

,_.,... _
....�

- -

'. '

Participaçã,"
:i\'lILTON S. GARCIA

e

,SENHOR-A
participam, aos-parentes
e pessoas de suas rela

ções o nascimento, on-

. tem, em sua residência.
de seu filho JOSÉ
FRANCISCO.
Fpclis., 6-11-51.

ASSOCIAÇÃO PROFISSlONAL DOS 'TRABALHADO

RES NA INDÚSTRIA GRÁFICA DE FLORIANóPOLIS

Assembléia Geral
.I

De ordem do Sr. Presidente provisório desta associa
ção, tenho a honra de convidar todos os gráficos, para a

assembléia geral, a realizar-se domingo, dia 11 do cor

rente, com início às 9 horas na séde da Uniãó Benificen
te e Recreativa Operária; para eleição da' nova diretoria:

SABE '»A ULTIMA?
CHEGOU

MARTI·NI
�

Comlzsão de
Abastecimento
RIO, 6 (V.A.) Mais

uma medida em beneficio
das populações atingidas
pelas secas vem de ser' to
mada pelo presidente Var

gas, com a criação da Co
missão do Abastecimento do
Nordeste, orgão destinado a

promover em regime de ur-

, gencia as medidas necessa

rias ao suprimento e consu

mo de géneros alimenticios
nas zonas diretamente afe
tadas pelo flagelo.

,

'I
A Comissão de Abasteci

men to do Nordeste será
composta de tres membros:
'representante da Comissão
de Financiamento da Pro
ducão do Ministerio da 'Fa
ze�da'; outra da Comissão
da Marinha Mercante e do

vice-presidente da Comis
são Central de Preços. A
presidencia caberá ao sr,

Benjamin Soares Cabello.
Nos estudos que determinou.
para a substituição do CAN,
o presidente Vargas. reco
mim-dou que a referida co

missão entrãsse imediata
mente em atividade, "a fim
de que se mobilizem os mais
amplos recursos 'para a sal
vação do nordeste:

pa,�O' que vi, acrescentou,
convenceu-me de .que não
4á força capaz de derrotar
os aliados ocidentais. O po
tencial americano é tal que

tonação e uma especie de

trepidação. Em Caliente, lo
calidade mais proxima do
sitio dos experimentos, não
foi registrado nenhum dano

Compre pelo me

nor preço ,da cida
de o seu refrigera
dor NORG.E, mo

dilo 1951, com ga-
rantia real ele

,5. anos.

i,

Osny 8ama & Via
Caixa postal, !39
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
I Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

li-' nA 'C'A'�I'"A'z.,r'IIIra
'hbrlaaJ;it•• ' c'-f.:�:5.. '-da••famada. ao.';;

, .•• 71'11 f.ag!•• -D.aTINTA- • RIVETi�Po••u••ia ""01114
eI. .ortlm.ato eI. •....mlr... ..I"ado.: ".1••

'.

.

.
.' pa.. IIIfa'.'••, que � N".b. dlr.tam.nt. deli

••1I10'.':lldb.I"••1 A C••• -. CAPITAL- íha.... ··.t•••a. .011 -8nrll� OO".'GI••'.. do llit••lo. DO ••ntldo d.':lh. ·la••••1IIo �.aa•
.� .1.lt••nt•• d••I.tu ... "...

'

.a••? GOlllpl'al1 MATRIZ :.. Florl.D6p��•• ".'FIJ:.IAIS._ Blam.nau .,#1Laj••.
.
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10 l.hAoi,

"VIR<iEM
.

ESPECIALI ADE"
elA,WETZELlINDUSTRIAL-JOINV'{ LL €

ilusão Lotes á vendaumà
Na praia da Saudade, em

Coqueiros, ao la..4o do gru

po escolar "Presidente Roo
sevelt", com- 15 metros' dê
frente e area de 400 012.
Todos os lotes servidos

;;lI gara.1tfiu"S'{)bt·€vivéncias de e oportuna coesão, para en-,
: ::ftlobl'es questões de dign ida-

.

f'rentarmos novas víc isaitu

"de e. de decôro, de acendra- .des que possam surgir, par-
. ""uall"sm'O' tidas de qualquer poder ou-do espl.na, , .

O despertar brusco, po- de qualquer �acção.
'

:3'ém, lhes apresentou ruínas ·(Crôniea de José Duarte
. .seculareS;, escombros em- Freitas. lída ao microfône

'p(leirados., que haviam sido ·de "Difusôra Lagunense",
::�Dcob.el".t�:s .por um magn ifi- em 12-10·5U.
-nco c.a.steJjJj de cartas, digno
'.C:iJ'llav.ales.co, mas 'nunca de

ji:i1spir.JtT 4) idealismo; retó
.;.grado mas respeitável, que

'J;em impulsionado. cruzadas

-e cruH�.'llistas, nos mais va-

-xiadt1s t-errenos dás atívída-
-des humanas. ,

Mes:mo que o castelo ale-
4gÓriCl,� fôsse uma realidade,
-eom '�L.q,ue1a,s tres letras no

:pórtico, g1:avadas no brazão

,rl·arplus. o pendão identifi-
'..;t.:.ador da estírpe e da mes

:na,da:ti-emulal"ia a meia has
-te. os ,elm'0s amnogarites des
��riam;das OlJEll.'lho'Sas cabe-

._

..oças tem 'sinai1 râ'El1'lesar e do

:ÇfJradam. a ifinad(js os sinos
",da torre granrl e,

T�d'l> ,ptl1"('jue se revela
:;ra� somente .agora, para

-êles, os ver.rliadeiros immi

:gos desta terra, na atitude
;;;antipática e, injusta que as

�S'untíratn, combatendo acir
:n:atlament.e QS projetos vitó-

.

:'il'iosbs de auxílio ao Ginásio
-Lagunense, . Pe"'-Entre os 39 deputados' da I

' ace '.

.

.Assembléía Legislativa, 23, FERAS QUE FORAM HOMENS (THREE CAME HOME)
rmaíoria esmagadora, consti- Apresentação de: Darryl F_ Zanuck.
·tuida pela. unanimade das Estúdio: Twentieth Century Fox Co.
'lban<cad&s trabalhista e pes-: Pródutor: NunnaUy Johnson.
. sedísta, vetaram a, favor do Diretor: Jean, Negulesco.
znosso educandário. Apenas Elenco; Claudette Colbert, Patrick Knoweles, FIo-
<,1& foram contra. ,Mas estava rence Desmond e Sessue Hayakama,
"vencida a primeira .etapa da Lançado simultâneamente nos Cines RITZ e ODEON
«campanha pela sobrevivên- em 4-11-51.

.

-cia do Ginásio. JEAN NEGULESCO, sempre n6s tem dado ótimas
Esperava-se a sanção .do películas, entre as quais saliento: "ÊXTASE DE AMôR"

:Executivo, tanto mais que (Daisy Kenyon), "ACORDES DO CORAÇÃO" (Humo
'0 veto soeria inútil, pois a resque) e "TRÊS DESCONHECIDOS" (Three Stran-
11llaíaría dos r�pi'eSé_ntantes g-érs).

,

·.do P<lV'O era suficielltemen- Sempre o considerei um dos melhores diretores de
"te grande para l·egeita-IQ. Hollywood.
:Nada adiantaria vetar o de- Em "Feras que foram Homens", o magistral NEGU-
'eretO' legisl�tivo. Fa;zê-lo LESCO nos dá uma perfomance completa.
:porque1' Por pirronic.e'? Pa- O filme é um espetáculo para os olhos e vai-nos di
;:ra ostent,ar' inimizade con- l'etamente ao' cor;:\ção.

