
VOTAÇÃO FEMININA EM
MASSA

BUENOS AIRE�, 13 (U.
/

P.) - Uma maioria indiscu
tível recolocou o president�

. Peron no governo, para ou
tro periodo de seis� anos,
numa eleição que decorreu
€m pel"feita orde111, no dia
de ontem. Os lideres do
.Partido Radical - o princi
Pal partido oposicionista -

informaram esta manhã que
a vitoria de Peron está asse

gurada, à base dos dados no

governo é extra-oficiais CO"
Ih idos pelo partido'. Com um

terço, aproximadamente do
pleito já apurado, o Minis
tério dQ Interior anunciou
às prime�iras horas'de' hoje
que o presidente fez uma
total de 1.503.161 votos, con
tra 719.253 para Ri�ardo
Balbini, candidato do Parti
do Radical. A impl'ensa pe
ronista aplaude_a, vitoria de
Peron como um voto de con-
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" Viram um disco IElevada a Categoria de Embaixada
I ,e-'" elQ' . ero l? .

brilha.te Duéu a Represnt�iio ��rte·4,,!ericaDI!
BUENOS AIR,ES, 13 (U. fiança do povo, prevendo principal instr;im,ent-o d;;LVi-,
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ASCONA, $UlÇA, 13 (l{. Vi!ASHINGTON� 13 (U. tirada do seu 'terrftorio de

gentina, ,num periodo de maior do que a que obteve Num de seus discursos da P.) - Um disco brilhante, P.) - Os Estados Unidos todas as 'tropas estrangei
seis anos, voltará a ficar em sua primeira eleição em campanha, Peron declarou I de coloração verde-clara, resolveram elevar sua re- ras e o restabeleCimento da
'130m o sr. Juan Domingo Pe- 1946, quando obteve cin- aos seus partidários que de- i parecendo um pouco menor, presentação diplomatica na independenciai e soberania
ron, em virtude dos .resulta- quenta e cinco por cento. Os veriam votar em txla a cha- in? céu, q:le a lua cheia, foi Austría à categoria de em- desse país.
.dos das eleições de ontem. lideres radicais declararam pa dos candidates peron is- VIsto, hOJe,., as 6 horas da baixada, dando assim um A deliberação diploma ti-
O sr. Ricardo Balbini, chefe que as mulheres, que vota- tas, a fim de que pudesse' manhã, pór cerca de 20 pes- novo passo em-favor do re- ca foi anunciada em notas
da oposição radical, admi- ram pela primeira vez 'na contar com um apoio decio soas, que, em sua maioria" gime anti-comunista esta- trocadas entre o Departa-
tiu 'a vitoria de Peron tendo Argentina, constituíram o sivo no Congresso. afirmaram ter ouvido um belecido em Viena. Ao mes- mento de Estado e o enviado
por base os resultados até "ruido.i-cavo". Quase todos

mo tempo, o sub-secretario austriaco em - Washington.
agora conhecidos do pleito.
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os observadores dizem que de Estado, sr. James. F. sr, Ludgwig Kelinwaester.
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IISSla viram claramente uma aber- Webb, solicitou à Russia o Espera-se que a França e a

QUA,SE O DOBRO SDBRE U tura negra no centro do dis- cumprimento dos pactos em Inglaterra também façam o

BALBIN PARIS, 13 (U.P.) - O acontecimentos entre os po- co luminoso, que parecia relação à Austr ia, com a l'e- mesmo.

