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Para quem' escuta o Govêrno e para quem lê o

Diário da Tarde, a bancada do P. S. O. na Assembléia,
culta e intimorata, tem função única e específica: rece

ber as culpas da pasmaceira, da inércia, dos, erros e das

ilegalidades. em que vive a situação' e englobar em si 'as
atitudes (Ias outras bancadas, quando não agradam aos

poderosos do Executivo.

()

, Se provas maiores fossem solicitadas, não estariam
Os demais, mórmente os próprios 'companheiros, ficam elas 'no apóio que o P. S. D., pela sua brilhantíssima ban

isentos de culpa e até' merecem elogios P?r fazerem os cad-a, vem dando a todas as mensagens do' Govêrno? Cre
mesmos atos e tomarem as mesmas, decisões que, feitos' mos 'que apenas uma, a da taxa rodoviária, não foi aco
'uns e tomadas outras .pelos pessedistas, merecem, para, lhida.: até hoje. Como aprova-la se, quase às vesperas, o'

esses juizes obtusos e cínicos; todas ás penas eternas: Legislativo unânime aplaudira o Presidente Vargas pe

Jornalistas que argumentam dêsse jeito, ou escrevem pa- las suas formais declarações conta-a novos onus e sobre

ll'a um restrito, grupo de fanáticos do própr-io clan, o que tudo contra aqueles que, como. essa taxa, teriam reflexo.
Assim, se vetos têm sido rejeitados até por 25 vo- seria excusado ou arrazoam à base' da ignorância do po- .

imediato nos transportes e, portanto, contr ibuír'iam fa-
tos, às responsabilidades, vistas pelos binóculos of'iciais, vo o que lhes 'atestá a mentalidade e depõe contra a es-

; talmente para 'o encarecimento da vida? Os que não valo-
ficam limitadas aos 18 pessedistas, Se, dos fi líderes da cola primária que cursaram. .. I r izam a aprovação sistemática das mensagens governa-
Casa; 4 assinam uma -prepusta de prorrogação. dos tra-

. ,

.

.
. ! mentais, estão, po.r certo, esquecidos de que, quando. na.

balhos, o fato. é definido como cr'ime para que .os rigores Que a�ianta>,:, en;t face diSSO., alertar o, go�ernador ! oposiçâo..o seu partido se opunha intransigentemente às.
das penas recaiam tão só sôbre os IS do P .. S. D. 'I'raba- contra' as mCÓf;ll'enClaS e 'as monstruosas estultices dos iniciativas' do Executivo. indo. até ao cumulo de o seu

Ihistas 'e pessepista, perrepistas e pessedistas, e udenis- que, no empenho. de defendê-lo, mais .0 comprometemz líder de então ocupar a 'tribui1� para combater um pedi
. tas também, votaram o aumento indireto dos subsidios. Á Temos repetido que, da, parte do. situacionismo, os elo de Iicenca do. Governador enfermo.
hora da crít ica, vem a pergunta: "Que roteiros guiaram f.l'o.palado:3 empenhos de paz tem -sido desfeitos pelos a- ! Irrisori;, Dor outro lado, a desculpa de que os atos
os deputados pessedistas no aumento dos subsidios ?" Á tos de guerra. <;l. própr-io jornal oficioso se apressa' em de perseguição política, por nós divulgados, não corres

hora do at.aque, esquecem-se até que o orçamento já con- se' colocar ao nosso. lado, preg��do abertamente contra pendem à exatidão. O citado exemplo. da ilustrada Pro
sígnava dotação para o aumento, indicando o fato, ine- as palavras do governador e pedindo-lhe que faça a po- fessora Antonieta de Barros não colhe. Havendo sido
quivocamente, que a antecipação do Executivo só tem lítica partidaria, como se êle, até hoje, fizesse outra se- aposentada, a pedido, da sua cátedra, antes de se exone

explicação nos pedidos que o Governador recebera dos não essa, extremada e odiosa. Contra' milhares de'demis- .

rar d,e outro. cargo que exercia, foi dispensada. Daí o fi
seus correligíonârios. À hora da demagogia, o que fôra sões e �:emocões, os escribas palacianos citam duas no- gurar o seu' nome nas relações publicadas. Nestas, ta
ação e voto de representantes de todos os partidos é es- meações; para provar em contrár-io: as' dos drs., Udo, talmente, haverá um ou outro engano. Mas, nelas, há
palhado e explorado como se fôra ação, e voto apenas dos 'Dee:ke e Paulo Tavares. A primeira parece ter sido feita' também enormes omissões. Alí não figuram; referentes a

pessedístas. Mas à hora de receberem o aumento, os para se prestar às deselegantes explorações tecidas em Elortanõpolís, 'várias dezenas de dispensados da Impren
mais afoitos serão os que votaram contra depois de te- tôrno dela, com desrespeito ao ilustre técnico que, em a sá Oficial, por economià e desnecessidade, segundo a .ex
rem a certeza de que seriam derrotados. A hipocrisia aceitando, deu aos -gr itadores inconscientes justamente pficação-palaciana. Que economia fazem e a que necessi
desses não permite aos próprios companheiros a since- uma das provas que nos pediam, pois que o dr. Udo Dee- dade suprem, todavia, os concentrados políticos da De
rídade do voto a .f'avor, embora reconhecam todos as di- ke, dentro da grei pessedista, é figura de marcada é legacia de Ordem Política e Social? E quantos novos fo
ficuldades que os representantes do povo tinham para se marcante projeção. E quanto à' segunda,

.

que pode ser ram admitidos depois da econômica dispensa da Imjsren-
manterem com o que recebiam. interpretada também como mais uma demonstração da- sa OficiaI?"

,

..

A justiça oficial e oficiosa da politica dominante, quelas pejas quais os roncadores tanto reclamam, não· Inútil, .sem dúvida, salientar esses fatos e chamar o-

em nossa terra é assim': 'distingue nos autores das mes- teria ela nascido das .circunstâncías <de ser o ilustre 'llll- l'Govêrno à razão. Entre Santa Catarina e a U. D. N., o

mas ações e omissões, �ueles que lhe convem condenar.] ueado o único sanitarista do. Estado, na Capital?' sr. lrineu Bornhausen já optou por esta.'
o'

) DIRETOR

� Rubens de
t .

( Arruda Ramos

I· GERENTE

)
� Domingos F.

� de Aquino, �
./"�·.W""''''''''.'''''.-_·,,''''-_-'·,,''·I

.....,..••••..,..- .I-.-•••-,;.••- •••- ••_.
I
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- Firno, ministro da Educacão
ove rnar aCima os· par I 08. II u mara e el 8. A emenda�no 10, apresenta-d� -ao���:;��'- de e de OUÜ::'ltl autoridades' e.

-

PORTO ALEGRE, 8 (V. A.) - O resultado final dQ orçamento, na. Assembléia, fazia amplos cort.es a,uxilü�l'es diretos do ch�-

pleito ilesta capital foi o segulnte:
. .

em várias .verbas, para com eles ser cumprida ã fe da nação, procedeu hoje"
PARA PREFEITO: Aumool'O dü VOO- às doze horas, à inaugura-·

U U U lei nO 22, de aumento do funcionalismo. Os cor-
Ildó Neneghetti , 4Ul39 votos tes propostos, to.davia, deixavam as verbas 8e- ção do moderno e amplo
LI B' I 40 877 "1·meDto� em Restaurante Central doseone nzo .... , . , , , , . . . . .

"

\I tl não todas, quase todas, na importância co.m que Estu'dantes, situado no Ae-PARA VICE-PREFEI'rO:

Serg,. p'e'
figuram no orçamento em vigor. Co.ntra a emen-

M I V ,J;; 40 R9"" votos' roporto Santos Dumont. Ao,. 1 anoe arl;5as. . ..... , . ' . . . . . .e" da nO ] O, mesmo antes de discutida, veio o ana-
H F d A' .

. 39,"",80 "
'ato compareceram, a pri-eur. . e rauJo .... ,.'....

RIO 8 (V A ) O 'D" tema .demagógieo. da imprensa palaciana: o. P.POR'TO ALEGRE 8 V A ) A C' M" I " . .
-

.

la-
I me'I'I'a da'm'a' do país, senhci-• ... ,

. ( • • 1- amara lImClpa S. D. estáva matando à fomoe as cr.iancinhas, os.

'd rio Carioca", em sua .edição '1"'" Dal'cI' Vargas, o ml·nl·.�-tieou assim 'constItul a.: ..} d 't'" O" d t
<"

de ontem, publicou o se- as] nos,.. OS penl ·ellClarlOS.·- unlCO os cor es
PARTIDO 'I'RABALHISTA BRASILJ!.:IRO tro do. Trabalho, sr. Sega-

guinte teleg'l'ama de Araca- que não recebeu menção foi o de um milhão de
f' Jdas 'Viana e o pre eIto oãÚ'

Ijú, transmitido .,pela "Assa- cruzeiros para o começo de cons1.rução da resi-

I 1 V' 1
.'

Pres�": dência Covernamelltal, na Estação Agronôm.ica.
Cal' os· lta.

I O presidente da Repúbli-
__ "O Tribunal de Jus- Em discussão, ante-ontem, a emenda nO 10, o

! ca visitou as dependenciaF\
·tiç.a apresentou oficialmen- deputado Braz Alves apresentou a �eguint� sub-

d

I emenda: ,do gran e restaurante, e·
te no chefe do Executivo es- J

que é dotado das mais mo-

tadual. uma proposta para o dernas instalações. A cozi-
I t d pr'p

.

"Art. 50 - O Poder Executivo fica autori-
I
a llmel1 o ?S seus o �IOS nha é dirigida pela SAPS'

I vencimentos, Tudo indiCa zado. a 'ábrir crédito.s suplementares até a impor-
e cada refeição custará ape-

I,' que a _referida proposta se-' tância de' CrS:70.00'O.000,00 (setenta milhões ,de
nas dois cruzeiros.

. rã' aprovada pelo Poder Le- J cruzeiros) e a realizl:'.r operações de crédito. por

I gislativo a quem já foi en- antêcipação da receita, resgatável dentro do pnJ-
Icaminhada pelo governailor prio exerdcio, até a mencionada 'importância.

I Arnaldo Rollemberg Garcez, Parágrafo único. - Nessa qUântia de ... /

sabendo-se, porém, que em Cr$ 70.00Õ.OOO,oo (setenta milhões de cruzei-

1 consequencia da sua apro- ros), o Poder Executivo enq,uadrará in<;lusive,
i vação serão tambem majorq- as despesas decouren'tes .da' lei ,11.' 22, de
! dos os sub-sídios dds depu- 5-10-951."
i fados estaduais e os venci

I!.mentos dos secretários de
. Estado e os de todo o fun
'cionalismo público, sem ex

clusão de classe ou eatego-

, Armando Temperani Péreira.
Rubens .Alcântara Giampoli.
Josué Guimarães;
Antonio Jorge Achutti.
Geraldo Otávio Rocha.
Sereno Chaise.
José Aloisio Filho.
Leopoldo Machado Soare:;.
João Lúcio Marqu'es.
PARTIDO SOCIAl,:, DEMOCRATICO

Aifredo Hoffmeister.
Otávio Gel'mano. .

Júlio Lopes dos Santos.
PARTIDO LIBEl{TADOR

Manoel Bn-tga GastaL
Alberto André.
Manoel Osório da Rosa.
UNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL

,

,

Ludolfo Bõehl.
F'emando Ortiz Schneid·er.
Martim Aranha.
PART,1DO, SOCIAL PROGRESSIS'I'A
Adauri Pinto Filippi. ria" .PARTIDO REPUBLICA.NO i .

Therezio de Oliveira Mcürelles. .' j N. R. - Como vêm os

PORTO ALJ1:;GR.E, 8 (V. A.) - O sr: Ildo lVleneghetti, leitores, no Estado de �ergi
logo após i;er eleito, concedeu ai:> Correio. do Povo a se- pe ?s P.oderes ExecutIvo ,e
guinte entrevista: I

LegIslatIvo, acolhendo uma

O sr. Ildo lVIeneghetti inicialmente agradeceu a comu- p��oposta do Poder Judiciá-

nicação do término da apuração, para dizer, após: I no, resolvem estende�' o

- R.ecebi o resultado das urnas como u'a manifesta- ! aumento a todo o funcIOna

ção da vontade soberanâ do pü\'U porto-alegrense, que es- Ilis�� púb�ico, adota�d? um:]

colheu conscientémente quem não pode fazer uma cam- i POhttCL:, ;JuRta, equal1lme e

panha intensa e nunca acompanhou os metoclós conc1ena- humanJ"ta.

veis usados pelos conç:orrentes". A(iui, em Santa Catarina,
O sr. Ildo Meneghetti, em continuaçào agradeceu o o Executivo prélpôe o au ..