_

.

·tra uma população 'e contra Um têma dHícil, do qual o 'notáv·eI diretor tirou o
"u próprio ensino e a cultu- melhor partido; aliás, NEGULESCO' nunca tinha abo!'
:ira'! dado o campo do semi-documentário, pois dedicava-se ex-

Veio o veto, entretanto, clusivamente à histórias leyes (passionais, na 1;Ylaioria).
i'Para fazer sangrarem os co- Com alguns toques de neo-realismo, o filme agrada
rações u�enistas bem for- à todos e teve lançamento excepcional, com a casa' cheia
--mudos, que os há na Lagu- em todas as sessões.
·na. CLAUDETTE COLBERT deu-nos uma 'lição de ci-

E êsses bons lagunenses nema. Aliás sempre dá-nos interpretações magníficas.
'curtem hoje o aIT/-argoI' da PATRICK KNOWELES, pouca coisa poude fazer:
�desilusão mais cruel, part,i� Quem brilhou numa "ponta", foi: Florence Desmond, que
�Ihando discr.etamente, tal- estava bem segura sob a direção de NEGULESCO, que se

�\.·ez. da nossa indignação. fazia sentir em todo o desenrolar da película.
:Mas a lição durá l-hes servi- As cênas finais foram de um gosto extraordinário e
:rá. Como. todo revés, por somente um diretor do quilate de NEGULESCO saberia
!:mais contundente, retempe- feGhar com chave de ouro o "Happy End":
J':ra a fibra dos atingidos e Enfim, "FERAS QUE FORAM HOMENS", é um fil
'Col)cita-os ao revíde, é de I11e que todos devem assistir, pois trata-se de uma histó-
"<esperar-se que o golpe esti-I ria verídica: e humana, que nos toca diretamente no co-
:!llll'lle a nossa tão necessáda ração. Um espetáculo completo.

.

de água encanada e luz .

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

local.

CASA MISCELANIA diltri
bUidor. dos Rádio. a.c....
Victor, Válvula.. Dilleo••

Ru,- Co...lh..tro Mafra.

"".I:..� ....,h,." 41.&UJILA .l,i.i)_v

& PLACAS SIPlLlTIC.AI

EllxIr de Noqueira
••diea�lo aúldlfar •• ara

.

tam_to,." 1ifi11.

PREGU�C( ,E FRAQUEZA
Vo�.A'N :A"'D ·1 o L

MOÇAS DESANIMA tiAS I

HOMENS SEM: ENERGIA,
...Não é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, paltdo,
com moleza .no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba'

as fôrças para' o trabalho;

VANAJ)I9�
urmenta os glóbulos sanguíneos e VITALIZA o sangue en

'raquecído. É de gosto delicioso e pode ser' usado em todas

as idade.

da CidadeTelas

CONTRA CASPA.
QUEDA lOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECeOU DO

COURO CABELUDO.
TONI(.O C"�II:i!íf!
p,o«. ExÚ1!,tJicIA'

TlHNA A ROUPA BRANQUISSI

5

.

"PARA os 'MALES DO
I.. FrG'ADO.
ESTÔMAGO e INTESTINOS

I. ::�

Veod�-se OU

aluga-se
. Uma casa de material,
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.

Pelos' "uDicipios
De Itajai

SENHORA JOÃO AMARAL no ensejo de sua efeméride
.

SOBRINHO homenageada pelo largo cír-
Comemorou, a 3 do cor- culo de suas inúmeras rela

rente, seu' aniversário nata- ções sociais.
Iícío a Sra. D. Dulce Cunha "FINADOS" EM ITAJAí
Amaral, digníssíma esposa. .Uma das cidades catarí
do Sr. João Amaral Sobri- nenses em que, 'sem favor
nho, zeloso Agente do "Ins- algum, se nos afigura sim
tituto de Aposentadoria e plesmente notável a come

Pensões, dos Comerciários", moração do dia dos finados,
nesta Cidade, e· prestigioso I é Itajaí. Contribui, de ma

político' getulista, integran-! neira especial, para isso, a

do atualmente o Diretório 'necrópole local, o conheci
do "Partido Trabalhista IdO cemitério da Fazenda,
Brasileiro" aqui em Itajaí. que, com suas bem traçadas
Coração boníssimo, ornado e conservadas aléias, seus

pelas mais' belas virtudes mausoléus, suas' árvores e

cristãs, a ilustre aniversa-' jardins, tudo propicia, ma

riante, que é um dos mais terial e psicológicamente, a -;

aristoçráticoa elementos de uma impressionante soleni
nossa melhor sociedade, foi, zação do 2 da.novembro de �.

cada ano. Á entrada do cam-

po santo itajaiense, sober
bos pórticos exibem OP�l'
tunos versículos extraídos
da literatura internacional,
tais como "Dorme o teu so

,�o, coração liberto, Dorme
na mão de .Deus eternamen
te!" (de famoso soneto de·
.Antero de Qu�ntal), "Sic
ti'ansit glorla mundi" da
"Imitação de Cristo"), etc.
Todos os dias, mal cai a

noite, uma enorme cruz la
tina, erigida bem ao centro
da cidade dos 'mortos, se 'a

cende tôda, como que a lem
braI' aos que passam que há
uma luz além da escuridão
da morte... De modo que, no Estado. Flores em quan
nesse ambiente'que é por si tidade fabulosa, unia multi
só uma tocante homenagem dão como raramente aqui se
de saudade aos entes qued- vê reunida, comoventes cel'i-.

.
dos que descansam na paz'moniais r'eligiosos, tudo,· tu-

Magne'sI-a do Senhor, a data consagra- do enfim confere à data dos
,. da aos mortos reveste-se du- mortos em Itajaí um cunho

'B I- 5 U r a d a 'ma tal solenidade, que sua grandioso, quase., inegualá�celebi'ação se destaca entre vel em outra parte.
as celebrações congêneres (Do 8orrespondente).

............... .._� - .. _ ...
· :
:

t·/
:

i p'0rla. ti I
· .

.. ) .... ,

� I :,
ilHA pode ser "

transportado com �l
• facilidade para

.

:.
o local e!l1 que

, se deseja coser,
bordar ou sel/zir,
pois pesa apeno.
6,5 quilos. Seu motor'
elétrico silencioso
trabalha com'
'corrente 'continua
ou alterlK1do.

:
:

:
,

- isso·evide.eill .
aDor- .

malidade�\.da8 funçõe8
gástricas_ O melhor, pa
ra normalizá-Ias, é a

'Magnésia BiSUl'ada. que
neutraliza o exceS80

de �cidez estomacal e
exerce benéfica
ação sôbre o fígado.

Cvrll''''_ ,Rua Barão do Rio 8ra"
co, 41 • s. 515. tal. 4174

Camisas, Gravatall, Pij.
mes Meias das melhor6"
pelos meaores preços .6 ••
CASA MISCELANIA - RlIa
Co.selheiro Mafra.

I
I
I .

I ?'t ..

C·Transport•• reouJorell de CO! oe ,

810 FRANCISCO DO SOL para NOV4 1081
Infounoçõ•• como. Aoenho

aaópoli• ..:..: C.rlOI HoepckeSfA - C}I_· Teletone 1.2)1 ( ElId.' telel.
K) r$tu:illcodo Sul-Culo. HO(lpc�e SA �CI-Telelone f MCOREM",r.