BUENOS AIRES, 13 (U. ministro das' Relações Ex- vos arabes eram consequen- tremer ligeiramente e des

P.) - Com setenta e cinco
I
teríores da Grã Bretariha, cias ç,as maquinações es- locar-se com extrema vaga

por cento dos votos compu- sr. Anthony Eden, apelou trangeiras, acrescentando reza, a ponto de a princípio,
tados, era o seguinte o

re-l para
a Russia no sentido de que Igr�:l era u�a ameaça tér�ro julgado que estava

sultado das eleições de on-, cooperar com seus esforços á estabIlIdade orIental. parado.
tem, às i6 horas de' hoje: para a 'liquidação da guerra •

Peron - 3.341.333; Balbini ! fria, deixaildo temporarial.. MU'IT,O" B'EM- 1.756.960 votos. mente de lado os demais

problemas mundiais. Toda-

via, o discurso conciliató- O Govêrno do Estado, pelo dedret.o 'no� 144, de 8 do -

prio do novo titular do Fo- corrente, tOlmou sem efeito o decreto nO. 143, que dividira As Ferias do arlamen'o
reign Office encontrou vio- um cartório de Ibirama, e que, conforme este jornal de· LONDRES, 13 (U.P.) - to a 17 de dezembro proxi
lenta oposição, durante o �onstr�u, .invad!a atribuição ?�,L.egisIativo e feria ju- O governo conservador a- mo, reiniciando os trabalhos
-dia, do bloco soviético. O rtsprudencla u�lforme do.JudIClal'lO"., nunciou que pretende levan- somente a vinte e nove de
delegado da Polonia, s:;-. A revogaçao do ato Ilegal merece louvada. De en-I tal' as sessões do Parlamen- janeiro,
Stefau Wierblowski, pro- ganos e erros, é sediço, a contingência humana não exime
nunciou um enérgico discur- ninguem. A persistência neles é que merece combate, Tropas Brl-tao-,so contra o ocidente. O mi- Ruy,' no monumental discurso de 13 de janeiro de 1892,

.-

nistro das Relações Exterio- sôb:e finança�, afirma�a lapidarm�nte no ,Senado: ':F�lÍ "as para Suezres soviético, sr. Andrei governo, e deI,-no governo, as maIOres provas, as maIS U
Vishinsky, revelou que pre- frequentes, de que não c'on.h'eço amor-próprio quando se

tende pronunciar tambem trata de reformar os meus atos, de corrigir os meus· NICOSIA, 13 (U.P.) :- (I

um discurso sobre o tema. erros". porta-aviões "Illustrious"
Wierblowski acusou os Esta- Acolhendo nossas razões, o' sr. lrineu Bornhausen Chegou ontem a Famagusta,
dos Uu'idos e seus amigos de desfez o ato errado. Nada lhe custa faze-lo outra vez, de· trazendo dos mil homens da

,estarem planejando um ata- pois' de transitar pelos tramites legais. O ato, em si, na- 3a divisão de infantaria,
que agre!!sivo à União So- da tem que o proiba. cujo desembarque eomeçou
viética e aos "povos démo- Valha o fato parJ, da nossa palrte, aplaudirmos o sr. imediatamente.

cl'áticos", deconstruindo, Governador. E valha para S. Exa., de sua parte, compre- 'O t ,'-, "T .,' h"
t t 'l't' d
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reJeItan o o pano esarma- ea men e. as vezes que compreen emos estar em erro, Imentista das tres potencias. de imediato nos penitenciamos com retifieações claras e, Essas tropas ficarão prOI1-
Por sua vez, o delegado ara- saneado,ras. Assim prosseguiremos. Que S. Exa. faça o ,tas para seguir rumo à zon,-l,

be'M'ohamrried Fodhil al-Ja-, mesmo e terá, em todas as vezes, as nossás palmas calo· :_do Canal de Suez, caso seja
mali, d,o Irak, disse que os rosas e sinceras. 'necessário.
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. I alimentar a demagogia. Surgiu, então, o aumento da re-
A demagogia com que a propaganda oficial vinha

igual a que teve no corrente exercício. Q.ueriam - 1'011, r,resentação aos deputados. O orgão udenista, �a�s. q.uepretendendo incompatibilizar a valorosa bancada pesse-
cavam os demagogos _ negar roupa e afimento aos me- 'deprl:'ssa, tomou-o para tema. A proposta acnlhia 11llCIa