(Con tin \la. na 3& página) Co.ntinua na 3apag-.

Comprovando, mais uma vez, o apôio ad

ministrativo que vem dando ao' Govêrno, a ban

(�ada do 'P. S. D. acol,lteu essa sub-lêmenda e re

tirou a .emenda nO 10. A sub-emenda aceita

preenche a finalidade a que se destinava, ex

clusivamente a emenda, com as yantagens de

dar ao Govêrno 0.' ol'ç�nlento que desejava para
adm.inistra,r' o Estado. Por sôbre isso é inagavel
que. a proposta orçamentárià esta enormemen

t.e subestimado, na receita.

'I EM p··O

Com isso, a demagogia em que se empenhava
a imprensa governista, levo.u tr��en�o tambo.

Deve estar, a estas 11Oras, desmIlmgmda e· �e
meblmda, porque, se, depois disso, o dulce far

11iente do Govêrno contiuar, ao culpa, pelo menos

desta ,�ez, não poderá i"c't' atdhu'ida à ba.ncada

do P. S. D/

Previsão do tempo até,-J.�l
horas do dia 9.

.Tempo : Instável.
Temperatura: Estável.
Ventos: De sul à leste.

frescos.

Temperaturas
de hoje: Máxima,
nima, 19,4.

extremas

21,8. 'M'i:-

r() nso OiS cidade •.•

I
!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ou. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

UR. ANTONIO DIB MUSSI
Médlcoa

Clrurlrla-Cltnica Geral-Parto.

é.r'neo completo e eapeeialisado da. DOENÇAS, D. 8J1NHú

.... com modernoI método. de, dia'!l.ó8ticol • tratamento.
,

nJ'OSCOPIA - HISTiiRO _ SALPINGOGRAFIA -- ••TABO.

LISMO BASAL".'

Dal 16 ia 18' b"ras - ['D. ·Mus.i. -,.

".uS.oeia _ Rua Santo. Dumont. B.' Apto...

I
I,

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA :FONSECA
•••claUata efetivo do Hospital de Caridade. de divenoa

Inatitutoa e Caixa.

" -0-

OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

..tirada de corpos extranhoa de Pulmões 11 Esofalro.
---0-

RAIOS X

,liIoderno aparelhG para radiografiaa da Cabeça.
,TranIUuDÚ!lação. Dan' eonwóle d. éara d"..& Sinolltel. IafJ'a�

".....eDtoa.

---0.-

HORARIO DAS CONSULTAS

Plortanópolís, Sexta-feira, 9 de Novembro de 1951

D'R. LINS NEVES
Dtretor da Maternidade 1

e"mil

Ueo do Hospital de Caridade.
CLINICAS DR �ENBOR'J\S,

CIÍWRGIA _ PARTQS·
'-SSISTENCIA 40 PARTO •

OP.RAÇOES OBSTtTRICAS
Doença� liandula:r'l!l. _tiróide,

)Tirio.: bipopise, e-ce.

Di.turbio. nervoso. - ••teri
lidade - ReVmel .
Con.ult6no.: Rua Fernando .a

t�ado. - Tel. 1.481. -

Relid, R. 7 de Setembro - .dif.
01'0' .. Souza - Tel. 848,

o ESTADO
Admin18traçAo '

Redação e Oficinas 1
rua Conselhei:r;o Mafra.
nO 160.
Tel. 1022 � Cx. Pos
tál, 139.
Diretor: RUBENS A
RAMOS.

Representemer
-

,A. S. LARA
Rua Senador Dantas,
40 - 5° andar
TeJ.: 22-5924 - Rio d.

Janeiro
RAUL C,ASAMAYOR
Rua F�lipe de' OJiveir..

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

Paulo
ASSINATURAM

I
Tele10ne' M, I 71:'1 Na Capital

...diot;er.pta por Jnd.."'" ';;::t�.-.letroco'CQlaçlo "aio. Ulcra .

D
Ano .••• Cl" 100.00

"'.... • Infra Vermelho,
r A I r de Semestre ••Cr' 60,00�n'Dlt6rio: Rua Trajano. D° I, I' andar - adificl_o do .onle- '. V (\ O .

Trimestre. Cri 85.00
...

�

C .... rv :.1 h ..... No Interíór
'

,••r.no: Da. � a. 12 bora" - Dr. Muni. ,"-' .,. l
-

I '. Ano .•.•• Cr$. 120,00
Doenças, de Crianças -, Semestre •• Cr' 70.00
Consultório: RUá Traja- Trimestre. Crf 40,00

no s/n. Edif. São Jo�ge -- Anúncios mediante coa-
l° andar. Salas 14 e 15. trãto.
Residência: R!Ia ,Briga- Os originais. mesmo

deiro Silva Paes. s/n -=- 8° não publicados, não se-
andar, (chácara do Espa- rão devolvidos..nha ) , A direção não se res-
Atende diàriamente das ponsabiliza pelos COD-

14 hs. em diante. ceitos emitidos DOS ar-

-DR. AL.'REDO tigos assinados.
. CHEREM

Cur.o Nacional de doença.
..ntai•.

h-di,.retor do Bo,pital Coloni.

DR. M. S. CAVAV·
CANTI

Clímca exclu.ivamente d. err-,

ança.,

�UI Sald"nb" Mar.inbo. 111,

Sant'Aoa.

Ooença. nervosa, e mental••

Impotencia Sexual.
Rua Tiradente. nO t.

Con,ultas das 16 •• UI lIoral.
rON.: M. 798.

(Pela manhA - lIospital de CaridRde). !lei. Rua, Sà�to. S.,.I..... 14

(A tarde - Consult6rio Visconde de �Ouro' Preto, n. ' •. (Alto. \- .,treito.
.. Cu.. Bello Horizonte).

.

...idência Felipe Schmidt 101. Telefone Ui60.

�..------------------------------------------
i

>,DR.l. L0BATq; ,�,
. FILào. '1'

:QoeBÇaI .0 aparêlho reaplratõrte.
.

Tu'BERS<_ÜLOS.

���!. pe�Af.!� I
....1 iIe Iediein. d. Uni••rai

.....0 Bra.n).
.Uico per, eoneur.o da A..la

....... a Plioopatal do Di.trito

.....ral.
,

Ibt-lnteruo do UOlpital P,t
IlIUtriev •••n_ic6mio Judiciirio
.. Capital-Pederal.
Ib:-lntel'no d. 'Sante Ca.a d.

"'rie6rdi. do Rio cie Janeiro.
Ulro Pinheiro Gllimarãe•• CRio).éItnica IMiea _ Doença. Ner- Cona.: FeÜpe Schmidt.. as.

,.....

ÇoIIIDltório! .••dificlo 4m6Ua

.... _ Sala I.
",tdlneia: AJanid. aio "ran

·

.... 1".

nal de lIedicina. Tisio}olri.ta e

Tiliocirurgião dQ ROllpital Nerlu
Ramol. Cuno de éapeci.Uzaçlio
pelo S. N. T. :Ix-interno • .x
..Iiatente de CirurCia do Prof.

Clrorrla do T&t..:r.:

Formado pela Faculdade Nado-

Consultai, diílri;ment". 4a. U
li 18 bor••.

Rua Dom Jaime Ci.mara,
20 apto. 2.
Fone M. 802.

Con'Dlta.: Da. 15 li li !lor••.

,Tllefone:
, " ,

,

{ion•• ltóriol 1.1111.

teeldlneia, 1.'81. ORo ARMANDO VA·
.

, ,'LERIO DE ASSIS'
-

MEDICO
""

,

Doa Serviço.. de Clínlc:a lafa.tll
DR.. NEWTON
D'AVILA .. .b".têneia Manlclpal e Boa-

an�•••ral - Doença. de Se- pita) de Caridade

�oru - Proctolocla. I CLINl_CA IEDICA DW C'RIAN-
.letricidade Médic. CAS • ADULTOS,

(lo.'lllt6rio: Rua Vitol' �eir"l' :._ Alerria _
_, _/,18 .,... Telefone 1.607.

.

Conlult6rio: Rllã NT;lnel .aeha-
OoJllult.. : .1 11,10 horal e60 to. 7 - Conlultaa da. 10 ,. 1lI
..... d•• 115 bora. em diante. .. da. 16 ,. 17 hora,;,

' • I...idanela: Rua Vida) Ramo.. R..idência: Rua ,.arechal Gui-
- Telefone 1.421. �e�'ID••• - Fooa, - 78�. I

DR. MARIO,
WENDHAUSEN

Cl1nica médica d.·-adulto. •

eriánçlll'.
Consultório ._ Rua Jol" :?into.

111 - Tel. I. 769.

Conaultas: dali 4 à. " bora•.

Reaidêncra: Rua ••teve. 16-

oior 41. ,Tel. '812,

Dr.' !!���e��!�!z:�!go���,!O
Iliciou a clínica n�sta Capital.

'CONSULTÓRIQ: Ru"" Nunes Machado,
(consultório' Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,30 horas.

RESID1!:NCIA: Rua Bocaiuva, 185 - Tele- \

fone M-714.

Dr. Renato Ramos da Silva I
Advogado

Roá Santu. Dumon', 12 Ap. 4

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO
.

Caixa Postal 150 .• Itajaí·· Santa Catarina

CURITiBA TfJ..E.CRAIIA, PROSESRAS

AO POVO, DE FLORIANOPOL.I
Nada d� Bomba Atômica e Gi��fa a maior, que não passa de propaganda, porque o verdadeiro "ASSOMBRO" é o. FORMIGUEIRO

I . DOS PREÇOS DA

Casa ·Bom Gosto
.

'

. .
a rua Felipe"Schmidt, nO 18

Para maior prova vão aqui alguns preços: -Seda lisa, Cr$ 10,00, Estampada" li,O 0, Tafetá Xadrês 12,00', Tafetá Chamaloie'
16,00, Organdi Estampado 14,00, Linho de Seda 14,50, Não Eruga 14,50, Luisine '5;00 e muitos outros artigos, que serão vendido.�,

a preços nunca vistos
.

11 '-t·· 1nprovei. em. ./}� proveitern l'

o ESTADO

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

til..

Mutuo Predial f!
r

II' . d··
.

I .,re 110
o mais antigo Clube de Sorteios do Est�f!i oe

SANTA CATARINA..
Fez entrega de mais um prêmio em Ponta G;r.oo

sa (Canasviei ras ) à Exma. Snra. MARIA INACIA
DA LUZ.

I N S C R E V A M- SE!:
Façam sua inscrição hoje mesmo; J}}'8enl'1ê'llft 00

agentes mais próximos, ou seu escl''Í:tórÍ;(i)J na< PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - ZÓ andar (Altos ��t.�u-
rante Rosa)'.

_

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv, Ss .. estaJrão habih
tados a concorrer ao seeteie à reahzae-se �tlll' $] d�
OUTUBRO, que está. a'Pl'oKimand@�se.

Cr$ IS.500,oo clistmihliídos em p�êmi�s t;9�-lY& 00

meses,
.

\
FAÇA UMA VlS11'A Aih
FÁBRICA DE Mó<VNlS

....� iiíiai..,..1
DE

�� ,Rodrigues
'--_�.CA

.. ,NH�Ã�INHONETAS I & San'os.'
FIUZA LIMA ti /iR<M'Ã@S

i.ons. Mafra, 37
Florianópolis

...

ESCRITÓRIO DE \

ADVOCACIA
00 SOLICITADOR WAL

DlR CAMPOS
Advocacia "em gettal ,

Funciona junto aos Insti
tutos e Caixas de Aposenta
doría, Acidentes do, Traba
lho. Inventários. Sociedades
Naturalizações.

.

Escritório: Rua Vito)
Meireles, nO 18 -'- ZO andar .

'l Materiais da Cmlstruçào,,,
Beneficiamente em Ger�."
iM'adeiras paJ."ai t� o:!",·

Fins, Aberturas, As�lho�_
Norro<·Páultst$, e1:e., Dlade:i-
ras de PiDh� .Le-i e �}id;a...,
de.
! Escrttôrte, ��ito �.
Ofíctnas - R:11'.a- 2'4 6>e M.aj�1
hO 777 ...,... E&ÍiJi'e,l,�®- - H0ri:o<t-,
'nólW'l,i&•

Vulcclhização .

PE

Pn�os e Camaras de -Ar
,

Serviço -Gltrantià6 .

CPMERCIO & TRANSPORTES C.'R.J\MOS S. A.