I
Ida
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"O
Grande' lesfival promovi

do pelo Sfa. f,ecilla
'

de

Cr$ 600,00 e Chéque n .. :..
130.520 INCO -

-

.

Cr$ 2.000,00 com um total ,.' A' Feq..e)::açã9 Cá.ta.thlensel Dià 10 -;- '$4b.ado - Fi-

de ,Cr$
.

2.600,00: úESPE-' de Füte}:)ÓI, tendo ém 'vista gueirense x Bocaiuva.

SA' - Compra livro Caixa o atraz'ó' em que se encontra I Dia 11 - Domingo -

e, goma arábica, conforme o Campeonato Citadino de :Avaí X' Atlético.
.

nota '--: Cr$ 50,00; Despe- Profissíonais.. atrazo esse Dia 14 -:- Quarta-feira -

sa's um telegrama .C. N. D. motivado pelas Jlltimas chu- Bocaiuva x Paula Ramos.
_ Cl'$ 10,00; Registrado vas que d€,s�Qà�am sobre a Dia 17 - Sábado - Fi- "

Aéreo para C_ N. D. -'- .... Capital, elaberou uma nova gueirense x Guarani,

Cr$ 25,00; Pago funcionário. tabela, alterando as datas, Dia 18 - Domingo
do Conselho 15 dias de salá-Ide maneira que os prélíos Paula Ramos x Atlético.

rio do mês de Outubro p. p. I sejam efetuados às quartas, Dia 21 - Quarta-feira -

- Cr$ 250,00; Compra Ma-.! sábados e domingos, ao in- Bocaíuva x Guarani.

terial escritório -, vés de somente às quartas Dia 25 - Domingo - F'i-."

Cr$ 224,70; Despesa telegra- e domingos. gueirense x Avai,

ma - c-s 4,10; Pago 'Hoep-
. '1 ? returno será iniciada

cke fornecimento material _
A nova tabela está assrm apos a disputa do Campeo

elétrico - Cr$ 87,00; Idem organizada:
.

'

nato Brasileiro de Futebol.
Instaladora - Cr$ 52,70;

Ide� . funci9nário Conselho
Salário Setembro -

" ...

I

K ICr$ 500,00; Idem ao C. R,I
.

el erAldo Luz aluguel séde mês
'

de Setembro - Cr$ 650,00.
Balanço � o-s 764,3Ó. To- RIO, 7 (V.A.) -

cum'lativigUdes
que exerceu na

tal - Cr$ 2.600,00. Discri- prindo mais urna etapa do "Boa Terra".

rn_i�ação. dos saldos: �ume-lprogr�ma _traçado �ara Mostra-se Keller entusiaa

rarro existente em Caixai-> orgamzaçao da equ ipe bra- mado co mas possibilidades
Cr$ 764,30; Em depósito no aileira que concorrerá ao dos baianos, partícularmen
Banco Ince - Cr$ 21.000,00. : Campeonato Sul-Americano te quanto às guarnições de

Total: Cr$ 21.746,30. .: I de Remo" o técnico Rodolfo, 4 com patrão e "oito". Con-
Keller acaba d eregressar da : correrão'os baianos. às elí-

, "IBahia: Ontem, o conhecido [mlnatórias de 9 de dezem-
"r

;.

'.

,
••preparador germânico com- fbro com todas as guarnições

Hpleno fiQura' =paqada pareceu à sede da. ÇB� o�_lexceto o �ois sem patrão: ,

., .'
.

'_" de fez aos 81'S. AlI' Pínhei- Amanha Keller seguira,

RIO',:7. ,C�.A.) -:: .E�Cl:�� i de.
tudo foi pouco l��çado r� e Arnaldo CQg�a, .mem- pa.ra 8ant� Catarina }Jara,

veu o

Dlano.
de NotICIaS

"1
�elos seus companhelIo� de bros do Conselho Tecl1lc.o de orIentar o preparo dos :ee-·

. ,'. . "q�adro .na peleJa .contra o Remo,�minucioso relato das !padores daquele Estado ..

Heleno fo�., Jogado no fo- Sao" Cnstdvao. MUlta gente
go" do�ingo.1 pas�ãdo c'On'j apontÓ\l o. ve:t�rano jogador 1
·tl'a o Sao Cnstovao. JQgan- como o prmclpal Cl;11pat!:Q dQ'! . t'

<

• r

do no "fogo", d�las vezes, já re.vé� �l'ente aos
.

\'al'v().s."�f'"eail··m''p6ft "a.to IlpiraR,na
I 5

"

que atuou p.ara tapar um, DIsclplmarmente" Heleno \\1 .... '

�Vd �
buraco na lmha de, ataque tambem não esteve .bem, I J"'" X

· ... m·e'r.-" '»-
do 4méricae acabou sendo ,pois ,�o que, se soube e s�'1 pau Ista I � ..,8 -
apontado como não fazendo. app;i,1Yl' discutiu E,)R1 �,campo ' ..t 'I

Em sensacional amistoso-

nada diss0 e sim uma-figu-j e fe,:$-Jtl'!,l'OU no vef;l;�iá,Í'jo ao efetuado .<lomingo em Saco,

ra completamente decorati-I térnu.Áb': dó jogo. "Cop',tudo, .Com os resu.l��tdo':. de do- dos Limões, o Ipiranga, le-
va em campo. Além de ter- pára:;'$,Ié,:,�hega'r aO POl1tU' de mmg? a cJasslfI;açao ,?o.s cal, derrotou. o América, da:;.

se afundado ainda mai.s no dizer 'qrie o antigo centro l candId�tos �?',�Itul? m�xI- Praia �e FÓl'a, pelo escore'<

compolrtamento técnico e avante,� da seleção brasilei-I mo qo fut�\>91 paulIsta
..

� .a de 5 x Z.

disciplinar de ,sua tãO' aei- 1'a foi o principal culpado é; segumte por· POlÜOS perdl- i .o conjunto vencedor atu-,

dentada carreira esportiva. tlm despropósito. Heleno jo- J'
dos.

, 'ou ,assim constituido:

Jogou muito Til.a·l H.eleno, güu mal, mas todo o quadro 1)
Sidn.ey, Serapião e WaI-

- Corintians - 3.
tendo decepcionád??s mui- d? Améric� tambem não foi. �� _ Portuguesa de Des;.. mor; Ico, Botelho e Danga;
tüs �deptos do Amenc3. que la e�sas co. Isas �

.. Tanto que portos _ 5. Zininho, Maneca, Mandíco..
d s- C t

-

t d Alcino e Venaei1io.
ommgo _compareceram ao ,O' ao .1'1S �vao, an �s e 3) _ Palmeiras - 6.
Maracana, na esperança de Heleno mq\;uetal;'-se, J� ven- 4) _ São Paulo - 9.
vê-lo como exat�mente era

I
cia bem o se uadyersário por 5) - Santos - 12.

no pri�cipio, .de sua carrei- c�n�agem q,ue não deixava 6) _ Ponte Pí'eta e Ju-
ra. MUltO gçndo, lerdo e fo- dUVIdas" alem de ter apre- ventus _ 18.
ra de forma, o "de Freitas" sentado: melhor trabalho 7) _ Radium e' XV de'No-
estreou péssimamente além técnico. ve�bro - 20.