dista na Assembléia perante a opinião pública, levou,
nores abrigados e aos reclusos, evitar auxilios e subven- I tiva de todas as bancadas. A exploração, todavia, limi�ounestes últimos dias, três tremendos pescoções. O primei- cão às obras assistenciais, liquidar com às verbas dos

a aos representantes do P.S.D., tachados, pelo vernacu-
1'0 foi-lhe aplicado com a retirada da emenda n? 10, que foment.os e não sabemos mais quantas patranhas e inven- lo da situação, de matilha de lobos! Veiu a votação da
fazia cortes no projeto de' orçamento para, com eles, do-

cionices outras! Calavam-se todos, muito de indústria. proposta. E como aos lobos do P. S. D. se juntassem lobos

'li _
rar a lei de meio das verbas necessárias ao cumprímen- quanto à circunstância de os cortes se limitarem aos ex- da D.D.N., do P.T.B., d,o PiR; a folha da demagogia so

�- ,to de outra lei: a de aumento do funcionalismo. Haven-
cesses propostos sôbre as verbas atuais. 'Em todas, freu novo safanão e foi estatelar-se, de ventas amassa-

do surgido no plenário.uma sub-emenda que conciliava essas princípais dotações, as verbas cortadas ficavam das, à parede. Ainda desta vez a lição não foi aproveitada
as finalidades da emenda nO 10 com' os interesses de o quantitativamente iguais às verbas do atual orçamento. A obstinacâo sempre cega a demagogia, até torná-la per
projeto de orçamento não 'ser alterado, a representação E o Govêrno, que tão bem soubera substimar o orçamen- manente e' levá-la à morte, pelo descrédito. Proposta, na
llessedista,' de imediato, deu-lhe o seu apóio, colocando- to, poderia, antes de vê-las exgotadas, dar-lhes as suple- Assembléia, a prorrogação dos trabalhos, os .escrevedeí
se, mais uma vez, na linha justa de aprovação às medi- mentações necessárias. Esses segredos a demagogia es- ros palacianos viram nela novo assalto aos cofres públi
-das administrativas que o sr. Governador submete ao condeu, com aquela prudência que lhe sugeriu um corte coso Nem os impressionou o elevado número de projetos
l..egislativo. Mal surgira a emenda n? 10 e a imprensa no rol dos cortes, pois que, entre estes nunca apareceu em transito .no I ..egislativo. De pronto, os deputados fo

palaciana a ela se atirava, �esyirtuan.do�lhe a f�n�l�da- o que. fôra feito na rubrica de um milhão de cruzeiros ram divididos em duas categortas ; amig_os do Ilo�o, .os
de. A esparramada demagog ia dos defensores oficiais e

para início dá construcão de uma residência governa- que votassem contra a prorrogaçao e amigos Clo, dinheiro
�f.jciosos, num eloquente atestado de incapacidade ima- mental, na Estação Agl�ol1omica. A emenda nO 10, no enol do povo os que votassem pela prorrogação. Na ,�ess;ã� d,e.
ginativa, viu nos cortes propostos pela emenda pessedis-, tanto. não foi votada porque outra surgiu que lhe preen- I ante-ontem, os trabalhos foram prorrogados por un�lllml
ta atos de- crueldade e injustiças só comparáveis aos que chia as finalidades e, pela sua origem, melhor convinha dadede votos. Era o terceiro cachação na .demagogIa da

o, Govê,rno tem praticado. Queriam - afirmavam eles ao Govêrno. Retirando-a e dando apôio à nova, a banca- imprennsa 'udenista, no espaço de POl1,COS dias. Pretendeu ..