Posto de' Servíço "ESSO"

Telefone MaDual- 44'1
\ '

Estreito
_

_!_ Florianópelie

I
I
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Viagem CfJm segurança
e rapidez

só NOS CONFORTAVElS íhJCRO-ONHHJS DO

RA?IDO «SUt-BR'4'SltEI,RO»'
Fhri-anóp<,lis - ltajaí - Joinville - CU1"itjt a �J

,/1-
"

Agênclô: Rua Deodoro esql;}��:Ja da
Uua Tenente Silveird
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Comemorou, ontem, o seu

aniversário natalício a gen
til senhorinha Tânia Maria
de Oliveira, comerciária.
SRA. HENRIQUE FIALHO
.

'

Decorre, hoje, o .an iversá
rio natalício da exma. sra.

d, Otília Carofallis Fialho,
digna espôsa do engenheiro
dr, Henrique Fialho.
Muitas serão as' homena-Igens que lhe pertará a so

ciedade catar inense às quais
nos associamos.
STA. ELOA �r: NUNES
Natalícia-se, hoje, a gen

til senhorinha' Eloá Mayg
nol Nunes f'armacêutica e

irmã d osr. Nelson -Nunes.
Às muitas felicitações,

[untamos as de O ESTADO.
PROF. EUGENIO .. DOIN

VIEIRA RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBI.,EMAS DE
Transcorre, hoje, o ani-! COSTURA!

versário natalício do Prof.l VENDEMOS COM GARANTIA, E COMPLETA AS-
Eugenio Doin Vieira, fun- '1' ,STST�NCD\. TECN!CA
cionário do Banco do Brasil MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICÁ' PA-
e nosso apreciado colabora-I RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
dor.

.

'I

l.IMPEZA _ PINTURA - REVISÃO GERAL
O ESTADO cumprimenta- ..

'

.. ATENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO - FO-
o, cordialmente. NE 1.358
SR. VALERio GOMES

�' PEREIRA OLIVEIRA & elA.
A data de hoje assinalá o RUA CONSELHEIRO MAFRA, 6

O 'Plano Nacional'-d-o--Trigo :�i��::���� n:O�i!������onos� I

, prestigioso correligionário - Teresa Teodoro Ramos com início às 21 horas, uma. REIS DE UM MUNDO SEL-
'vado, Nos Estados Unidos, O trabalho, ainda é 'Ú8- sr. Valério Gomes, indus- Campeli, digna esposa do soirée em regozijo ao Re: VAGEM
eerca de 8{)% do calcáreo, tico, braçal; a cultura não trial na cidade de Tijucas. sr. dr. Luiz Campeli, resi- conhecimento da Faculda- No programa:
:;ao contrário do que se su- é, por consequente, econômi- O ilustre aniversariante, dente em -Urussanga. de pelo Govêrno Federal. A Marcha da Vida. Nac,

Jlõe, é empregado na agricul- .ca
..� �l:eço nessa ÍLl,nçãG é -que desfruta, tarnbern nesta - Isaura Goulart Silvei- filhinha do sr, :Aquino Lima, Calmon Brita. Short es-

'tura e nã-o- na indústria. Ele 1),drflclal.
, Capital, de sólida-s amiza- ra, digna esposa do sr. João comercíárío. portívo.

<é fornecido ao agricultor ao As áreas da cultura me- des nos ctrculos políticos, Norberto da Silva, fundo- ' SOIRÉE: A Bela e o Patim. Short.

'preço de custo. canizada ainda estão se SOCIaIS e comerciais, será nárlo 'federal. O Departamento Social do Cr$ 5,00 e 3,20
O SR., LEOBlBRTO LEAL pode diser, em fase expe- alvo de expressivas horne- - Jací Santos Almeida, Diretório Academico 22 de Censura - LI:VRE.

_, O projeto visa financia- rimental. Quando estas estí- nagens que lhe tributarão os digna espôsa do sr. Israel Janeiro. fará realizar na ROXY .

, menta g-eral de todas as H- verem desonvolvidas e a seus amigos, admiradores e Almeida. ,
noite de 14 do corrente, nos ÁS 7,45 horas

'iividades da produção d.o máquina substituir - até correligionários. � _ Iracema Guozzi Rezen- salões do' Lira Tenis Clube, Ultima Ebição
adubo, estabelecendo condi- quanto possível- o trabalho 'O ESTADO cumprimen-! de, digna espôsa do se. João

'

FERAS QUE FORAM HO-
-ções para esse �inancj,am�n,.. .do trigo 'será e�0119.mica. � i tando-p., cordialmente, dese- Cândido Rezende Filho. CI-Ie II-a'n·o \

MENS
io; qU€ ele seja fornecido preço será, então ajustado a ja-lhe félicidaaes:�' " - �"-.

.

.MENiNos}'!..':' .,' com:

;aos agricultores, por preço realidade de uma produção FAZEM ANOS HOJE:' _ Rubens, filhinho do
-',

_ ,�latideM:� _ç�Ol1���T _e, p��-:fixado pelo Ministério da conseguida economrcamen-. SENHOR:' sr. Helio Moura. RITZ tríe KNOWLES.
Agt'icultm'a com um mínimo te. Estaremos em igualdade - Abelardo Souza; _ fl1n-' - Humberto Francisco, Ás 5 e 7,45 horas

N
N.o :pro:ra;a: N'Compensador. i com as nações grandes pro- cionário dos Correio� e Te- filho do saudoso conterra- IMPERIAL oticias a emana. ac.

,0 Sr. DilerI?a11do .Cruz -::- dutoras de ?ereal. E tere-Ilégrafos. ii', neo sr, Eugenio Luiz Beirão. Ás 8 horas Cr$ ,5,00 e 3,20
:-80 espero que o projeto nao mos conseguido 1.1 nossa in-j SENHORAS:

.

_ Maria Zenaide Lima, Simultaneamente. Imp. até 14 anos.

«iurma nas Comissões. " dependencia, nesse aspecto.' " , ._' ODEON
O SR. LEOBERTO LEAL Os entusiasmos que o tri- i Ás 7,45 horas

-_ Assim o espero, támbem. go despertou devem ReI'!1 ' ., Espetacular Programa
O estágio em que na cam- "mantidos e reanimados com Duplo.

-panha do trigo nos,�ntl"amos • �edidas protetoras e incen- i A' Cl' M 'do
I

Jlode ser esquematizado as- 1 tivadoras para que não ,ha-I S asses e lca CONFLITO DE PAIXõES
�im: ! ja um retrocesso, nem a na- !

F 1\' com:

a) - grande número de: ção recue na atividade nova 1 e armaceutlca Rosalind RUSSEL - Kirk

'pequenas áreas plantadas e
I que lhe vigorará a econo-' DOUGLAS Michael

trab-alh� normal; ! mia. Sobretudo, que se mar-I Temos o praZer de comunicar aos Senhores Médico, e Farmacêuticos REDGRAVE.
b) - poucas áreas exter- ! che para o rumo da agricul- I I ,

,

:sas e mecanizadas. '. I,tur� ecol1ômia. traduzida () que adhamos de receber da França grandes carregamentos de Penici- O GRANDE INDusrrRIAL
De fato. O volume da pIO- apnmoramento dos proces� Una G Rh"dia, Scurocilljne "4" Reforçada e Diidro.tstrepto!"i. com:

-duçãn que se verifica, decor- : �os de plantio amplicação cina Rhodia, estando em condições, portanto, de abastecer ínteira-
Ramon PEREDRA.,

:1'e da soma de alguns milha-I das áreas semeadas e multi� No programa:
-res de parcelas. Os produ-l plicação sufras. Que os trio mente o mercado brasileiro. Aproveitamos o ensejo para esclarecer Cinelandia Jornal. Nac.'
<tores são em grande número; gais ondulem, sempre e'seme 'que a Scurocilline é a única Penicilina Procainada cujo veículo _ Cr$ 5,00 e 3,20
'e o� volumes que cada um pre, nas torres brasileiras, Imp. até 18 anos.

'Colhe resulta, adicionados e que, nas planicies do sul retarda,nte
é uma solução de. PVPo,u p.,:v;ni·n�(SUbto"n). IMPERl7045 (hEstreito)'<em meio milhão de tonela- e do cento as mesas cubram As, oras

'uas, aproximadamente. de rÍquefla benfazeja a gen- \ I
te que os cria e os faz cres- CAVALGADA DE OURO

Aumento de' ce1'.. I �
A SOMBRA I�o POENTE,(Continúa)

a ,_�-"
,,- A�""·'''__ ..

.
I I I'mento da Magistratura por- ..,.._. ...... QC """"\T�

( ,'-q�le os juizes vencem salá-
---�

COMPANHIA OUíMICA RHODIA BRASILEIRa o FILHO DO ZORRO
\ no de fome, mas se esqtlece CASA MlSCELANlA dfetr<. Cr$ 3,20

.a • Ccixa Postal 8095 • São Paulo, 5 P,de que bem maiores são as buidora dOI Rádi� IR.C.. ... _..
Imp: até 14 anos.

Privações dos outros funcio- Victor. Válvulas e Disco.. Panom· Cata de Amigos 15.008
nários. Rua eo.selheiro )lafr..
O L'egislativo, corrige a

injustiça, dentro do princí
'Pio de que .9 Estado deve
'dispeDFlUr tratamento igual
a todos os seus servidores.
''O Executivo, porém; lança
mão de todos os recursos

Para: del'l:ubar a lei do au

lIlento votada pela Asse:n
bléia. Só mesmo na era do
capitalismo voraz e deshu
mano era possivel uma coi
Sa dessa.
Que o exemplo de Sergi

Pe abrande a furia e o ran
'-e·or do Governo do Estado

o Pleito em 'Pôrto Alegre
" aio incondicional recebido dos partidos que formaram
. sp ,

D '.'_''' d I d"F'rC1ltc emucraztca", ec aran o.

�a, __ "'Aos valorosos companheiros da "Fren te Demo

"crátícli.", agradeço a brilhante colaboração pelá vitoria

,que Juntos cOIlflegu-i.m_?s ..Maior valor tem. essa colabora

,dio qmrndo a condição Imposta ao candidato, uma vez

,�Ieit(j, era apenas fi de atender ao bem estar do povo por

to-nlegre.nse".
'COLABOHAÇÁO DO GOVERNO ESTADUAL E FEDE

RAL,
No telegrama enviado ao S1'. Ildo, Meneghetti, a re

portagem indagou a forma como s.: s. encarava as pers

.pectiv.2!s de cooperação com o� pode:'es públicos federal

-e estadufil. Respondeu o prefeito eleito :

_,_ +Procurarei fazer uma administração, acima dos

'partidos politícos. Estou certo de que contarei com a co-,
.Jabor.ação dos governos federal e estadual em tudo

,

o

,�ue far do interesse de Porto Alegre. Todos os elementos

para fi administração municipal serão retirados do qua

dro de funcionarios da Prefeitura, de acordo com os seus

merecimp.ntos e independentemente de cor partidaria" ..

A ultima pergunta formulada dizia respeito ao 'pla
no de obras que o sr, Ildo Meneghetti pretende pôr em

"execução" logo que assumir as rédeas do poder público
'1llUlIió;pal. Em sua resposta esclareceu ° candidato vi
;,lorioso da "Frente Democratica".

-- "As obras iniciadas na minha admínistracão se

.rão íntenaíf'icadas, princip�lmeríte no setor de agua, es

�got{), transporte, canalização do Riacho, urbanização;
-construeão da casa propria, assistencia social e praças
"desportivas". .

E encerrando suas primeiras declarações como pre
-feito eleito de .Porto Alegre, o sr. IIdo Meneghetti afiro,

Vida· Social! Máquinas·de Costura
ANIVERSARIOS:

TANJA MARIA DE
VEIRA

OLI-
t:STILO MODERNO,'

o�eLos
de

'

SUA FINA

i

t-
I
I
1

1951
,PRIMA,M Pt L'A

APRESENTAÇÃO

mou :

- "Peço a' Deus que me conceda a graça de poder
-eorresponder à confiança em mim depositada pelo gene-

TOSO.povo portoa legrense",

I
I
!
I.

�ontra os pcqlJenos.

Leia "O ESTADO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Novembro de 1951

Pilulas
DEWITY'

5 .

VINAGRE DE PURU VI.
, NBO'Clube· Doze de agostu §�!voAqG�.'"

A d N b DAvEL - SABOROSO
r ,ograma para o mus ,e ovem ro NOS BONS ARMAZENS

SABADO - Dia 17 - Soirée.
DISTRIBUIDORES: - IN-

• DOMINGO - Dia 25 - Coquetel dançante das

10lTERMEDIARIA CATARI
as 13)lOras.

NENSE LTDA. - FLORIA·
Tôdas as segundas feiras sessões cinematográficas .

-NóPOLIS-
.

eom início às 19,30.
I TEL. 1251 .

IlIa do D1ar em vez· deIlsaliaa
.