8) Portuguesa Santis-

A nova tabela do certame
de proicssionais

. CaDselha .'R.� de Desportes•

Em Setembro do corrente

Fundado recentemente I 7-0 jogo - As 14,10 horas 'ano realizou o Conselho Re
nesta Capital pelos eompo- -:- Fluminense x Continen-lgiOnaL de Desportos 5 sés
rientes da Banda de Música tal.- 'I'açn Assembléia Le-1 sões ordinárias, sendo rece

da Policia Militar, Q Santa gislativa do Estado. lbidos 17 ofícios, ,13 contra

Cecília, Esporte Clube, em' 80 jogo - Às 14,50 horas tos e.3 telegrama. Foram

beneficio de seus cofres, fa- Ipiranga x Caramurú.� Ta- lavradas 3 atas, registradas
1'á: realizar no próximo do- ça Cel. João Cândido Alves 13 contratos e expedidos 12

mingo, no gramado do Ipi- Marinho. ofícios e 2 telegramas.
ranga F. C., em Saco dos .90 jogo - Às 15,30 horas

' .

Limões pela manhã e à tar- �'Vera, Cruz x Esperança" É a seguinte a relação
de, um. bem 'organizado f'es-: ,_.:_', 'I'aca 'Contra-Almirante dós contratos registrados:
t.ival futebolístico, obede- C';l:losc, da' Silveira Cai'nei- Osmar (le_ �ousa, Adão No
cendo 'ao programa abaixo: 1'0,

'
'

guelra Pacheco, Bráulío

.

' i :100 jOgo/- Às 16,10 horas Silveira, Gil Ivo Losso e

l0 Jogo As 8 horas - Fer- � Partida de Honra .- A ..
Ptlrcilian'o Emerenciano,

nando Raulino X Vendaval D: Alvim Barbosa x A. ·D. .orn o F'igüe irense, local :
- Taça Emídio Cardoso Jú- F'[ávio Ferrari - Taça Co- Walmor dos Santos, com o

nior - Pútidá' em' home- vérnador, Iríneu Borrihau- Tiradentes de Tijucas; Ed

nagern à 'Santa Cecília, pa- seno par de Oliveira e Juventi
droeira dos músicos. I ::Foram Instituídos mais no José Cardoso, com o

20 jogo r+- Bangú x-Fer- os seguintes prêmios: Avaí; Jorge Anastácio Kat-
.nando Machado - As 8,40 'Ao primeiro colocado na cipis,. Armando Martins e

horas - Taça Dr. João Co- 'venda de tombolas: bronze Ari Gonçalves, com o Paula
lin.

,

'

! "Simpatia", oferecido pelo Ramos; Nildo Teixeira de
3° Jose - Às 9,20 horas dr. Aderbal Ramos da Silva, Melo, com o Clube Atlético

- Atlantic x Terrestre - ex-Governâdor do Estado; Carlos Renaux, de Brusque
Taça CeI. Antônio de Lara Ao segundo colocado na e Aurelíno Onlldo Sada, com
Ribas.! I venda de tombolas: bronze o Palmeiras, de Blumenau.

40 jogo - Às 10 horas _. "Abnegação", oferecido pe- O movimento de Caixa
Clube Atlético Primavera x lo dr. Osrna.r Cunha, presi- foi o seguinte: RECEITA":_
Cruz e Sousa -'- 'I'aca Dr, dente da FAC. Saldo de Agosto -

.

Paulo Fontes.
.

> •

r :'Ao quadro melhor un ífor-
50 jogo - Às 10,40 horas' rriizado ;' taçá.

.

"'Efic,iênCla",
- 'I'amandaré x Cruzeiro do oferecido pelo' vereador 08-
Sul - Taça Dr. Luiz d�"n'i Lisboa.
Sousa.

.' .. '

I Na bem montada vitrine
6° jogo. ___: Às' 13;30 hONto;:' fIa Casa SirigéI:, 'à rua Feli

- Unidos x 'FloÍ'ianópolis pe Schmidt acham-se em ex

Taça Dr. João José de,· Sou- pósição os traféus' em dis-
sa Cal:H'aL púta.

._,_

estará hoje ealre
� ,

805

�.
'

- Vitorias do hipismo brasi
leiro em Nova Iorque

NOVA YORK, 7 (D·r·) lOS
entusiasticos aplausos da

- Alvaro Toledo, da . re- multidão que enchia o "Ma
presentação, hipica do

Bra-,.
dison Squal'e Garden",

si1, éonsegl:iu . o. seu s;gun-' quando terminou os obsta
do laurel mdIVIduaI mter- culos e o seu tempo foi a

nacional no 63°. Show' nunciado. Os outros dois
Equ;::stre Nacional, atual-I competidores brasileiros,
mente se desenrolando no capitães Pedro Ferreira e

amplo recinto do "Madison Eloi Menezes não foram fe
Square Garden", ao derrotar lizes, porem, 'em suas exibi
o major John�Russel dos çÔes, Ferreira cavalgando
Estados Unidos e o coronel "Anhangá", caiu logo no

Humberto Mariles do Mexi- ,primeiro' obstaculo, e Mene
co, pelo trofeu Nacional zes cométeu falta no tercei

"P.e.lp�sylv'ania".
.

1'0 ficando ,fora da compe-
Entl'ando em cancha com ticão.

a nóção de que teria de 'O major dos Estados Uni
completar os obstaculos sem dos Russel, diante da expec
faltas e com maior rapidez tatjva�iera'l� foi o ultimo dos
que o coronel Mariles, que quinze comfetidores a en

(J antecedera na pista, Tole- traI' na pista, conseguindo
do não perdeu tempo' (tom

I sobrepujar o tempo do me

emoções. Fez com que sen° xicano .JV{ariles, por um

cors�l "Loversin" cortasse' quinto de segundo, mas não
todüs os_cantos o mais legal- barrou a "perfomanee" de
mente possivel e conseguiu Toledo.

ta e Ipiranga - 22.
9) - Comercial - 23.

10) - Guarani e Nacional
- 25.

11) - Jabaquara - 28'.

••••••••••_il•••••_l.·

Os Campeões Uoiversitarios
"Sul-Brasileiros

Campeonato
Bola ao

Citadino
Cesto

Foram os seguintes os vi- pervlsao do Ministério da
toriosos das várias modali- Educação e· Saúde: .

dades de esporte que consti- Futebol - Santa Catari-
tuiram os Primeiros Jogos na.

Universitários Sul-Brasilei- Basquetebol - Paraná.
ros, realizad,os nesta Capi- I Atletismo ---: Paraná.
tal, soo o patrocinio da Fe- I Xadres - Santa Catarina.

deração Catarinense de DeS_)1 Voleibol - Paraná.
portos Universitários e su- Tenis - Paraná.

A terceira rodada em dis
puta do Campeonato Citadi
no de Basqueteball, promo-
,vido pela Fedei'ação Atlé
tica Catarinense, interrom
pida sábado último devido
às chuvas, prosseguiu. na

noite de ante-ontem no Es
tádio Sa,nta Catarina. O fi
nal do embate entre Lira e

Barriga Verde acusou um

-empate de 30 x 30, sendo
necessana a proI'rogacão.
Venceu o Barriga Verde"pe
lo esco�e de 34 x ,,32. Damia-

ni foram os Juizes.
Encerrando a noitad.a ces

tobülistica defrontaram-ses
Caravana do Ar e Ubiratan,
vencendo o primeiro por
39 x 30. Nimes e Bitinho di

rigiram a pugna.
OS JOGOS DE HOJE
Para a noite de hoje, no

mesmo local, estão progra
mados os seguintes' encon
tros: Taubaté x Cal'av·fma
do Ar e Clube; Doze x Lira,
com iníCio às 19,30 e 20,30
minutos, respectivamente..