� acabar com a sopa escolar! Quando, mal se instalara da do P.S.D. desmontou as explorações descalibradas com do atingir apenas a desassombrada representação do PSD.
a nova o/'dem, estamos todos lembrados, a sopa foi suspen- que cuidavam expô-la 'às censuras' populares. Com o o jornal feria a todos, ou, melhor, não alcançava a nin ..

sa. Pelo seu restabelecimento nos batemos e insistimos, feitiço contra o feiticeiro, os professores de demagogia guem, pois que, nesses tres episódios, se houve alguem
até vê-la novamente distríbuida nas escolas. Nenhuma perceberam que estavam de doutrina errada e que, ain- desmoralizado, foi, única e exclusivamente; o Djário da

palavra, a não ser a nossa, se levantou aqui na Capital. �da uma vez, haviam falhado no bote. O episód-io passou Tarde. Os castigos que recebeu não o corrigirão. Amanhã.
Os mudos de antes são os grit'a�ores �e hoje, esquecíd?sl e. serviu p�ra o povo �quilatar da �nsinceridade �om que ou hoje talvez, vol�ará com outras explorações.

" de que, apesar do corte, o Governo fICOU com dotação tinham agido. Cumpr ía-lhes arranjar outro motívo para O povo que o Julgue! '

...................-....··...........··..·········....

-1O TEM P O
O mais antigo Diá- Previsão do tempo até, 14

•

d 5 C t· horas do dia 14.
fiO e . a afina Tempo: Instável com cliu ..

vas e trovoadas.
Ano XXXVIII Temperatura: EgtáveI:·

Ventos: Variáveis, com

N. 11.281 rajadas frescas.

, Temperaturas extremas
...................._ _ _ __ de hoje: Máxima," 26,'7. lV[i-

n iína, 21,2.
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o riso da cidaele c'a

Então, como

bichão?
vai o

- Piorou muito! P�essão
muito alta! Desta ele
não escapaI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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."-"1._."""'�� Florianópolis, Quarta-feira, 14 de_Novernbro de 1951 o ESTADO

...... 4»m mod.rno. método. de diacnóaticó. '" tratam.n�.

...PUMI:OPlA .. _ HISTERO ._ SALPlNGOGRAFIA __ .afADO.
ançaa.

Rua Safd:anha Marinho, 111.
LISMO BASAL

. _. '\
Telefone (M.) 711).

Il••ioterapla po.' o))d•• curt.....letroco."ulaç'o ".iol Ultra
.

_

........ lofr. V.rmelho_ -
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('..oaã'Qltll1'lo: Ru. Tr.jano, nO 1. r: andar .- adíflei<l do .oot.. r. v.a ro e

Cnrvalho

(Pela manh� - Hospital de Caridllde). Rei. !tua S.,nto. Sarai... 14

{••rde - Cenaultór�o Visconde de Ouro Preto, n. 2. (Alto. - .atreito,

.. Ca.a 'el1o Horizonte) .

.

"Iidlncia Felipe Schmidt 101. Telefone - 1.660.

.u.. WLADYSLAV1\ WOLOVSKA MUSSI
t E
...

DR. ANTONIO DIB MUSSI
Médieoa'

Cirorel.·ClInica Geral·P.�.

llerY1Co eompleto .. e8pecialieado da. DOIINCAS Da S.N'H.O-

...."'r1(l: .na. W .10 l� boru _. Dr. M.ullt.

'O•• 16 ... 18 bvr•• -- ['ra. Muni.

....14.nei. - Ru. Santoa Dumont. 8, Apto. I.
--'.-------

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
...claUata efetivo do Hospital de Caridade. de diveu....

Inatitutos e Caixas

-0-

OUVIDOS. NÀRIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações,'
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

Jlet;tr.da da corpos estranhos de Pulmões \l EsC/!ago.
-0-

RAIOS X

•"erllo aparelho para radiograflaa li. Cabeça.

J
Tr.ullamiDaçio, Dara eouÍ'róle d. cura do Sino.ltee. I.fra

••...na...

;
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HORARIO DAS CONSULTAS

--r �----------__---- __

DR. A." sl\NTÃELA I; DR. I. LOBATO
(rormado pela Paculdade Na- FILHO
........