Da tanque do avião
"RIO.7 (V_A.) - A

noti-Imar.
O caminhão tanque es",..cia S11Xgiu 'CU�1} _um escan- tava ch�io dagua ao invés

· ;dalo: um eaminhão do abas- de gasolma.
·

�eeimeniJltll':da '"Shell" car- Chamamos as autoridadesTegadO rle agua do mar, com do Departamerito de Aero-
· -ela estaeía reabastecendo 'I'nautica Civil e da Aeronau-
· sos tanqfres de um avião da tica, às quais pedimos deAeroms Brasil, no Aero-I,tivessem os tres funciona-podo Santos Dumont, quan- rios daquela companhia.

· -do _foi obstado por mecaní-] Creio tratar-se de um des
-eos da manutenção daquela' vio do produto, para vende--eompanhía aérea. Imedíata-. lo no cambio' negro. Esta a-
:zmenf;e a reportagem dirigiu- !

ção criminosa é de inacredí-se para o hangar da Aero- tavel baixesa. Se o avião le-vias. e lm.vÍtl I) autor da se- vantasse vôo em tais condi
.

'ria. acasaeão. O inspetor do ções, teria caido na certa.;-aeroporto da Aerovias, Os-. antes mesmo de sair da Ba-'mar Silveira Garcia, con-,' hia de Guanabara. '

�on::
A Aerovias abriu inqueri-"Eram 17 horas de sâba- to a respeito e rompeu o

·-<do quand6 nosso mecanico contrato com a "Shell", pas_Antnnio Dias Araujo notou I, sando a ser abastecida pela'�rregularidade no serviço "Texaco", pois não se com
·tde abasteeimen.to �a "Shell" IP1:eende que uma Companhia'quando o caminhão daque- nao tenha o necessario con
lia companhia enchia QS' trole sobre seus funciona-!tanques do DC', 3, prefixo I rios para evitar

.

tamanho·:PP-AVQ. Um Iíquido que crime. Acredito mesmo' quemão parecia gasolina esta- os recentes acidentes aereos
..... a sendo introduzido no apa- em outras companhias' te-relho. Constatamos ser a.t. nha sido resultante desta a
:gua� simplesmente agua do ção criminosa".

(O REGULADOR VIEIRA) •
A mulher evitar" doresALIVIA AS CóLICAS UTER�1tI�1:.00prega-se com vantagem parecombater as Flores Brancas, Coli·cas Uterinas, ,Menstruaes e

'

ap 'I cparto, e Dores dos ovárío«,t poderoso calmante e Regulador ppr exeelêncía.:"'LUXO SEDATINA: pela sea com,Jróvada eficacia é receituda pOImédicos ilustres.
FLUXO SEDATINA encontn-s� em

toda parte.

'<rédito, M.
::RESULTÃDO DO 54° SORTEIO DO PLANO B, REALIZADO NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 1951CADERNETA N. 20.977PItaMIO MAIOR' EM M'ERCADORIAS' NO VALORDE Cr$ 6.000,00
._t\IJroximações s'!lperiores Aproximações inferiores�m Mercadorias no valor em Mercadorias no valor'ele Cr$ '1.000.00 cada uma de Cr$ 500,00 cada umaCaderneta n. 20.978 Caderneta n. 20.976Caderneta n. 18.085 Caderneta n. 18.083Caderneta n. 09.083 Caderneta n. 09.081Caderneta n. 29.311 Caderneta' n. 29.309Caderneta n. 03.825 Caderneta n. 03.823O resultado acima é do sorteio do mês de OUTU�RO'-de 1951, extraido dos cinco primeiros prêmios da extra'-.ção da LOTERIA FEDERAL de 31 de outubro de 1951.Florianópolis, 3 de novembro de 1951.Visto: Ary MUlen da Silveira - Fiscal de Clubesde Sorteios em Mercadorias -=- Interino - Substituto.Alcebiades Dias - Inspetor Chefe.

�;w.v" ê,::'
..
,<, .. �

...... •• ..
/>/·

.." ..�..,�w.'.'t*1 Diario da 'Netropole5ieÇ;;�'!�/��j n Trl·steza de Santas DUI'aol I-N G L
.""' .. ;":';�f::'

.::::;:::.

.

te 'p. .é1Ml /

� .

. .

�,i,:�,.. ,,�,"Àg���lil�ª���.I;�\}: ",-,'..II: " Crl
. \. '., dirigido ao saber do h.?m�m.'V'!,·; e com motor de explosão, 18-

"

to é, movido a gasolina; ino-
A irritdção intolerável e os ardores vação que seria a resolução
produzidos pelos distúrbios do bexiga, d bl dart f'
devem ser combatidos, 1090 de inicio. O pro ema que arra � 1-Sendo Q belCigo o porto de saida dos nal ,asas ao homem, muitossubstãncias tóxicos e impurezas que os fatos da vida do grande aerins separam do sangue, sohe-se dores ronauta ressurgiram . pelos�rucio.,tes quando esse delicado orgão jorriais e .revistas.está infla�od�, devido 60 contacto com

.

Quando anos mais. .tartals�tanclas. _o exagerodo desejo de, também em definitivo, o

de olivlor a bexigo, os crdores e os
bl d'

'
irritaçães das vias urinárias devem ser·pro ema o mais pesadocombatidos, tomando, ainda hoje, as que o ar, com o aparecImenPilulas d� Will para os Rins e o Bexigo. to do aeroplano, Santos Du
Suo ação calmante e antisélico, loz-se mont sempre pensou que seu
sentir logo no bexigo, nos rins e em invento viesse servir à bu
lados os vias urinários.

manidade unicamente como
As Pílulas De Witt são lobri- elemento de aproximação e
cadas especialmente paro asde união entre os povos.
doenças dos. Rins e da Bexigo. Realmente hoje em dia omundo se tomou tão pequeno que os povos deveriamse -entender melhor, .deveriam estar mais unidos: procurando meios 'dt! viver maispara 05 Rins e a 'exiga felizese mais calmos, livresEm vidrQs de 40 e 100 pilulas .da agitação e da miséria, li-__O_!_r..an..d..e.,é..,m..a..is_e..<_o..nô..m_i(..o_'_ vres das guerras que eram 'liapanágios dos bárbaros. Hoje' com os engenhos de guer- ---------r-:-------------.;..-:ra modernos, com a forçaatômica j/i controlada' pelohomem, parecemos .bárbaros dentro da nossa civilização!

Há quem diga que SantosDumont sofreu muito quando sentiu que f) seu inventoiria se'. tornar na .mais per i- : "�S TRAVESSURAS DE JULIA" (Julia Misbehaves)
gosa das. ·ai·mas de guerrà.

'

Já na prlmeir�-gta)l·de·g�er: .

UMA APRESENT�AÇÃO: Metro G�id�� Ma�er.
ra êle o notara e �1. ,o avião DIREÇÃO: Jack Conway,não foi tão grande arma co- PRODUÇÃO: Everest Riskin.
mo na segunda que feliz- ELENCO: Greer Garson, Walter Pidgeon, Cesar Ro-
mente' Santos Dumont não mero, Elizabeth Taylor, Peter Lawford, Lucile Watson,
presenciou. Nigel Bruce, Mary Boland, Reginald Owen, etc....

,

Todavia veria êle mesmo Eis mais uma deliciosa comédia que velta, com a

pelear os seus próprios pa- dupla famosa.trícios,
. irmãos de sangue, Na rea}idade é uma reprise, mas nunca deixa de a1t�

em disput.a política, Usando. grar os fans da mais querida dupla que o cinema 'nos
o avião para bombardear ci- tem apresentado.dades.

Greer Garson mostra-nos que é tão boa na comédia'
Supõe-se qu'e 'o suicídio como no drama.de San,tos Dumont fosse por Enfim é uma comédia leve e sem pretensões que a-

êsse �Qtivo. Teria sido mes- grada à todo .público.
.

mo? Isso .nos veio à me?te.' .' La�çaâa �m sessões das Moças, simultâneawente,
agora ao pegarmos os lO1'- -pelos cmes RITZ e ODEON, em 6-11-51. .

'

Ite�sosci too, 15
:minatol depois,JOÃO PESS()A, 7 (V.A.).__ No Hospital e Maternidade, quando era operadano abdomem a ·'sra .. DeboraSilva, houve um acidente naaplicação do" anestésico,vindo a doente a falecer.

'

Os cirurgiões VicenteMangueira Filho e' Francisco Mendonça Filho, resolveram então aumentar a incisão'até o, peito, e durante15 minutos fizeram massagens sobre o coração damorta, que, inesperadamente recuperou a vida, encon�trando-se presentementepassando bem.
O assunto teve·grande repercussão nos meios cientificos, provocando controversias, inclusive rio seio daSociedflde dê'Medicina

.

eCirurgi�.

Aluga'-se uma loja com 5portas à Rua ConselheiroMafra esquina da Rua Padre Roma nroprio para comércio, escritório ou agencias.
Tratar na Rua Conselh'ei-100 Mafra 23.

nais onde as manchetes setocam: RelembrandoSantos Dumont "o brasileiroque deu asas ao mundo" eao mesmo tempo noticiando:- "Centenas de aviões chocam-se no ar na maior batalha aérea travada noscéus, na Coréia".
A dor que Santos Dumontsentiu quando previu que o L t ""avião serviria à guerra, se- O es a veria hoje muito mais. profun-

.

,

da. Agora êle morreria' .de- Na �rala da Saudade,tristeza se visse a sua des- Coqueiros, ,�o la�o do _'ucoberta nas mãos do homem po es�?lar Presidente Roopara matar, exterminar, ar- sevelt, com 15 metrosrasar!
'

frente e area
_

de 400 �.Todos os lotes servidde água encanada e luz.Informações com o sr, G'berto Gbeur, á Rua Saldanha Marin�o. nO 127, ou nlocal.

Frlqueza., em ger.1Vlnbo Creolotade
(Silveira)

.

8EUS·lNTBRESSBS·NORio de Janeiro Sério
.bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALV118advogado' '

Av. Rio Branco, 128 -- Salas 1801/'Telf. 82-6942 - 22-8006.
. .

Telai
Peacê

c·

11'a.n.por�•• regulare. de Corvo I's10 �B4NCISCO DO. SUL oara NOVA- fORI[nforrnaçõ•• Gomo. A�et\tu.DÓpOlll- CarlOI Hoepc]ipS/A - CI:- .Teldl'J e 1.211 ( Rod. tele•.
81 -".Dei.co do Sul-Cariai Hoepcke S-' -el-Telel"D&! f MlORBMACF

.0 Saltiog
"VIRGEM· ESPECIALIDADE" ,daelA,WETZEL1INDUSTRIAL-JOINV[LLE (Mlr.al,tt�.TJRNA ,A-' ROUPA ,l

BRANQUISSf
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,SENHORA'

�J
�fJ'ORTÀ6fNS - ,

." CRÓ�'CAS
* Cl ('Jl:MA -
*. Ri..bIO -

. '* '(,'tERATU1<h
* HUlYtOR-

Cr.$3.oo* MC:DAS-
. Tonos 0< MfSfS·

Rf.VISTA�A(jUAfRA
CAIXA POS'T'AL,V •

CURITIBA -'PARAriA

Vende-soe OU

aluga-se'
Uma casa de 'material�

com todo' o conforto, sita à
rua Antônio Carlos, em São
José..
Táttar na padaria "BEJ�

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

4 Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Novembro de 1951

Por AI Neto I Mas o escritor considera,
, ", 'q ue, alem de Vargas o Bra-

A COIsa mais Importante 'I t t h
'

'd
'1

' ,-

a
SI 'em ou ros omens e

para o Brasí , na opm iao e
I E it 1

1 'I
"

va ar, CI a, como exemp o,
)aul F'rtsc rauer, e o incre-

d J
-

Alb t. âmbi .o nome e a oao erro.

EDITAL:mento do mtercam 10 com
"AI" .. êl

"E t d U'd'
I las - prossegue e e

os s a OS m os. -

E h di F'" h
- eu conheço bem a Joao

"
ac o - IZ I'lSC a-

Alberto porque estou escre- O S I' C I Cner - que ninguém compre- �" en lOr orone oman-

d
vendo com ele a hístcr ia da 'd t d 140 B t lhã d- ende isso melhor o que o
I

' .,
' an e o a a ao e

Presidente Getulio Vargas."
co una revolu�JOnana que Caçadores, torna público
cruzou o Brasil entre 1924 e -

tas f dPaul Frischauer é o autor 1926" que serao pos as a ven a,

de uma das mais famosas F" h
' no próximo dia 20 de no-

biografias do presidente '

rISC auer e.sta, ao m�s- vernbro, às 15 horas, as se-

_ brasileiro e um grande ad-
mo tempo, reunindo material guintes viaturas conaidera-

mirador de Vargas,
para um novo yvro que uma das inservíveis para o ser-

Como lhe disse no meu
grande c�sa editora dos

ES-j vico do Exircito:
comentaria anterior, Fris-

tados Umdos Ih: encomen- 3 caminhões Ford, modê-
'd d

dou sobre o BraSIl. I 1937-chaver pode ser const era o
'O I'

."

té
o ;

como um dos escritores de ,,�ovho rvro Ja, tsemO a e I 1 caminhonete Ford mo-
. ,�. . '1

nome. c amar-se-a B O dêl 1942 "SSOCIAÇA-O PROFISSIONAl DOS TRABALHADOmaior êxito mternaclOna, CRUZEIRO DO SUL; •

I'
e o

. ".
,

,

' �."1' ,�
-

neste momento. I "E r
' "' .