Novo dire,tor do Departament1l de
Fote1Jol dQ FiguelreDse

Ao que a nOssa reporta- F.
gem apúrou, foi escolhido A noticias deverá encher
para a direção do Departa- de satisfa�ão os afeiçoados
mento de Futebol do Figuei- do campeão 'da cidade, por
rense, (). destacadO' despor- quanto se trata de um des
tista Thoma7i,Gha�ve& Gahr-al, . p01�ti-sta querido -c. estimado �

ex-presidente do Clube al- em todo o Estado, dadas as/
vi-negro e

\

do Tribunal 'de suas' qualidades de coração
J,ustiça Desportiva da F. C. e espírito. '

-CURITIBA TUEGlM.,,,,,; PROsç:eR�
.

__
..v

.

..... PARAN4 '"'),j"'Ui...."'''''
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dilal "MAIPU'�, argentino, afundou,

IZO DE DIREITO ,DA

M d N
S,ALADA,

OMARCkDE TI.JUCAS

no· a r o
,.
orte lNOF'ENSIVO - AGRA-

Edital de praça, com o DAVEL - SABOROSO

razo de vinte dias. NOS BONS ARMAZENS

O Doutor Clovis Ayres BREMENHAVEN, 6 CU.- mer icano, cujo'nome é "Gal. Alemanha. Mais, tarde, o levando uma carga de car- DISTRIBUIDORES: - l1\1-

Gama, Juiz de Direito' da P.) - O navio "Ma1Pu", 01'- Hersey", e o navio alemão comandante americano vai ne congelada, café e cereais. 1'ERMEDIARIA CATARI-

Comarca de 'I'íjucas, do gulho da Marinha:Mercan- socorro imediatamente .pres- 'expedir um comunicado. O O vapor argentino tinha ca- NENSE LTDA. ___:: 'FLORIÀ�
Estadá de Santa Catarina, te da Argentina, colidiu com taram os auxilíos necessa-. navio argentino foi cons- pacidade para transportar . NúPOLlS .

'

'na forma da lei, etc... um navio militar de trans- rios para salvar as vidas dos truido recentemente para o 800 passageiros. Alguns dos I TEL. 1251.

Faz saber aos, que o pre- porte dos Estados 'Unidos e passageiros e tripulantes do governo' argentino, num es- passageiros do "Maipu" so- -----------

sente eâital virem ou dele afundou ontem; no mar do navio sinistrado. O navio taleiro holandes. Viajava freram ferimentos leves.

O}
CHEGOU

,conhecimento tiverem ex- Norte, em meio à espesso ne- militar tranáportava a 43a Hamburgo, depois de ter mesmo se deu com' alguns M A R T IN I
'

id t
' voeiro. Pelo navio de trans- Divisão americana para

. a feito escala: em' Amsterdam, 'soldados do "Hersey". V,ermouth de Fama Mandá,alpedI o nos au os nllmero Q

���e�cl� &nn�' � �rteep�umn"io�s� ----.-'-.�.-.-.-,--.----.----.-�-------�------

-bens de menores, que se. corro alemão 'foram reco- EDITALt lqhllÍedasSe' .eacshaalvvaasm'· 2a3�b'�redsosodaos
"

.'

_'., ' "�'" '; ,

,tprQcessa peran e este J,tl�-

zo e cartório dó escrivão

que este subscreve, que a- vapor argentino, cujo custo O Senhor Coronel Coman- '

-tendendo ao. que lhe foi re- foi de 4 milhões de dolares. dante do 14° Batalhão de

querido p,o.l' -Da. Luizi Kle- O navio. americano deu eh- Caçadores, torna púh!}:í:iO
menn, e tendo em vista ao trada4t'ó porto, com a prow\ �qmj"sel'ão" postas à ve'Ir'ela,
mais que dos autos-consta; avariada, desembarcando no próximo dia 20 de 110-

por despacho proferido aos varios sobreviventes do vernbro, às 15 horas, as se

'24 de outubro .de 1951, au- "Maipu". O capitão do na- guintes viaturas considera

torizou a venda, em: hasta via argentino Juan Mar- d�s inservíveis para--õ 'ser

pública, do imóvel . abaixo quez, foi recolhido pelo va- viço do Exército:

descrito, com sua respeetí- por alemão, logo depois' do 3 caminhões Ford, modê-

va ,av:aliação:, pertencente desastre. Havia a bordo 158 lo 1937;
. aos menores Cristina, Ertha, tripulantes e 80 passageiros, 1 caminhonete Ford mo-

Arp,oldo, Hermuth, Eduvír- Não houve incidentes. O dêlo 1942. J
, gens e Quiriúo Líders, que "Maipu" era de 12 mil tone-.

será levado .a publico pre- ladas e o navio americano de

gão de venda e arrematação, 10 mil. A colisão se deu a

a quem mais der e maior 15 milhas da praia e perto
lance oferecer, acima da da ilha alemã de Wamge
respectiva avaliação, pelo roog, o navio argentino ain

porteiro dos auditórios, ou da flutuou tres horas, após
quem suas veses fizer, no' a colisão. Entre QS passageí
(lia 30 de novembro p. vin- ros havia 8 crianças e 38

douro, ás 10 horas, no 10- mulheres. O navio militar a-
cal onde se realizam as veu-

-------_.;..--------;..._--

das em hasta pública deter- C'lube Doze de agoslominadas por este Juizo, á
.porta do edifício da Prefei- �

!�:�i���i����fv:�c��Çeã�e� ,Programa para o mês de Novem,bro
:rá levado á praç,a: - "Um . SABADO - Dia 17 - Soirée,

'�

"terreno, sito em Diamante,
distrito de Boiteuxburgo,
dêste município e Comarca,
de forma irregular, com -a

área de 341.887,50 metros
quadrados; extremando ao
Norte com terras de Clara
Storoski e ao Sul com a li
nha divisória' do Rio do Nor
te, avaliad« pOT' ':::'e� "".��" �.';..
Cr$ 4.000,00 \q'u'atro" mil
cruzeiros)". E' para que
chegue ao conhecimento do",
:interessados e ninguem pos
sa alegar ignorância, man

dou expedir o presente ed�.'
tal, que será, afixado n� se

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

.

cidade de Tijucas, aos vinte
,

e cinco dias do mes de OL:

tubro do ano de mil no\:e

{;�ntos e cincoenta e um. gel,
Gerey dos Anjos, Escriv;�t),
o dat,ilografei, conferÍ e slli
bscreví. (a) Clovis AYl;es
Gama - Juiz de Direito. Es
tá conforme o original, ,,'O

bre o qual me repoÚo e d'hl
' .. :fé.,. --,

Data supra.
O Esérivão:. Gercy

Anjos..
dos

"1" YOl VNTARIOS O� PÁTRIA. N.� � .......�.
·�""'IUP.IIi.IM..1lM -r"'..U'Oll€_.r'....�..._..,....

jVINAGRE DE PUKU
NllO

'�:': -y'
<

-

•

.

� &'Ua.S 1'thtos Q

.
( 1?e�ISty.6 'VI,! 1) .

. '.

..

Os interessados poderão
examinar as viaturas na

séde do Quartel e apresen
tal' propostas, selada, data
das e assinadas, em envelo
pes lacrado, até às 16,30
horas do dia 16-11-951.