'

.edido. da Uni....rai- I �__ .... -I" • .l.rl
•

uueOÇU aO apare nO reaplra...
.... do Bra�il). TUBERCULOS.
•••tco por eQncutlo cla Aull-

.... • P.icnpata. cio Diatrito

.....1'111.

•-lnterbo do -Bolpltal 'Pa�
....6nieu ••anlc6mio Judiciário

Ia Capital Pe·der.l.

Clrarel. do '1'6'111;

Pormado pela FacuIdad. Nacio
'Dal d; lIÍediciD�.· Ti.iolocilta a

Ti.iocirurgião do BO}lpital NerAo
Ramoa. Cuno de especialização
pelo 8. N. T, ::Ix-interno a .:1:

.-lnterno, da Santa Cua d.
, al.iatente de Cirtir.l'ia do Prof.

lIJMrie6rdi� do !tio d. Janeiro.
. .

Uco pinheÍro Gnimarie•. CRio).
ClIniea .'dlca -'- Doença. Ner- C F }' S h 'donl.: e Ipe c rol t, 8S.

,..... •

ConlnItaa, diàriamente. 4aa U
0e1l11llt6rioI adiflcio

Améliaj
t. 18 hora..

\

... - Sala t.- - •
.

...fd'nei.: A..eni4. Jtlo Br.n- 2'ORua D02m Jalme Câmara,

-.1«. ,apto..
a.llIJulta.: Da. 'li to. 18

Jlor."1
Fone M. 802.

: Tel.fone:

CoIl�àlt6rl01 U81. .

T"at.tanelal 1.181. DR.. ARMANDO 'A-
.

LERJO DE ASSIS
MEDICODR.NEWTON

D'AVILA
00. 8eniço. de Clínica' Infantil

'.. .úalatêncl. Manfeipal e Boa-

Casa

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade 6 mi

üeo do H08pital de Caridad•.
CLINICAS Da SENHORAS

CIRURGIA - PARTOS
A.SSISTENCIA AO PARTO •

OP.RAÇOES OBSTtTRICAS
Doença. 1I'1andnla.:e.. tiroid••

3.."io., hipopi.e, ete.

Di.turbio. nervo.o. - .Ited
lid.d. - Recimea.
Con.nlt6rio: Rua Fern.ndo .a.

daado, - 1'.1. l.ül.
ae.id. R. 7 de Setembro - .dif.
::1rlls e Souza - Tal. 8.8 .

o ESTADO
Administraçlo

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra.
n' lSÓ.

'

Te!. 1,022 _.:.. CL POI
tal, 139.
Diretor: RUBENS Ao
RAMOS.
,

..,..._-:""_ ti __• __ •

DR..M. S ..CAVAL
CANTI

CUble'; exclu.ivament. d. erí-

Doença» de Crianças
Consultório:' Rua Traja

no s /n. Edif. São Jorge _.

1° andar. Salas 14 e 15.
.

Residêncla : Rua Briira-Ideíro Silva Paes. s/n - 80
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente daI!

14 hs. em diante.
DR. AL}"'REDO

CHEREM
Cur.o N.cion.1 de doellcaa

tientai••
I

•x-diretor do Bo.pital Colont.
lJant'Ana.

Doença. nervo.a. • menta!•.

Impotencia Sexual,
Kua Tirad6nte. nO •

Con,ulta. da. 115 áa 1. laor••.

rON.:, II. 7�8.

Representente�
A. S. LARA

Rua Senador DaBtal,
.0 - 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio d.