,Os interessados poderao
E' tambem um apaixona- F' hn�sse 1V1'O - termHi� examinar as viaturas na RES NA INDúSTRIA GRÁFICA DE FLORIANóPOLIS

,
•

• 1'lSC auer - eu mostrarei 'd d Q tI'do pelo Brasil e pelas COIsas, brasíl
. _

' se e o ua!' e 'e, apresen-

brasileiras. Tão apaixonado que os. IfasI erros sao o po- tal' propostas, selada, data- Assembléia Geral

I. . . : VO maIS raternal do mun- d
.

d 1o ue se naturalízou brasileí-
i d • .

as e assma as, em enve 0- •

>
..,

I'
o porque como me disse I d té 1'630 D d d S P id t

. , .

3'0 e pretende resistir qUI.
' ,

. ,

pes acra?, a e as, e OI' em o r. 'l:e�I en e provisorio desta associa-

R f
.

d
.

t
uma vez o Cardeal don . Se- horas do dia 1611 951 ção, tenho a honra de convidar todos os gráficos, para a

me;'�c:���mo;s�o �re��d���� bastião Leme, o brasileiro, Pela' �omis;ã.o-· assembléia geral, a realizar-se domingo, dia 11 do cor-

Vargas, 'Paul Frischauer
tem a cabeça no coração .. :'! J�ck Lopes .:.._ 10 Ten. rente, com-início às 9 horas na séde da União Benificen-

di�'�argas é, tipica:n�nt.e, I

r AGRADECI'M"ENTO,
te e Recreativa Operária, para eleição da nova diretoria.

um homem do HemIsfeno,

O?,i�:n��::da'de, êle pOdeser1': M"ISSA- Lançad O" ao" mar o maior
considerando como um, dos

'

" e v

alicerces do, inter-america- Espôsa, filhos, pai e ir- .ainda, a quantos enviaram ,naVIO tanque in,glê,nismo, ' !mãos de ORLANDO FRAN-I corôas, telegramas e' car-
.

"Acho que os Estado.s ,CISCO DA ROSA vem, com tõ�s quando do seu faleci-
Unido" não :ên;;melhor aml-, o presente, externar os seus menta. LONDRES, 7 (U:P,) - O, 31�000 toneladàs e é o pri
go do que ele.

" agradecimentos ao dr. Po- Ao mesmo tempo, conví-. maior navio-tanquejá

cons-.,
meiro de, 6 navios agora

A seguir ,Frischauer me lidoro Santiago às Irmãs dam para a missa que, pela truído n� G�'ã-Bretanlia f o,
i sendo, construidos para �m-

explica que a amizade de de Caridade ,e' demais au- alma de Ordando Francisco lançado as águas nos esta- barcadores norte-amoríca-
. Vargas pelos �stados Un�- xíl iares do; Hospital de Ca-. da Rosa, mandam celebrar, leiros da, Vickers Arrnstrong nos e companhias de comer-

dos resulta do Ideal de solí- ;ridade pelo desvêlo dedica- 'amanhã 6a .feirà às 630 em Barrow, Furn ess. Essa cio.'
,

dariedade continental que
I ção e carinho com 'qúe tra-. horas n� CatedraÍ Metró�o- nova embarcação ,desloca

anima o presidente." . Itaram' do seu pranteado ma- litana no altar do Sagrado
"Vargas pensa - <lIZ rido, pai, filho 'e irmão e, Coracão de Jesus.

F'rischauer - que as Ame-
-

ricas não devem ser apenas

E O I T A L FE'C!Tf\�:,":;uma unidade' geografica.
'

"O continente americano'
,�

Em Va.rgem de São' Bom
como um todo, na opimao

-

Jesús, no distrito de Cacho-';
do presidente, deve consti- eira, realizou-se domingo
tuir um orgal1ismo politico SENA I

' último, com grandes pom-

que como tal propugne as .... ,_ pas, a festa do padroeiro
aspirações de todas as pá- DEPARTAMENTO NACIONAL daquela localidade, SÃO
trias do hemisferio no con- CURSO TÉCNICO DE INDúSTRIA T�XTIL BOM JESUS.
certo internacional das na- 1: - Acham-se abertas, até 15 de Novembro do COI'· Avultado n'úmero de pes-

ções." rente ano, na Escola SENAI de Florianópolis à rua Ge- soas compareceu àquele dís-
Na minha conversa, com neral Bittencourt nO 102, as inscrições de candidatos a tríto, destacando-se o vereá

Frischauer surge, linevita'- exames vestibulares para a primeira série do Curso Téc- dor Miguel Daux, cuja es

velmente, a pergunta mais
t nico Têxtil da Escola Técnica Federal de Indústria Quí- posa, dona Lídia Boabaíd

comezinha, do passado em mica e Têxtil, mantida pelo Departamento Nacional do Daux, era a Juiz das sole-'
comparação com o presente. SENAI, no Distrito Federal. nidades. \

"Como encontra - per-I 2. - Serão exigidos os seguintes documentos: Para o anIJ próximo à co-

gu'nto - o �rasi! de hoje? I a) - Ates�a?o de vaci�a; 'missão' promotora dos fes-
Acha que a naçao fez

pro-l
b) - CertIfICado ou dIploma de conclusão de cur- te,ios - elegeu os seguintes

gressos n'os ultimos anos?" so ginasial, comercial básico, industrial básico ou carol J�IÍzes: Darcí Domingos da

Um sorriso amplo, ilumi" ta de oncio do curso de aprendizagem do SENA!. ,Silya, Nelsa Maria Rodri-
na o rosto expressivo de c) - Certiqão de idade, provando ter: o candidato gues, Maria Filomena Soa-
Frischauer. E a seguir, com no máximo 25 anos de idade; res, Zilá Pederneiras Soa-

UJIla voz que adquire ento- d) - 4 fotografias de 3x4 cms. res, Baldicero Filomena, dr.

:nações profeticas" êle diz: 3. -- Os candidatos inscritos serão submetidos a Antonio Dib Mussi, Anibal
"F,[á no Brasil uma força provas de, seleção, sendo concedido, pelo SENAI, aos me- Francisco Berta e Itamar da

irresitivel que o leva para lhores classificados, transporte ao Ri'o de Janeiro, -a fim Costa Xavier;' e para Mor�
o desenvolvimento e para o de serem submetidos ao exame vestibular oficial deter- domas: Luiz Cândido da

progresso. minado pelo Ministério da Educação. Luz, Tomaz Vieira, Ciriaco
"Essa força é a dinâmica

_

4. -:- Os candidatos aprovados no exame vestibular Dias; Joã'o Duarte, Francis-
da revolução industrial que serão matriculados, na or'dem de sua classificação nês- co Soares, Elia José, Abe

eu, como estudante de his- se exame, obedecido o limite de vagas fixll-do para cada lardo Almeida, Avelino Jac

torias, noto em todos os qua- Estado. ques, Zilma Henrique, Lidia
drantes do BrasiL" 5. - Os alunos, provenientes dos Estados, e que se- Benta, Francisca Infância,
Grande parte do progres- jam menores de 21 anos serão internados pelo SENAI, Soeli Nunes, Joaquina Ma

so brasileiro nos ultimos recebendo os maiores, que se alojarão sob sua inteira ria da Silva, Inocencia Ma
anos é, segundo Frischauer, responsabilidade, um auxílio para sua manutenção no ria das Dores e Maria Fran-
obra do presidente Vargas. Distrito Federal cisca Jacques.

NUNCR EXISTIU IGURL ESPINHAS, ETC.

Parmadas
de Plantão

10' Sábado - Farmácia
E'sperança - 'R. Conselhei
ro Mafra.

11 Domingo - Farmácia.
Esperança - R. Conselhei
ro Mafra.

15 Quinta-feira - (Fe
riado) - Farmácia da Fé
- R. Felipe Schmidt.

17 Sábado - Farmácia.
Moderna - R. João Pinto.

18 Domingo - Farmácia.
Moderna - R. João Pinto.

.

24 Sábado - Farmácia
preso ali depois de cerrado Sto. Antonio _ R. João Pin
tiroteio com a policia e pO-' to.
'pulares, havendo vários fe- 25 Domingo - Farmâcíaridos. Desta capital segui- Sto. Antônio _ R. João Pin
ram policiais -para identifi-
car o detido.

/
, to.

O serviço noturno será e-

fetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si

tuadas às ruas João Pinto
e Trajano n? 17.

I I

o Brasil de Vargas,
PARA fERIDAS,
ECZEMAS.
INflAMAÇOES,
'C o ,C E I R AS,

f�IEIRAS,

PRÊSO. EM'CANE
'LA,"SETE DEDOS"

P. ALEGRE, 7 (V.A,),
Urgente - Noticias proce
dentes da cidade de Canela,
afirmam que o terrível fa
cínora "Sete dedos", f'oragi-
40, há dois dias, da Péni
tenciâria de São Paulo, foi

p,�rficip�ção
,

MILTON S. GARCIA

participam aos parentes
� pessoas de suas rela
ções o nascimento, on

tem, em sua residência,
de seu filho JOSÉ
FRÁNCISCO.
Fpolis., 6�11-51.

ParJicipação
José Cassimiro Grams e

senhora participam aQS !)a
rentes e pessoas de suas re

lações o nascimento do seu

filho Leonardo, ocorrido an

te-ontem.

OUfltJffE TODO �Í4
nos VAPCJOS,

ATL. TI A AO o
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIOS ELECTROLAS - AMPLIFICADORES'�- TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - RE·,

SISTENCIAS
'

CONDENSADORES
O mais completo estoque de peças para radio
Rua � de Setembro, 21 e 21 A -. Florianópolis

, l.,:;-
.

.'
'
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o F,F:T·\nn

to Campeonato �e Profissionais:Amanhã

Boca,iuva x fi�ueirense; Domin�o\. Avai x' Atlético
,

!'
(

_..,."__,......,...,..__�__
,...,_"._......,""

-
_ """" _"""-_,,.,-_>J'"_"'-IoI'_'W""".-�_."'''-'''''.'''''''�'''''''''''''.'''''''''''._'J'·

"'.,.IW�.· -""'.r""'.""..•••••••••••••
_ _

- ."
- _

,.. ---:-.-w:--
",

..

-Estado
� • .! _.::.;r.:.lE .....

Esportivo
"

Guaroni· 'Iútou muito
•

•

venci�o por 2 x O .IDas . foi
eaceu s·em cenveacer o Atlético, mantendo o segundo

oslo. Oportunidades de ouro perdidas pela. ofensiva. I

.

bugrina.--Venceram os aspirantes . de Gàaraní.

Com o gramado bastante I abusando dó jogo individual alto e bem. calculado encer- lando e Juca; Alemão, Tui-

olhado, consequência
�

das [Pode-se dizer que o Atléti-Irou a contagem. Ambos os nho, Ari, Jaime e Lauro. R,IO, 8. (V.A.) Proc�- parecimento da C. B. D. à

uvas que horas antes cai- ! co venceu graças por uma tentos foram perfeitamente' JUIZ E RENDA
rara a C. B. �. obter o apo�o

Montevideu, em principioa

'I,QtJ. sobre a cidade, realí- questão de sorte, pois correu Idefensáveis. Resultado: A-.I Atuou como reffçrée o sr:! das Federa�oes Metropoli- de março, e ao Campeonato

ou-se, na noite de ante-ou- te todo o o transcorrer : tlético 2 x Guarani O. I
Newton -Mongullhot, que tana. e PaulIsta d� F�tebol

Panamericano, logo a se-

m, no
Estádio da Federa- da porfia se viu nas ma- OS QUADROS teve bom desempenho. A jme<Man�e a )lnteclpaç.ao de guir, em Santiago, e saben-

ão Catarinense de Futebol, lhas do "onze" "bugrino", o ATLf:TICO - Soncini, !renda foi, pasmem os leito-J;alg�mS
jogos entre �s club.es

do-se que o Torneio Rio-São

erante reduaídíesimo pú- qua], dominando sempre, Chocolate e Juarez: Aleín- res, de apenas Cr$ 315,00. c�rI�cas, no� Torn�1O RIO- Paulo S9 terminará em fins

. "n"'on�to número oi: não poude construir a de- do Valério e Taranto ; Her- I PRELIMINAR
Sao PAulo. Como tivemos 0- de fevereiro, ficou assenta-

sco, o ene tf I
"

•

. id d d
.

tecí d d f" T di

o do Campeonato de Pro- sejada vitoria que lhe da- cilio, Vadinho, Djalma,
Mi- Como partida preliminar:portunt

a e:e a11 ecrpar, ao ·em e rm IVO novo a Ia-

f$issionais, de que foram ria a vice-liderança, pois rinho e Caréca.
. jogaram os aspirantes dos: n�lstara�-se a �rde o� S1'S. mento do Campeonato Brasi-

protagonistas as· esquadras nada menos de quatro opor- GUARANI _ Vitor, Faus- mesmos clubes, vencendo o Rivadavia Correia Me�er, e lelro, As partidas prelímína-

<lo Clube Atlético e do Gua- tunidades de ouro perderam' to e Damiani; Frederico,
01'- Guarani por 2 x O. C�s�elo .