Pela comissão
Jack Lopes - 10 Ten.

NOVA FASE - NOVA ADMIN/STRAÇÃO-
� Já�a tua 1}tsita' .

bANco AGtdtO�ADOMINGO - Diª 25 - Coquetel dafi'çanteedas 10

às 13 horas.
'Tôdas as segundas feiras sessões .cínematográficas

com início às 19,30.
-

PÃleI
.

OJ.lfeoeraçao de Trabalhadores/Avião brasileiro

� I7 ,.""�.'SC :, . Ke!,��I��l���L������ t����e�e!�a�� ��&:'��:�:=::.:�� .'

�_ ", _ OURA/'ITE TODO OlA mente lllf(),�ma�os os pre�I- b�ses �ecessan.as. a fundã-" ligàção'-erítr(tPal·'í�'l;i§b(lã.,� �.,.,
dentes de Sindicatos de tra- ç�,o, �la confor�Idade dq

I Nata� e Buenos AIres. tev,e

I " nooJ "A*'CJOS ' balh�dores e de empr�ga�os, disposto nos ar�Igo� 533 e
q�.1e fazer, ontem, uma ater-

. '" .'

,..
localizad

s

os

em. Joinvílle, 53� da

.

Consolidação das rrssagem

fO.l'çadà em.
Casa-

M'"
,

D"'�.�, t
pretendem, brevemente, rea- LeIS do Trabalho, das se- blanca.

_',
it
;; --3

_
lizar reunião conjunta, na guintes �l1tidades sindicais

.
Em virtude do mau tempo.

� �,' iíl
� � � 'S- séde do Sindicato dos Em- de 2° grau. '. _

o aparelho, com 25 passa-
.

� ,
- <::' pregádos no Comércio sob a 1 - Federação dos tra- geiros -a bordo

.

não pôde'li, '�.. presidencia do sr, José Gon- balhadores na Industria. 'do pousar nem eTn' r,isboa nem
.

1 çalves, operoso presidente Estado, de Sant__a Catal'llla. em Madrid. Ao descer do :l,-
2 - Federaçao, d�s Em- VIao, sem qualquer dana

�regados no ComercIO. do. para o aparelhó ou pau
Estado de Sant� Catarma e I seus ocupantes, o pilôto de-

3 - Fede.taçao ?O� Tra-I darou:' "Só me restava ga_
balhadores no ComercIO Ar-

I solina para mais um mi:nu�
mazenador de San ta Gata- [to de võo ... "
rin a. .

_

Acerca desse assunto é F,.quezas.· em �r.1
oportuno se frizar'que o mi- .,-

nistro. do Trabalho, Indus� Vlnbo Cre'o"ot•.I.tria e Comércio, Segadas ..

ft •
, ..

"iõ,eirh'me'ilte "-�sinalta.do-' em �poi;éeianã Via�a, det:rminará a Dele- (Silveira) -,

ou exelente pintura a .l ueo. I gaCla <ReglOn�1 �o .Traba- ALUGA�'SL'".

_ '. .
! ,lho, em.�lol'lanopohs, �on- C

Apesar do baixo pre'jo tem e '{ce}entes .. voque. dI�'lg�I_ltes de entId,a- ,
.

t
.

t' .', .

.

des SIndIcaIs de 1° gI'au' Aluga-se uma lOJa com li
carac erlS' lcas mecarncas e eletll,;e8. . '. . •

.

'

. � (SmdIcatos) de empregados portas à Rua ConselheÍl:'3

'\JS dilcos elétriços DAKO de qualida- para um conclave em Floria- i
Mafra esquina da Rua Pa-

de insuperável, são do tipo de resIstência' nópoIls, em atenção a reite-l dre Roma pl'oprio para co

elétrica embutida, prensada em matetial a1-. radas manifestações do pre- mércio, escritório ou agen-

DA·KO' tamente isolante com grande concentração sidente Getulio Vargas em. cias.
.' ,calorifica. !pról do associati·vismo sindi- I Tratar na Rua Conselhei-

, -'-______ cal. ró Mafra 23.
'

----------------�.-(�------------------------------�------------

fOGOfS [ f.OGARBROS
ElETRICOS

FogÕfS

DAKO

1

�

A"'T'L
OS MELHORES ARTIGOS! OS l\lENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIOS -. ELECTROLAS - AMPLIFICADORES .-' TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQUIDIFiCADORES

.

BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES'-' ItE-
�.....�,�:1�� SISTENCIAS CONDENSADORES!

O mais completo estoque de· peças para radio
Rua 7 de Set�mbro, 21 e 21 A - Florianópolis

RA',O,

,.'

I
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RETORNA AO BRASIL. UM "O governo conservador encontrou' B
EX-EMSAIXA,DOR NAZ'ISTA, 'no caminho' da falencia nacional'�d f'oi t c do o Pala do membro da Confissão Ale- •quan o Ol ata a -

LONDRES, 7 (U.P.) _ O

I
adiajrte, disse ele solene-. curso na Camara dascio Guanabara; má que assinou o acôrdo

d
.

d IFoi constatado - como comercial' com a União So- primeiro. ministro Winston mente: "Ningüem. deve ad- mun�, epols. e � �l:tdÍ)
Churchil lLançou a ideia de mitir .que a t.erce.Ira .guen,·a,' ,chefIa do .g.ab..Jl1e�e;. em virrecorda esse jornal oficioso viética.

. t I d d t dnegociações diretas com o

l
mundial seja inevr av.e . tu e a VI olIa. _os (:0,n�el- que a embaixada alemã O embaixador alemão no

I I dores nas eleicõea d
'

sr. Stalin, a fim de "acabar Churchíll, ° veterano \c er va ore.s nas e elç�e� ue Viuparticipara ativamente da

t
Brasil figurou entre os deti-

com' os temores. e apreen- da segunda guerra, pronun- te:e cinco de auf,aúl'Q' ulUorganização do complot, sen- dos em Nuremberg, sendo
sões da guerra fria". Mais I,ciou hoje o seu primeiro dís- 'mo. O sr. Churchíll' nã�do por esse motivo o embaí- [absolvído pelo Tribunal In-

f
.

di t
.

t

���o�l:���,i��r���:���'s:l�a� ���;��\��:\��;�r,o�e���� NI-a'S-
....

S-EMOLEIA
-

LEGiSlATlV. ;�����U��l�F:ii:;:::ri'sileiro. Era ele membro o chanceler Raul Fernandes II
.

na sessão de inarl'guI'8ç'ãoproeminente do Partido' Na- negado visto em seu passa- A ASSEMBLÉIA DEFEN- de ordem, acentua não ser
sexta Assernblé ía Ge'L�(Ü ez ista, tanto que, ao regres- porte. Somente agora, po.r DERA A LEI DO AUMEN- I possível atender a sugestão ......

I Paris, uma conr erencia ensarà Alemanha, foi nomea- meio do sr, João Neves da TO - EM DISCUSSÃO A do deputado Bulcão Viana,
tre os chefes das q,U.a:!;l;g pFontoura é que recebeu per- PROPOSTA ORÇAME�TÁ- pois. s.eria colocar-�e co�tl"a tencias.missão de voltar ao nosso RIA PARA 1952 I' o regimento, Por Isto sub-

'_,país. Seu' noivado com a . Sob a presidencia do dep- mete à -votação, o requeri-
. IV.a p.'e,'OD "8isrta, Ofelia Lima muito in- Volney Collaço de Oliveira, mento do deputado Ylmar li U li'ihiiu para que o ex-diplo- a Assembléia Legislativa re- Corrêa, o qual é aprovado. d b'Dm'h�ata tomasse a decisão de

I alizou, ontem, mais uma ses- o presidente suspende en-'PitS511D O, {'o
.

viver no Brasil. Karl Ritter são ordinária.' tão, os trabalhos, por uma BUENOS AIl1:E'S,
.