Janeiro'
RAUL C:ASAMAYOlt
Rua Felipe de OJivein

nO 21 � 8� andar
Tel.: 2-9873 - Slo

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano ..... Cl'$ 100,00
Semestre •

#Cr' 60;00
Trimestre. Cr$ 85,00

No Interior
. Ano ..... Cr$. 120,00
Semestre .'. Cr$ 70,00
Trimestre. Cr', '0,00-
Anúncios'media.te coa

tráto,
Os originais, mesmo

não publicados, nio se

rão devolvidos.
'A direção não se res

ponsabiliza pelos COD

eeítos emítídcs nOI ar

tiros assinados.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Cl1nica médica d. adulto. e·

erianç••.
Consultório - Rua lole> :'in�,

UI - Tel. II. 789.

Conlulta.: da. 4 à. 8 hor••.

Reaidênci.: Ru. a.tev•• J6-

níor .6. Tel. 812.

I Credilo Mutuo·

jDr.lo,lônio Mo:niz de A.rauão
. '. " bo'munica a seus clientes e amig�s que rei-

aiciou a clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado •

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,30 horas.

RESID.€NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele
fone M-714 .

Dr. Renato Ramos da 'Silva
Advogado'

Santos 'Dumon.� ·12 ',-- Ap. 4Rua

Dr.
,

.
José Mecl�iros Vieira

ADVOGADO' .' .

Caixa Postal 150 -- Itajaí _. Santa CatarIna

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

Pnrata ceral - Doença. (fi 8'; pltal de Caridade
uoru - ProetoloeJa J CLINICA .EDIC� D. CRIAN·
.letricidade Médica

, ÇAS • ADULTOS'
. o.aallltório: Rua VitoJ' ..eire-I - Alercla _

.... a. 18 - Telefon. 1.607.
. Con.�lt6rio: Rua Nuue•••elaa-

'-
.,-,_:�,--,- . _ _____.' . IColl.ultaa,: "'. :U,SO hora. • à

J
lo. 7 - ConlUlta. dai 10 i. 11 ,.... • I... el.. 16 hora. em diante. e d•• 15 á. 17 hora.. I

_.� I '.. ' • II '. II . , , I' ,
.

I--"'lel'neIa: Ru. Vidal Ramol, Ita.idéncia: Ro••arechal Gnf- II•• M.r«h.' D.od•••• 34I,l.·onJo. '" ",o
- FON;5;��;;l f;'� .'�;:;� P••,';lS.$ I

- Tti.fone 1.'21. Ule�'tIle, • - Fon.: _ 781. C;UR\TlDA TUECRAWA PROSESRA" '''..RAN4".. ,' ... _

--_...._----��-
'

.. -

AO POVO· CE·'FLORIANO'PO"L.I:S
Na�a de .Bomba Atôm�ca e Girafa a màior� que não passa de propaganda, porque o· verdadeiro ,"ASSOMBRO'� é Q; FORMIGUElR.O ?

DOS PR�ÇOS,l)A

Bom Gosto'

O mais antigo Clube de Sorteios do Estad9> de
SANTA CATARINA.

Fez entrega de mais um prêmio em Ponta G:r:e-s- !?:
sa (Canasvieiras) à Exma. Snra. MARIA INÁCIA I�
DA LUZ. e, " t.,;;'

,ti
�

.' Façam sua inscrição hoje mesmo, procurem os �.
agentes mais próximos,' ou seu esctitório na PRA(' ..:I,

-

';
,Hi DE NOVEMBRO, 20 - 2° andar (Altos I{.esta.u· ,�
rant�Rosa). �

Com Cr$ 10,00 apenas," Vv. Ss., estarão ha.!J.i-H- �
tados a concorrer ao sorteio à realizar-se dia 3.:1 de �

..

"

OUTUBRO, que -está aproximando-se. :�
�Cr$ 13.500,00 dístríbuidos ern prêmios t000S es

I I;meses.

I N S C R- E V A 1\1 -.S E !

FAÇA UMA VISITA ',à.
FÁBlUCA DE MóVEIS

DE
.,

�..............

'

Rodrigues
,& SaoaoSa

!i'IUZ.4 LIMA & IRMÃOS
Cons.· Marra, 37

.