Branco, apr�clando res, marcadas para 2 de de-

os 'seus dianteiros. Ainda

.

varres pontos relacionados zembro serão realizadas a

'Ta�i'mat�h foi falhd na par- mais, os dois tentos da pe':' 'Id
.'

I-
. com os próximos compro- lide'feverei�o, de m�dô que

te técnica, chegando a Irrí- leja foram resultado de ea 1':;"0 InOCO
missas internacionais do

Ias
finais sejam disputadas

tal' os espectadores. Porém,
duas gritantes do novato

'

-,

" .'

.

futehol br�8ileiro..Conco:�- depois. do Campe�nato Pt!.:

falando do ardo!' e da com- guardião Vitor, tendo sido A' ti d ddI' Ii t J' ldou o presídente Rivadavia namerrcano, em fins de a I'

� SSIS Imos ao esenro-. a o pe o jorna IS a airo
C 'M' bril

.

d
.

t doi I t d 1 f d trí
..

.

I'
..;

orreia ele!' com os pon- 1'1.

:batividade os VIn e e OIS amen a a pe os uns o 1'1- lar dos Primeiros Jogos Callado, diretor da nossa

It' 'd
.

t d 'C" st 1

d I d T· d t
., , . "1

. '.. A"
os e VIS a o SI. as e o .

homens em campo, po emos co 01' a rua Ira en .es a Unívereitáríos Sul-Brasl eI- confreira A GAZET ,as- B t d I UM RELATORIO

h d
.

1 tida ausência do magnífico guar-
. ..

. d F d
- i f

- d di
. ranco, res an o, agora, en-

tac ar e regu ar a par 1 .« ,'"
'1"OS,

iniciativa a e eraçao sum u as unçoes e irrgan-.
t d . d' " t A fim de elaborar comple

Vimos' um' Atlético
írreco- da-valas Isaías., Cátarinense de Desportos te da seccão de esportes da-', en.

er-se com o� H igen es ' .
I
,. A

."

h
' 1 1 t d f' O 10 tempo termino com

' . dI' 1 f ih
.

carrocas e paulistas. . to relatório sobre a sttua-

Jl ecrver, u an o para ugrr
.

u
.

Universitár'ios que, e pron- que a popu �r o a, sain-
18ERÁ MESMO ADIADO O ção o Conselho Técnico de

1\ derrota, com uma defesa o placard assinalando 1 xO to' contou com a colaboração do-se maravilhosamente da!
. ,

_

. desei Ivan- tri I
.

d 140BC'
. - Ih f' f' jCAMPEONATO

BRASILEI- Futebol se reumra amanhã,

que deixa a esejar, s.a van-
para o rICO 01' o· ..., va.liosa e' imprescindivel das

mlssao que e OI con la.-
.

.
.

.
.

no \ Sexta-fena, sera o relatorIo

�o-se apenas o arqueIro qu� de autoria de Djalma, aos nossas visinhas do Paraná da

.

:foi a melhor figura do gra- 14 minutos. Aos 26 do se- e a Supervisão do Ministé- ,Íngressando na Faculdade
Dadas as dificuldades' que aprec,iado pela Diretoria da

roado: 'Soncini, e o centro-Igundo período Caréca, de rio da Educação e Saúde. ciou uma gigantesca cam-
se apresentam para o com- C. B. D_. _

médio Valério, êste embora longa distância, num shoot �il��,ri��� al���i;�:�;::�e� ���:e:s��rf:'OI ;�lm�:���� f;ampeonafo Brasileiro

Cllp. 'C-tlldill de Iflell·sll Não se esperava tanto de mais tarde, com sua eleição de J.-ro ao Alvo
,

uma iniciativa de tamanho para a Secretaria da então

vulto. A Federação Catari- Federação Atlética Catari-

nense de Desportos Univer- nense de Estudantes. Seu P. ALEGRE, 8 (V.A.) - dado o congresso brasilei·-

�itários, na sua realização trabalho foi,' pode-se' dizer, �r.á iniciado, domingo, pro-Iro de tiro ao alvo, que será

máxima, soube imprimü' ao sem nenhum exagêro, per- ximO, em nossa cidade, 01 pl"esidido pelo ministro

certame um colorido aspe- feito em ..todos os seus as- campeonato brasileiro de ti-I Afranio Costa. Nesse dia

dai, ganhando, destarte,
to- péctos. Crescendo mais e ro ao alvo, devendo pratici- i mesmo, a Federação Sul Rio

da a consideração e o res- mais a admiração em torno pal' da magna competiçãci Grandense de Caça e Tiro

peito no cénario esportivo do seu nome, Helio Milton, os melhores atiradores

bra-l'
homenageará os. visitantes

universitário nacional, on- Pereirà foi, êste ano, elei- sileiros.
. com um churrasco, que será.

de, á par do trabalho dinâ- to por expressiva
maioria de Estti certo o compareci- efetuado na Sogipa. _

mico e construtivo
de moços vt05 para e:x.ercer as altas mento das equipes mineiras" Hoje.· e amanhã, deverão

1'a e outros, se produz espor- fuúções- de presidente da. fluminense, carioca, paulis-
chegar as delegações COil-

-

como Helio Milton Pel:ei- F.C.D.U., tendo sido ainda ta, pal'ahaeJ1se e gancha. tendoras que se hospedarão·

te de boai qualidade,
forman- no ano passado, tel'eeiro vi- Para sa15ado, está anUll- no Hotel Majestic.

do um punhado de estudan- ce-presidente da Confedera

tes em homens vigorosos e Ç1âo Brasileira; de Despor�

inteligentes; preparados pa-' tos Universitários,
' titulos

ra todas as batalhas da vi-I que por si só traduzem elo

da. ,

quentemente o quanto é

Helio Milton :Qe.reira, es- de'Direito, desde logo; lUI-

,

se moco idealista e nobre considerado pela sua inte-
Ante-ontem, na Federa- do domingo, em Brusque ao

que não se cansa nunca de ligencia e amor ao trabalho ção Catarinense de Futebol, clássico-local, Paysandú' x

tivemos o prazer de .uma rã- Carlos Renaux, colhendo 'óti

trabalhar pelo soerguimen- o nosso prezado colega de
}Jida palestra com o "coach" ma impressão dos J'ogadores'

to do desporto universitá- imprensa.

..,.

� .

'

rio cwtai'inense, honrando, Hélio Milton deverá for-l
canoca LOUrIval

.

LorenzI, que 08 com.põem. Ao mesmo

ainda" a impl'ensa com sua mar-se, este ano, bacharel tcontrata�o pela
entIdade pa- I tempo rios mformou que do-

b 'lh t I em dI·reI·to.. Abandonara'
'ra organIzar e preparar a mingo estará em Joinvile a-

pena rI an e, avrou um ."1.
o I

- t'
.

f' d
..

tento magistral que repercu-
se dedicar exclusivamente à �e e�a? ca ar�n�nseCque In-,�m, .e observ�l" o match

tiu com aplausos em todo o. esporte universitál'Í� para..
erVlra no. p�oxImo .

amp.eo- merlca x CaXIas e analizar

, t d b'd d� I d' .? N- . IS'
, nato Bras1leIro .de Futebol. ;

as perfOl'mances dos dois..

pall.s, en o rec:
lOS a,

-vocaCla. ao cremos ... e- Declarou-nos o referido
1 bandos.

malOres expressoes do des- I"a ele sempre um vanguar-'" t'
" t

. . I

'1
.

. d··..·
,

" en rameUl' er presenCIa-
.

porto brasI eIro ,as maIS eIro da F. C. D. U. Estara ._.

.

confortadoras provas de com os 'estudantes .em
todas I' • I-

consideração e apreço ao' as horas. p �sporte universi-
. ",ampeona.o pau 18'a

seu trabalho à frente da tário precisa evoluiu e co-

entidade estudantil de San- mo 'tal não pode pre,Rcindir A pl'oxima rodada, em

para a dis- ta Catarina. de homens de espírito idea- disputa do Campeonato

Conhecemos Helio Milton lista e capacidade de traba- !Paulista, marca os seguin-

Pereira de longa data. Des- lho incontestáveis. ,tes jogos:

de o tempo em que, convi- Parabens, Helio �ilton! I Amanhã - Ipiranga

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

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

N�vo adiamento' do Camp�
Brasileiro de Futebol

AU'Í'OOIDADE PARA O CAMPEONATO CITADINO

DE ATLETISMO QUE SE REALIZARA NOS DIAS 10'.E

11 DE NOVEMBRO NO ESTADIO DO 14° B. C.'

COMISSÃO EXECUTIVA:

Dr. Osmar Qunha
- Osmar Meira

- Dr. Paulo Otto

Scheidemantel' e Milton
Lehmkuh1.

, ÁRBITRO GERAL:

Jorn. Waldir Grisard.

DIRETOR DE PROV.AS DE PISTA:.

'Oswaldo' Meira.

DIRETOR DE PROVAS DE CAMPO:

Osni Barbatp.

SERVIÇO DE SAúDE:

Dr. Mário Wendhausen.

JUIZ DE PARTIDA:

Lorenzi seguirá amanhã

para JOiDville
Ten. Ari Canguçú de Mesquita.

APONTADOR GERAL: .(

Hélio Milton Pereira.

JUIZES DE CHEGADA:

'João Pedro Nunês ....:...... Cjro Marques Nunes - Pedro

Paulo Machado :.:. Oswaldo Meira - Rubens Lange e

Lauro Soncini.

:
CRONOMETRISTAS: ,

Nivio Pinto de Andrade - Rubens Pinto Viflar e Ru-.

ens .Victor da Silva.

JUIZES DE SALTOS:

João Francisco da Rosa - Osni Barbato - Edward

Horn da Silva e Oswaldo Silveira.

JUIZES DE ARREMESSOS:

Próf. Aldo João Nunes - Otílio 'Alves Gustavo

Zimmer - Eugênio. Müller e Washington Luiz do Vale

Pereira.

.

,JUIZES DE CHEGADA:

Mário Abreu e Ni,!!refs Haviaras.

ARBITROS DE CLUBES:

Nacional, Corintians x Co

mercial, .Juventus x Santós,

Jabaq'uara x Palmeiras e

Ponte Preta '!K: Portuguesa

x de Desp.ortos.
De;verão apresentar-se à hora indicada

tribuição'de suas 'funções.
.

Fpolis.. 7 de Novembro de 1951.

Nívio P. de Andrade -: P. Secretáí·io.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorianépolls, Sexta-feira, 9 de Novembro de 1951
-------------------------------- ._.-

o ESTAl,O

PERDIDO�
Perdeu-se um emblema

magistrado, para lapela,
com fundo branco e azul e

COMANDO DO 50 DISTRI-

.a balança da justiça sobre o II TO NAVAL

'mapa do Brasil. Semana de_ 29-10 ii �-�1-51
Pede-se a quem o encon_!Apresentaçao de Ofícial :

trou a fineza de trazer ou'
i-rocederite da C.PP. deste

mandar a esta redação, que Estado, apresentou-se à êste
será gratificado. Comando, 02° TNT - (MR)

- R. Rm - Alcides Jorge
Gonçalves, por ter sido
transferido para a Reserva
Remunerada ..

Apresentação de Civís:
Procedente do Arsenal' de

I Marinha do Rio de Janeiro,

I apresentou-se no dia 3 do
......oÍ.UNTA.'OS 0,' pAT.'. N.· .. ,v_

I
corrente à êste Distrito, o

<MA_.o:n41."-'WiFottE'It.8·�� pessoal abaixo: .
.

r

Bóletim

-DIO
-r

Radio Difusora de Laguna
Z Y H-6

HORAS:
08,00
08,05

08,30
09,00
09,'15
09,30
10,00
10,30
10,55
H,OO
11,15
12,00

I' 12,30
13,\)0
}3-,25
14,00

970, Klcs. - 309 Mts.
--o--

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
PROGRAMAS:

ABERTURA
INTERLúDIO MUSICAL (Saudação da Emis-

sora).
.