7 It,
é muito conhecido no Rio Do expediente constou, hora, para que a Comissão P.) - O governo argentín
Grande do Sul, pois em va- além de ofícios, telegramas de F'ínanças se reuna e informou através duma
rias oportunidades, como, e mensagens, um projeto de conclua o estudo das emen- míssora oficial, que a sra,
chefe diplomatico german í- ;Resoluç�o da Mesa, que au- das. (Contínúa na 3a Página)
co, visitou o nosso Estade, toriza a Casa a contratar os .._ � __=_-

servícos profissionais do Conrl'-to entre soldados do E.xé'reUeID I
,.

, , _. cI V' t douto'r Francisco Campos,
, ee ar�ça� e o o �a:;,���:��t;:���a� �u��::: Marinha e lerOD8utic8. em -RecilTAXA RODOVIARIA to é. sem�re pago pelo con-Icesso em que o governador RIO,7 (V.A,) - 'I'elegra- feridos..

Votei contra êsse projeto, sumido!' juntamente com. O
do Estado pleiteia a íncons- ma de Natal informa que o Os cinemas e OOl!'� eerra-

O ato do sr. Secretário da: porque, na multiplicidade preço venal das mercadorias
tit

.

Iid d d lei n 22 bairro do Alecrim, 'naquela: rarn suas portas e as fami ..

. : . i uClOua I a e a .,
_Segurança Pública, trans- I de impostos integrantes do uti lidades ou servlç.o�. relativa ao aumento de ven- capital, viveu horas de in- lias ficaram em pamc�ferindo funcionário da De-' sistema tributário estadual, Den.tre os consumidor,:s, cimentos dos funcionários tranquilidade em conse- Os motivos da Juta: aindalegacia Regional de Policia, )' representa mais uma inves- as mais amplas camadas sao

rbl! quencia de um desentendi- são desconhecidos, A poli-
I d· b Ih d ,.

'
. pu ICOS.'.

. _11 'Iconfórrnenoticiamos, ontem, tida conducente a e evar o e. tra a a ores : - e essa
D t f' P -esidente mento ocorrido entre solda- cia ocupou o bairro no }1 e.

f 1 di es a orrna, o 1 , ,

para a DOPS, escolhido pa- custo da viela. '

.

massa que se es a fa I�l- Volney Collaco de Oliveira, dos do Exercito; da Mari- crím armada de metralhado,
ra verdadeiro "campo de Assim agindo, fiquei coe- turnamente para conseguir tit l' digna de a- nha e da Aeronautica. Esta- ra para assegurar a jprdem

'h .
-

d f
numa a 1 ue e

ili I d .:leoncentração", tão do gôs- rente com a min a orienta- apenas �ao morrer . e .'.0-
plausos, mostra-se intransi- belecendo um verda;de�r.o e a tranqui IC a e ...03 mora-

to das doutrinas nazistas, I ção de parlamentar' ínti�a- me, d�nhe. ela nunca ��que- gente na defeza do presti- campo de batalha, os milâ- dores. '

•tem sido movido, ao que a- i mente ligado ao, povo e f iel- ço e jamais esquecerei os .

I I
.

1 tI'VO contl'a o tares fizeram uso das suas Olítro telegrama de Natal
.

h' glO (O egls a .

,
,

.

.. .. d.
.puramcs, pela perseguição I m�nte adstrito ao� compro- .me�s compan eIrOS, c�r- qual o sr. Irineu Bornhau- lÜ'mas de fogo, navalhas e ,diZ que. a �aus� ple_ om)",

com que, aquela autoridade
I
mIssos que com ess: po�o voelros do .vale do Tubarao.

sen, mal aconselhado por al- ,
barrotes de madeira. Depois' nante da desmtehgencla en,..

p'rocura "premear" os que mantenho. Mesmo aSSIm nao falar coletIvamente, falam
d allxiliares e da peleja varios soldados I tre os soldados ttlrbulentO$.

.. - .

'

A 1
-

d d ! gnns e seus .

.

.

b d b b'da .

.não lhe são do agrado. podena deIxar que esse pro- q ue e� que nao po en o,
correligionários, vem inves- das tr�s corpo'rações foraín ',f0l o a uso e e 1. S, pOlI'<Assim, ina.ugura-se, na jeto de�a?arecesse, sem os

I pe�a mmha p,alavra �em f�o-
I

tindo ousaiam,ente pai'a
.

hospitalizados, gravemente es.tavam eles alcoolisados_
Secretaria da Segurança PÚ- I comentarlOs q�le se seguem: r:lOs, mas com plena conVlC-

mesquinhar-lhe as delibera�blica a "era" da'perseguicão a) - O Emmente Senhor I çao dos deveres que, para _

Ia pequenos e humildes,' Getulio Var�as Preside.n- com êles,· ��su�i. E
.

como ço�. dr. Francisco. de Cam-
. En<l'banto isso, os afei- te da República e Chefe lll- ! certa ve:!; Ja dIsse, em en,;

çoados têm chapas-brancas I contestado e natural do Tl'a- ii trevista à imprensa local, o

à disposição, para passeios ba'hismo Brasile4ro,· ainda meu ilustre e nobre compa
e etc....

.

recentemente, no uso de i nheiro de bancada, Deputa-
sU'as prerrogativas consti- do Volney CoUaço de Oli�
tucionais, VETOU um pro- veira, eu também "só l'es

jeto que onel�va, cl'eando peito, porque sómente tenho
uma taxa, os· combustíveis 'compromissos' éom à povo".

I líquidos. E dentre as razões A êsse sim prestarei contas
aduzidas por Sua' Excelen-I de meus atos;

RIO 7' (',T A N·

I

cia, encontra-se a de que c) - 'Voto dontra êsse
. ..) - a

Teu-,. t·t· t 'b t �
.

t t d'_ d" 'd· ms 1 mrmos novos rI u os proJe o, porque an es enlao o vlce-presI ente da , '"
.

CCP .

<

,e aumentarmos os eXlsten- mstItmrmos novos tributoscom os pecuarIstas, em t
'

f
' t'. , .

P"d p' . es e 'orçarmos ao aumen- e aumen armos os Ja eXlS-

À'Il�t>bl endte ruden�e, fIC?U to geral 'de preços das uti- tentes; devemos - e é tare-

;e 1 era o que Os In,,:erllls: lidades e serviços; fa do Poder Executivo _ á.as remetam para o RIO, ate b) _ O P ·t·id TI'aba- perfeiçoar o nosso anacrô-.:J b 'ti 't '1 b
. aI o

-uezem 1'0, eZOI o mI OIS· . . .

d f" t'
.