Florianópolis

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA' I Materiais de Conetruçâo.,-

00 SOLICITADOR WAl,r Beneficiamento em Geral ...

DIR CAMPOS Madeiras para todos OPA

Advecacia em geral Fins, Aberturas, Assoalhos,..

Funciona junto a08 lnstt· Forro' Paulista, etc., M'adej....

tutos e Caixas de Aposenta ras de 'Pinho, Lei e Qualida
doria. Acidentes do Traba de.
lho. Inventários. Sociedade. Escritório, Depósito ti!!'

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Ma}wII>

Escritório: Rua" VitoJ nO 777 - Estreito - Flori...

Meireles;' nO 18 - 20 andar nópolis .

','Vulc,anização�
DE

'Pn!3os' e CaDlaras de Ar
, ,Serviço Garantido

COM:F.:RCIO & TRANSPORTES C. RAMOR S. -'t.

Posto. de Serviç� "ESSO"

Telefone Manual - 44

Estreito - Florianópolis

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

Viagem com .segurdnç::t
e" rapidez' '"

sO NOS CONFORTAVEIS J\rlCRO-ONIBtJS DO

RA�IDO «S'UL-BRA,SIL8IBO»
Fbrianópolis - Haja1 - Joinville - Curitil 8 'i'

Agênciõ: Rua Deodm'o esquina da
Rua! Tenente Silveira

'a rua Felipe Schmidt, nO 18 .'
,

Para maior prova vão aqui alguns preços: _.Seda lisa, Cr$ ,10,00, Estampada, 15,00, Tafetá Xad.1'ês 12,00,. Tafetá Cnal11aloté'
.1600, Organdi Estampado 14,00, Linho de Seda 14,50, Não Eruga 14,50, Luisine 5,00 e muitos outros artigos,. que' smo ven'didos�

'�;�k- )':'��'!!i���t1�:fu'j\{,,�,.������� -. a preços nunca vistos'
.

.

•

�. _�c.�",_�,. '-='�;�. ,����'-
- -

� ... �flF��P"'l : .

Apro1ie·I�·D1 I Apr6veilern 1
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temenfe ficara emiplégico,
I
corpo, declarou que Oscar

'e, ante-ontem. falecera, 10- Adamasceno já não perten
-go depois de haver almoçado, cia mais ao mundo dos vi-.

em companhia da esposac Ívos ... Quanto aq fato de
sra. Olimpia V.eloso Araújo. o cadáver se �er �nexirlo
Avisado do fato, {) médi- dentro do caixão e aberto

::'co que o assistia, dr. José os olhos, tratava-se de coi
.Hortêncio Cabral, compare- sa comum e fácl!mente ex�
ceu à casa da familia enlu- plicável em medicina legal.
'tada e passou o respectivo Assim, encerrou-se o ca

:atestado de óbito, dando co- pítulo do '.'morto ref'suscita�
nlO "causa-mortis" insufici- do", que se achando bem
"ência cárdio-renal. O enter- morto e entrando em decom
TO foi preparado para on- posição vai ser entermdo
tem, às 15 horas e 30 minu- bem cedinho : ..
ios e deveria realizar-se no

'{;emitério do Cajú.
Momentos antes de sair o

'féretro, alguem que agora
llinguem mais se 1embra,
gritou que vira o cadáver
'mexer no caixão. Outros fi
zeram côro e a agitação foi
grande na pequena casinha
da tua Luís Bicalho. Um
médico foi chamado e os

olhos do morto se abriram e

fitaram os assistentes. Ou
tro médico, convidado a exa

minar o corpo. declarou que
(j 110rnem estava morto. Es
tabeleceu-se. a!lsim a dúvi
da, aumentada a cr.da ing
tante pelos falsns entendi
dos, que julgavam ollvir as

pulsações do coração e di·,

ziltm sentir a carnf; ainda'
. {juente.