RfTMOS DO MOMENTO
EDIÇÃO MATUTINA DO JORNAL FALADO
ASE!; DO TANGO'
MúSICAS DO BRASIL
CONCÊRTO
MúSICA DE JAZZ'
1° SUPLEMENTO DO JORNAL
MANHÃ SERTANEJA
GRAVAÇõES VARIADAS
GRANDE JORNAL FALADO (C. RAMOS

S/A. Comércio e Transportes)
GRAVAçõES VARIADAS
CONHEÇA" NOSSA-DISCOTECA-

--- �'--.�-'-�--

20 SUPLEMENTO DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PEIHoDO

--0--

Semanal
Mestre - Alberto Xime

nes.

Operário Esp. de la -

CIso - Luiz Paulo de 'Souza.
Operário Esp. de la, -

Cls. - José Gomes.
Operário Esp. de 2a

Ciso - Moisés Alonso de Al

buquerque.
Esses operários do Ase

nal de Marinha do Rio de
Janeiro vieram colaborar na

montagem de uma- oficina
destinada à construção de

escaleres e outras pequenas

embarcações,
.

Apresentação de praç�:
Procedente do C.F.N., a

presentou-se para' servir
neste Distrito, o SD-F'N-4631
- Job Bispo de Castro. '

Outras Notas:

Seguiu pára Pôrto Alegre
o Sr. CT - Dolmar Fernan
des Natário, a fim de pro
ceder aos exames do pessoal
subalterno sediado naquela
cidade, Uruguaiana e Rio
Grande do Sul, de onde par
tiu para o Rio de Janeiro.

O sr. Capitão dos Portos
do Paraná, compareceu a

uma reunião realizada no

Rotary Clube de Paranaguá,
comemorativa do encerra

mento da Semana da Orga
nização das Nações Unidas.
Conforme informações re

cebidas por êste Comando,
esteve em Paraná no dia 28
do mês p. f indo.eo Si'. Gene
ral de Divisão Edgard Ama
ral, Comandante da 5a Re
gião Militar, acompanhado
de sua comitiva.

O Ajudante de Ordens do
Comandante do 5° Distrito·
Naval, compareceu ao Aero�
porto, ao embarque dó Sr.
CMG - (EN) -- Eurico
Magno 'de Carvalho, para
-Uruguaiana, onde-chegou no

dia 3 do corrente.
-

- Por urdem:
.- � ... -

Lauro Martins Ferreira
- Capitão-de-Fragata
Chefe do Estado Maior.

REINíCIO
:PEQUENO CONCÊRTO
RíTMOS ALEGRES
�DEDICATóRIA
A SUA MELODIA PREFERIDA ,TINTAS

YPIRANGA). VprmOllth rfe Fama Mundial

17,30 RECORDAÇÃO 'DE BAILE
18,00 GRAVAÇõES VARIADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL
20,00 RfTMOS ALEGRES
20,30 CARNAVAL DE CANÇÕES
20,55 3° SUPLEMENTO DO JORNAL
21,30 úLTIMAS MELODIAS
22,00 ENCERRAMENTO FINAL

REPRESENTANT�S AUTORIZADOS DA ZYH-6
Rio e São. Páulo: ",

. . ,

ALCEU N. FONSECA & Cia. Ltda.

16,00
16,05
16,30
17,00

( 17,15

�:::::===::::::::::::-__ -

; Compre, pelo me

nor preçó da cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo

dilo 1951, com ga-
rantia real de

i5 anos.

Osny Oama & Cia
Caixa postal, 239
Telefone, 1607

.Rua Jeronimo
. Coelho, 14

FlORIANOPOLIS

Ctl.l',;(jUlJ
MARTIN.I

7
._---_._---------------------�

':1-t!.'-'MAn�.M\J
Pl.ACAS SIFILITIC..u

EUx!r de NO�DP,lra
"'ecllcaçlo auxiliar ao_

t"1'!"o"to da lIifili.

esta marco na ou..
-

rela, para com ..

pror o melhor

linho fabrica··

do no Brasil.

lJALVY S/A
Matriz: Rio - C. P. 1850

rNDUSTRIALIZAÇAO - S. Paulo

'PLANTAÇAO - ParanA

No mundo co VIVE'RI M'oR·'RER' I
f ádío e dll'TV, .•

'.

. •

. Po� AI Neto O"o�nde do angu�. O ung ..te é ii vidó\
A East School de Long

I
Tonilíque-se com SANGUE-

Beach, L. L, organizou uma NOL que contém excelentes

pesquisa' entre os pais das elementos tônicos, tais como:

crianças matdculadas' na Fóstoro, Cálcio, Vaaadato e

escola a fim de saber qual Arseníato de Sódio, etc'.
é a influencia que a televi
são tem sôbre as mesmas. A
escola tem alunos entre seis
e onze anos de'idade. Segun
do o dr. David G. Salten �

Superintendente dá escola
- os resultados da investi
gação, de acôrdo com as de-:
claraçôes dos pais, são os

seguintes: ._-

As crianças dedicam à te- ,a televrsão prejudica o es- Entretanto, um ponto le-

levisão uma média de 20 ho- ! tudo dos menores. Entre es- vantado por muitos dos pais
ras por semana: QuaS'e 75' tes seis por cento, cinco por refere-se à influencia da te

por cento dos pais estabele-I cento não estabelecem horá- levisão sôbre o sistema ner

cem um horário para que as rios para que os filhos as- voso das crianças. Com e

crianças vejam programas sistem os programas de TV. feito, 21 por cento dós pais
de televisão. Fóra desse ho-I A maioria dos pais é tran- afirmaram que vem obser

rário, não o podem fazer. camente a favor da televisão ,I vando certas demonstrações:
Na opinião de 88 por cen- : como um meio de maior uni- ,nervosas por parte dos me

to dos pais, a televisão não ão entre a família. Neste Inores, desde que compraram

pertuba os trabalhos e estu- : sentido, 75 por cento dos aparelhos de TV. Entre es

dos caseiros das crianças, pais disseram que os pro-I sas demonstrações nervçsas:
especialmente porque, como gramas de TV fazem com

I
figuram gestos como roer as

d�s�e acima, são fi�ad�s ho- que as c�iança� tenham me- unhas, torcer o c�belo ou as

rarros para a apreciaçao dos nos desejo de Ir para a rua sobrancelhas e ficar de 0-

programas, Entre os restars- ;
e desta forma há maior con- 'lhos esbugalhados enquanto

t
. " 't't ti' I ist] d d

'

es, apenas seis por cento a- 'a o en re e as e os progern- . assisnn o a programas €:

firmam categoricamente qué tores. 'televisão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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N.. CâmaraMunicipal NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Exploração do Peiro-
ABONO DE NATAL AO� FUNCIONÁRIOS.... ,'. � leo pelo EstadoRealizou, ante-ontem, a Camara Municipal, a pri- APROVAÇÁO DA LEI ORÇAMENTARIA - INTERJi:S-

meíra sessão da quarta reunião ordjnaria.' SES DA PECUÁRIA - AGENCIA. DO CORREIO - RIO, 8 (V.A.) O Sr. Plinio Cantanhede eomun],
Do expediente constou, entre 'outros assuntos, um PLANO RODOVIÁRIO - PATRIl\fONIO FLOR�S'rAL Pl in io Cantanhede, pres i- cou ao chefe .d� g{)':erno Q.

projeto de lei 'de autoria do sr. Miguel Daux e outros ve- - AUXILIO À TAC dente interino do Conselho resultado satístatoríc a queo
readores, 'concedendo abono de natal aos sérvidores pú- .áPROVADO O ORÇAM.ENTO ,DE _Hl52 Nacional <10 Petroleo,' ao chegou? Com\elh?, s�bl'ea:�blicos municipais, baseado na metade d0S vencimentos Antes de iniciarmos' a cronica da sessao de ontem, sair de 'sua audiencia com 'Sondagel�s petrolíferas �eI ..mensais. de cada ·um.' , "

vamos
.

dar rápida resenha do ;inal da sessão. de ante- o presidente Vargas, a quem tas .em S. Paul� e em toda_ a
ontem, cujos trabalhos haviam si�o interrompidos para fez ampla exposição sobre, bacl� do Paraná, onde serao,

que a Comissão de Financas terminasse o estudo das 'as varras providenc ias da I realizadas, brevemente, va�,

emendas ao orçamento.
•

, entidade que dirige, decla-' rias perfurações.
Reabertos os trabalhos, o presidente submeteu ao rou o seguinte và reporta- A propósito da exploraçã.,

plenário os pareceres da' Comissão às referidas emendas, gem:' petrolífera 110 Brasil, infor-'
sendo aprovadas as de número 1 a 9, - "Para que se

.
tenha ma-se que o presidente Var.

Em ;lrtude de ser aprovada sub-emenda 'do deputa- idéia do .atrazo em que .ain- 'gas, fiel ao seu ponto de
'do, Braz Alves,' autorizando o Executivo a abrir créditos da nos encontramos no carn- ! vi:fta nacionalista da expln.,
suplementaree até Cr!$ 70.000.006,00 inclusive para paga- po da' exploração petrolife- I ração estatal de petróleo,
men to do aumento do funcionalismo, o deputado Ylmar ra, basta que se diga que o ;dará em breve, decisivo pas..
Corrêâ retirou a emenda número 10, pela qual eram fei- Braeil só possui até agora

.

so. para a solução completa
to's"diversos cortes em algumas verbas. em funcionamento dezenove do f'undamen tal 'problema.

Em vista da perfeita harmonia na: apreciação do sondas, Sabe quantos pos-'-
-

•

c�ilj�mt�, a pr�posta orçamentária para ��)52, mereceu suí a Argentina, 'para ,só c�- RestabeleCido (l,
'l�l'o\'açao da .L<lsa. O. mesmo sera encaminhado à san- tal' o exemplo, p.or aSSIm. eh- I . •

J 'II.·�ao do Executivo.
'.

zer, mais proxiruo ? Seten-. rei orqp, IInteresses da pecuana. ta. E, rg�ra. Peron vem .de I LONDRES, 8 (U.P.)0, primeiro orador da tarde de ontem. -fOI o deputa- adquh-ír mais dez ou quin- Anuncia a BBC esperar Ü"do RibaaRamoa-que �€u conh�cin;en�o à Casa, de u.ma ze".
"

' Irei Jorge-VI estar em eon-
carta e de um memorial da Aeaoclacão rRural de Lajes, Entre outras coisas o sr.

di
-

d . f' '·r 1
.

pr.

-

. . ,Içoes e pIO eu, 10 10-ambos .contra o aumento de. Impostos; dada as díf iculda+>"
_. _' xi�o dia de Natal, o dis.ciências e que sirva á orien- O Sr. Dilermando Cruz -

I It' d Y I renunciar' Iues C.0111 que. 11 a a pecual'1.a. p�ra assegurar 's,eu .esen- a· curso 'que tradicionalmentetação da produção'. de mol- Sabe V. Exa. que o trigo' é I 1 \ \ ,-

R I d L tvo vimento .norma . b, ASSocl�ç.ao Ul:�. e. ,a.Jes, In e_r- ,

dirige aos seus súditos por'de a que se não verifiquem -uma planta, calcípara, e, pretan do o pensamento dos SOCIOS, pleiteia ate a redução PORTO ALEGRE. 8 (V. ao dessa festa;entraves nem haja solução corno deve ter visto, o Sr. ituais vtrtb
,. ,.

ti J
' ocaSI,dos atuais �n. utos, como necessarro es 1I1'_IU o a econo- A.) _ Com uma diferença I __ ,de . continuidade no desen- Presidente da República a-' ,

'...,.

d dvolvimento da campanha. conselhava na Mensagem ao
mia.