(b '1' ) O ' .lhlsta BrasIleIro, que, pelo lllCO e e IClen ISSlmo apa-

d. rCa�� el13rOosOO" �rebço �era voto de seu el�itorado aqui relhamento rurrecadador.e, l'i1' • a aI ro a, cou- l' . p' 'd'f t'd' t d' me co ocou. e uma agremia- reClsamos mo el"IllZar eorme pon o e VIS a o .S1'. çâo, em ,.su�s origens; e em simplificar a ,máquina arre-Benjamin CabelIo.
sua base, típicamente popu- cadadora, pela seleção deQuaixa dos inverni t assim requer seja suspensa}'eunião:'

s as na lar - de, na sua expressiva valores que a integram e
a sessão a fim de ser .possi-maiol'ia, trabaJhadores e as- pela moralização dos m�to- vel a Comissão de Finanças,sala�iados. O.S tributos, to: dos a adotar. Nestas altUl�as, Orçamentq _e Contas, Ulti�dos nós sabemos, são reco- seria ridíc,ulo pensar em al;�
mar ° estudo da-s emendaslhidos aos cofres públicos recadal; bem, sem antes des-
e, em seguida, ainda na ses-pelos intermédiários, pd'rém, (Continúa na 3a Página) são de hoje, encaminhar iiResposta elo dirigente da êstes, descarregam-nos em
9l'oposta orçamentária

. áoCCP: cima do consumidor, adicio-

,1122-10'va...... plenário para figural' na oi·-- Vou falar sobre isso nando flo preço dro> merca-
_ clem do dia.

.

com o presidente da Repú-" dorias;· utilidades e servi- O. deputado Bulcão Vianablica. I ços. Todo e .qualquer tribu· '!xplica que a Comissão de·

menteMudo Finanças tem dado o devidoA�-I ' D-'-I
.

• d-'-D andamento aos· trabalh.os,�pe O a re.ora o e�l' v mas que há matér'ia penden-
• '0

.

d Edue
- Qual! Não há geito mes- te do parecer da Comissãopar.amf"D. e açao mo. O 1022 recebeu, após a de Justiça. Nestas condi-

Após a aposentadoria do fessora vem constantemen- "nota oficial" de ante-ou- ções, é do parecer que o re-'antigo e bemquisto profes- te à cidade, deixando a es- tem, a' visita de um "enten- querimento .do deputado YI
SOl' João Gualberto Soares, cola fechada por 2 ou 3 dido", que a Telefônica aqui mar Corrêa não devia ser a
que durante 25 anos labutou dias. Chegou-se ao cumulo mandou para verificar o que provado. O nobre parlamen-Ina escola de Rio Vermelho de se pagar Cr$I,OO por'ca- havia com êle. tal', entretanto, � aparteadotem havido sérias irregula- da aluno que fosse a aula, Mal o funcionário ou o pelo ilustre lideI' do Partido'l'idades naqtíela escola que no dia da inspeção do Sr. técnico, deu as. costas,.o Social Democrático, o qualestão

.

descontentando à Américo V. Pl'atbs; inspetor 1022 tornOu a' ficar mudo! .mostra ser indispensável amaioria dos moradoré'g 10-· escolar;
., '\ .

Não há· geito mesmo. Temos imediáta discussão do o1'ç&-cais.
- e' quase 80% dos que pos- mento, para que o mesmo se-

O professol' João

GUalber-1
Solicitam pois, os mO,rado- suem telefone em Flol'ianó-. ja aprovado nos prazos le

to foi substituído por uma res de Rio Vermelho, uma polis - permanecer com o gais, que não admitem pl'or
professora de instrução pre- providencia a Direção do aparelho . nessas mesma" rogação, pois a lei de meios
cana, quasi Rna.lfabeta, J;l1i- Departamento de Educação, condições porque nâo há, precisa, ser submetida à
nistl'ando ensinamentos el'- uma vez que estão na emi- mesmo. quem os conserte! sanção do 'Executivo atê 0\
l'oneos aos seus alunos. O nel1Ciá de retirarem seus fi- Enfim, não há mal que dia 15 do mês em curso.
chefe político da UDN local lhos da escoia, em vista das sempre dure .. ; Mas, êsse O presidente, com aquela
i quem aponta as professo- sérias irregularidades exis- - que faz mal aos nervos superioridade com que cos
ras do local. Uma outra pro� I tentes. j - está custando a acabar!... tuma resolver as q,uestões

RIO, 7 (V.A.) - Segun
do informa o vespertino "UI.
tima Hora",· encontra-se
hospedado no Hotél Quitan
dinha o ex-embaixador, do
Terceiro Reich no Brasil,
81'. Ka�'l Ritter, que' saacha
passeando com -sua noiva,
srta. Ofelia Lira, irmã do
ministro Heitor Lira. O si'.
Karl Ritter saiu do Brasil
expulso por tomar atitudes
favoraveis ao movimento ar

mado integralista em 1938,

PersegUição e
Dada mais!

pos que é um dos mais emi
nentes juristas (io' Bmsil

contempor,âneo, defender,á
vitoriosamente a lei do au

mento, e os funcionários po
d'erão"festejar um fim de
ano· m:ds alegre e folgado,
Lei Orcamentária
O depl;tado Ylma� Cor

rêa, depois de algumas con

siderações e baseado em

cÍisposiç,ões legais esclarece
que já estão exgotados to
dos os prazos parà estudo a

lei orçamentária para 1952,
cuja proposta aindá se acha
na Comissão de Financas.

.

Acentua � nobre p�rla
mental' que não é possivel
retardar por mais tempo a

discussão da l-ei de meios e

t 8, mil bois'
para o Rio

- o go,;erno nos deixou
.mal, suspendendo os finan
ciamentos pelo Banco do
Brasil.

\, ,

.

Mestre Wanderley Júnior, em carta a-o "Correw:"
da Manhã", 'ontem reprodtlzida aqui pela nossa eon-'

freira A Gázeta, garantiu ao mundo que S. Es:a., (}

sr. Governador do Estado, ei'a absollltamente inca-·
paz de assinar decretos em branco, ou seja, assiná-·
los no Rio, datando-os de Florianópolis, como se aqui

.
estivesse. Infelizmente para o ilustre deputado ude-·
l1ista, o sr. Irineu Bornhausen fez isso. Na dura",
como diria o ilustrado lider da U. D, N., na Assem-'
hléia. A prova é a mais simples possivel. Tomem-se'
todos os jornais da Capital, dos dias '27 e 28 de 'abril

. do corrente ano, e pelo noticiário deles se verá que.'
S. Exa., o sr, Governador, no primeiro daqueles dias,.
viajou para a Capital Fedel·al. Quando regressou r'
No di� 15 de maio, segu�do os mesmos jomais, num
dos quais está, em entrevista governamental, a. alu
são às duas semanas que S. Exa, €steve-nai\ plaga�
cariocas. Além dessas, há outras provas de que S�
Exa, esteve no Rio do dia 27 de abril ao dia 15 de
maio do corrente ano. Pois bem! O Diário Ofic;ial do '

Estado, de 9 de maio, publica, além de um deu.eto..
cliverso§ atos do Go"ernador, assinados em Flol'Íanó
p.olis, no dia 7 de .maio! !! Nesse dia, pl'ovadamente.
o sr, Irineu Bornhausen estava na Capital da Repú-

. blica, para .onde, por notável mágica, estranhada pe- ..

'los juristas, transportou consigo o '€xer.cício do car-
go!!l

.

Diante deii$a Fl'ova, mestre Wanderley Júnior fi
cará um tttntQ indócil sem dúvida. Mas a culpa é da
sua mania de saçaricaor os próprios correligioná-
rios! ! !

", ...... - .. _ •. , •. , .•.•..� "',, -'l.�' ....... 'Õ'�
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