A
A •

P t 1 'r 1 'f'
de 1.119 votos s,obre ,o s�·.'A s�u e e- v

_ gencia os a - e egra .ica Fonseca de AraUJO, fOI eleI- '-.: U
,

Pretendo, ao terminar ês- Congresso a calagem de Em segundo lugar, ocupou a tribuna o deputado to vi f it d it I E Pte trabalho, .entregar á- deli- vastas regiões onde, natu- Braz Alves, que leu e J'1IStI'fI'C011 uma indicação visando
:0 vice-pré et o a capi a o, V � erOn-

sr, Manoel S. Vargas, candi- '.beração desta Casa, a solu- ralmente uma das culturas a conseguir para o distrito de São Bonifácio, municipio dato da "Frente Popular". BUENOS AIRES, 8 (D.
ção que eu encontrei mais a ser feita seria a dofrigo. de Palhoça, uma agencia pcstal-telegráf ica, melhoramen- Segundo se comenta nos P.) - Informou-se-que a se ..

aconselhav<11 para o assun- Não tendo até hoje, o Sr. to a que faz jús a loca.lidade, pelo seu elevado progresso. rpeios político,s, o atual se� �h�ra Ev�. Peron. passou.11to e do qual, por for�a das Ministro da Agr,icultura to, Ordem do Dia cretario da Agricultura, de- ultIma llolte nOlmahl1ence.
minhas atividades em San- mado próvidencia alguma - Posto em dis�ussão o projeto de lei n. 6, que ma�- �Iinará da inv�stidunr para Há indicações d� que tomol
ta Catarina, cuidei, como já para a pulverização de cal- da incluir, no plano rodoviário, a estrada Varginha-São que foi escolhido pela maio- Parte na operaçao o, dr. Ge
afirmei, por mais de um cáreo em qualquer ,ponto do Pedro de Alcântara, mu�icipio de Pa.lhoça, o deputado ria do eleitorado portoale- orge Pack, do HospItal de:
�lüinquenio. país, perguntaria a V. Ex&:' Bulcão Viana justificou seu voto contrário à matéria, grense.

Nova 101'q,e, que chegou an-
Agricultura dp Trig:o. Zo- à guisa' de colaboração se visto que só o Departamento de Estradas de Rodagem é ,) te-ontem, um dia antes que-

llas apropriadqs. Cultura ar- não seria útil ençarecermos competente paí-a organizar o plano rodoviário do Estado.

Delegacl-a R... o seu coiega Ernes't Green
tificia:I e-cultura economica. ao titülar daquela Pasta a

_
Im(o ao microfone, o deputado Wilmar Dia,s esten'- Allen. O' comunicado oficiar

Há terras no Brasil, ex- necessidade de se proceder de-se brilhantemente sôbre o problemà rodoviário e evi-

p.
deixou de' mencionar a na,·

tensas. excelentes para a quanto 'antes; à instalação dencia a ne�essidadé de ser o pllOjeto melhor estudado, de olicia tureza da doença que pacte-
cultura do trigo. O Brasil dessas estações de' benefi- porquanto é imprescindivel colaborar com o Executivo e cia a senhora Eva Peron.
i>ode produzir o trigo que ciamento de calcário; por- com as aspirações populares para· se, realizar obra util Assumiu, na. manh.ã �e não indicando os nomes dos:
consome; já não mais é que o cálcio não é mais con- e duradoura. Conclui o orador, acentuando que um novo ontem, a delega(!Ia regIOnal 'médi.cos responsá'veis peli",
honesto ignorá-lo. siderado apenas um correti- estudo da matéria como ele outras proposições, no mesmo de policia da Capital, o dr., intel'Vei1ção' cihlTgica.Os Estados do Rio Gran- vo; foi incorporado aos adu- sentido, poderia ser expressiva contribuição ao pl'ogres- Tupí Barreto, que acaba de
de do Sul, Santa, Catar·ina, bos,' às combinações, quimi- so de Santa.Catarina. s.er designadQ para exercer Camisas, Gravatas, Pijll

G
.

f
-

d r'ante o I'm mes Meias das melhor.,•.Paraná, S. Paulo, Minas e- cas compostas, no caso do Para dizer das razões da iniciativa, que é de sua essa
.

unçao, u < -

orais e Goias possuem áreas trigo por exemplo, para tra- autoria, foi à t'ribuna o deputado Ivo Silveira, o qual pedimento do respectivo ti- pelos r.nenores preços só .a.

I t I ::. N de AI'aga-o CASA MISCELANIA - �u.cujas condições de so o e zer maior rendimento à ,pro- salientou a importancia da estrada pleiteada. Uma vez, u ar, ul'. ey
'd d P Conselheiro Mafndima são de capaCI a e ex- dução. Neste caso, o Minis- entretanto, que a Comissão 0pinara pela tl"ansformação azo

. _tl'aordin'ária para a triticl,l- tério da' Agricultura, que do pI'ojeto em indicação, o orador retira o projeto. Nelson Brasil, Cássio Medeiros e �eíxe-i;r3' Pinto. .tum.
, está empenhado no incre- ..:..... Entrou em discussão, em seguida, o projeto ,de lei �-l'os corredores da Assembléia, comentarido-se a atI-

No que a ecologia pode inc, mento da produçã0 triticola que cria o Serviço do Patrimonio Flol�estal do Estado. A tudé do deputado Enory Teixeira Pinto contrárià ao au
:fluenciar -e é decisiva a qu'e foi preconizado na ;oró- Coinissã'Q de Jtl'stiça, por maioria, opinou pela rejeição, xilio à TAC, dizia-se que o nobre parlamentar ei:a con
in,fluencia - e no que se pi'ia Mensagem do, Chefe 'da porque' não compete ao Legislativo. criar serviços. tra porque para viajar de avião era preciso usar cin�tYdeve exigir em qualidade de Nação, de quem é repr�sen�·

,

Espendendo ponto de vista contrário, o dep'uta.do Yl-
_ alusão ao "Riso da Cidade", de ontem; onde se faZllf,

terra, nada nos falta. tante. mar Corrêa, lideI' da bancada pessed[sta discrfminou a al�5ão às atitudes de vai-vem do indeciso representante:E não são manchas, áreas O SR. LEO�ERTO LEAL ni.at'éria .que é da exclusiva competencia do Executivo, e d T
"

'

e, angara ",reduzidas e descontinuas. - Há projeto em curso nes- qual não é'. Acrescenta que o projeto em causa ,não está O deputado Francisco Neves, em poucas mas expres-são vastas extensões e re- ta Casa, que trata do finan� incluido nos assuntos de exclusiva competencia do Exe- sivas palavras, respondeu ao discurso; do deputado Cá�giões inteiras, onde a agri- ciamento às ass�ciações ru- cutivci e por isto criar serviço e matéria sôbre a qual a 8io Medeiros, que era contra pelo motivo de ser defecl
eultura do trigo pode ser rais ou emprêsas particula- Assembléia pode se pronunciar com absoluta competen- tário o ,regime financeiro da TAC. Acentuou o orador qU,efeita com proveito e resulta- res quando aquelas � não cla.

se a TAC apresentasse lucros, jámai" ele usaria da tI'I-
dos altamerite compensado- queiram fazer valer seus· A Constituição diz que cabe ao Poder Executivo or- buna para pleitear .subvenção pata a mesIl1u.
r�!'I. direitos de prefe'réncia no ganizar os serviços, mas para que estes possam 'ser 01'- - O deputado' Bulcão Viana aduzin os argumentos que:
Neste país, a ,despeito de sentido do 'aproyeitamento ganizados, é preciso que o Legislativo os crie, o levavam a votar conha o projeto.

tradição que rios liga· ao dos, restos' urbanos
-

para a- ,Além disso, ,o Serv�ço do Patrimonio' Florestal será O, projeto é aprovado em prime,ira' discussão, por 20
plantio do. tr.igo devemos dubo e, tambem, no sentido de grande valia para a economia catarinense, desde a votos a favor.
considerá-lo como \lma ati- de se determinar a moagem nossa' grande' produção de madeira. Nestas condições, Votaram contra com surpresa geral, os deputados
vidade nascente, em função do calcáteo para a ,correção prOlúmcia-se pela aprovação do projeto,· o qual de fato, Braz Alves e Paulo Ma.rques, que haviam assinaq.o o pro·
dos al�os níveis ·que devem de nossas terras. No meu é aprovado contra o voto da, bancada situacionista. ,ieto. '.ser atingidos para a conse- trabalho trato, por igual, d.o - Foi apreciado o projeto de lei que concede sub- ,Manteve- elegantemente a sua atitude favorável II

cução da auto-suficiencia. assunto da adubáção. O venção, à Companhia de Transportes Aéreos Catarinense anrovacão, o deputado Aquiles Barsine, destemeroso re·
O cu�tivo do cereal é tra- meu objetivo é mais a COO1'-, (TAC). O deputado Cássio Medeiros expôs as razões que ni'esent'ante c).� ,Blumenau, pela União Democrática Na

dicional. As quantidades é denação de tôdas as ativida- o levaram a se manifestar contra' o projeto. �ioIlal, que, conforme 'já assinalamos�, havia aposto a sugo
que eram pequenas. des que, como· já disse, não O deputado Wilmar Dias, falando sôbre o tema, de- àssiriatura ao referido pl'ojeto.

. IA Campanha do trigo te- dispares' e nem sempre ca- clarou que o projeto, que é de autoria do deputado Fran- Figuram, ainda, na ordem do dia, os seguirtes, pro'
ve, justamen"te, em mira, fa- ininham na m:sma dil':ç�o, I cisco Neves levava a assinatura também, dos deputado.s jetos:

.zer pl'ogr�dir em grandes para que se crIa a Comlssao Braz Alves e Paulo Marques, do PTB., do deputado AqUI- _ 163, que modifica a carreira de professor norrna-
lances o que era uma ativi- Executiva do Trigo, orgão les Balsini e outro da UDN., de alguns deputados ·do lista. Voltou à Comissão de Finanças.'
dade restritiva e rotineira. orientador das atividades PSD.

_ 92, que abre crédito especial de Cr$ 30.000,00 pa-
,Abandonar os velho!> pr() relacionadas com o trigo, a (E1ltre parentesis: () deputado CYtacilio Nascimento '1 amparar lavradores do municípIO de Canoinhas. A-

cessos, alargar af; {Ire,til

I
fim de' ql�e se consiga uni- hoje lideI' do PTB., foi contra a iniciativa do seu compa-' provado. .

,

plantadas, realizar a multi- dade de orientação no que! riheiro de bancada. Que amigo da ... ). ;- telegrama de Orleães, pedindo prov-idencias con
plicação ab infinit.o ,das po- concerne à produção do tri- Contin uando, o deputado Wilmar Dias discorre,u sô- tra paralização dos serNiços na .estrada Brusq ue-Serra do
sibilidades, eis a q�anto, �e' go, em todos os seus aspec-,'I bre o ;muito que representa a .TAC pa'l'a o pro�res�? do lmarul. Aprovado.

", .propunha e se propoe a lnI- tos,
! nosso Estildo onde mantem 4 lmhas de navegaçao aerea, _ telegrama de Jaragua, ped'mdo ul'Iffi agenCIa tele-

dativa patriÓtica de dar tri- d Sr. D1Jennando Cruz - 'para cujo serviço conta com o apoio técnico da grande gráfica para o distrito de Conrpá. Aprovado.
go ao'Brasil.

\ Como V. Exa. não ignora, o Cia. Cruzeiro do Sul. Declarou mais, que todas as Cias. ,,--- .------

Demonstrada à 'saciedáde,

I
calcáreo tem de ser produ- . Aéréas localizadas fora do Rio, recebem auxilio' dos res-

F b aem safras exuberantes e zido a baixo preço. Se o pro- ! pectivos Êstados, sem o qual não poderiam continuár
' I·

1t'f0 I"! an osucessivas, crescentes ano a jeto manda que instituições funcionando. Depois de outras considerações, o ol'adol' ·1. �.
..

,ano, a nossa capa,cidade em particulares realizem êsse 'conclui pela aprovação do projeto.
-::;.�produzir o cereal-rei, o ca- trabalhO' naturalmente elas I Ao fa'Zer essa oonclm;ão, o ertidito deputado defen-

minho percorrido não deve terão 'necessidade de perce- deu .com calor a soberania do Legislafivo,' cu.ja competen
ser abandonado, Con-trária- bel' lucros, e não vai inte- cia em vários assuntos vem sendo erroneamente c0mba-
mente, o horizonte se deve ressar ao lavrador nacional. tida.

!' I

alargar até que �e conRip'�1 obter c;)]cÚl'eo a proço ele- 1 O discurso do deputado, Wilmar Dias foi muito a-
colher tanto quanto baste (Continúa na 3� Página) pal'teado pelos deputados Bulcão Viana, Barros Lemos,!

.
'

O· Plano Nacional do Trigo
DiscursiJ do dep. Leoberto Leal

(Continuação) ao consumo, "e, até, possa ir
Urge. nesta altura, que se lvt:tlel' a nações que não o

encontre uma f'órmala que· .êm Ol! o possuam em quan
contenha as diversas ten- .idade- insuficiente.

Ê. tamanha a insistêncía dás' diretores da Evo'

lução para que' eu seja cabeça;'. de corvina, q'ue el!

aceito. Afinal, segundo se sahe" cabeça de cOl·vina.
só tem pedra... ,

'
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