A viúva, imlJl�'�ssionada
C0m o que ,)uvÍra. �'esolveu
Suspender o eilteno e soli
<'ltar o concurso ela Policia.
O comissário de '38,vico nl)

24° D. P. compareceu �o lo
cal e so1icitou. atra\'é" da
Delegacia de Dia. a presen
�a de um médico lt,gista pa
ra dizer a última palavra
sôbre o assunto.
Cêrca das 22:1.30m., o pe

rito Newton Sale� esteve na

Tua Luís ,Bicalho, número
31 e, depois. de examina�' o

. ;
- ·�Máquinas de, Costura-

. eSTILO MODERNO, ',..
o�eLos
�e

o ESTADO Florianópolis, QUàítá-féira; 14 de Novembro de 1951 ·3,·'-'
._

._'_'�''"''t--'-7";-,�'''''''''''''''''�'-''-

---.ISSEMBL��IIIGlSLAnYI!Vida -Social Ira1lde Desastre Em 'E::';�;:'�:i.!I;!::L:o�:�Na sessao de ontem I
tidade, de grão nacional, a-Foi lH·imeir.o �rad�l: na tarde de ontem, o dep�tado lu�ba ra-o t ingirá o preço de .... ' , ...

:,Femamlo de Ohvell'a,)hgno representante de Canoinhas ÁNIVERSÁRIOS:
,

,'" _ Cl'� 2,500,00.-pelu Partido Social Democrático. PROF. CUSTóDIO CAM- Entre um e outro preço,
"

O tema do discurso do nobre parlamentar, foi esse POS
4 PASSAGEIROS FALECERAM E 16 OUTROS FORAM há a diferença de .

jnsoluv.el problema dos transportes pela Rede Viação Pa- Ocorreu, ontem, a data
HOSPITALIZADOS EM ESTADO GRAVE Cr$ 1.056,00.'l'al1á.,Santa Catarina. natalicia do sr. Prof. Cus- -Deduzidas aSI despesasMoais urna vez e com argumentos incisivos mostrou tódio Campos, lente de Ale-

d I d f ó'(;l)rrentes da ímportacão,<
� 2 crianças e co o na a so reram -

·�omQ .os interesses economicos de Santa Catarina conti- mão e Latim do Instituto de t ransporte e outras, ainda a
.nuam sendo sacrificados pelos dirigentes da referida Re- Educação, desta Capital. TUBARÃO, �3 (O ESTADO _ Urgente) _ Devido dif'erença será sensivcl. 0
-de, conforme se depreende do Relatório, que' foi dado à As muitas homenagem; de

ao grande temporal de ontem, tombou o caminhão dirí- g rào argentino, moida em
]mbJicidade sôbre as atividades daquela via ferrea. que foi alvo, ontem" nos as-

gido por Mário Nondi, quando trafegava na estrada mu- maior volume, tem ,') seu• O orador analisa diversos pontos do mesmo Relató- sociamos, com prazer. nicipal de Sertão dos Correios, neste municipio. custo computado na fixa-
-rio, para acentuar a necessidade que o nosso Estado tem, JORN. WALMOR WEN-

Em consequencia dos graves ferimentos recebidos, ç:i.o do preço de produto in-
orle sair decididamente em defesa de seus, altos interesses, DHAUSEN

faleceram João Nandi, Pedro Margotti, Alice Nandi e dust tial izado ? O's grandes.contin ua e sistematicamente prejudicados pela Direção Transcorre, hoje, o aní-
Juventino Savi. n-omhos litorâneos, rece-

-da Rede. versário natalício do nosso
Acham-se gravemente feridos outros 16 passageiros, bendo o grão em melhores

O deputado Fernando de Oliveira foi diversas vezes colega-de-imprensa, Jorua-
havendo partido pernas, braços e clavículas. conúicões que os pequenos

-apa rteado, ora para corroborar suas afirmações, OI'a pa- lista 'Walmor Wendhausen, D
. .

I d f do interior não se põem em
""

uas crianças, que viajaram no co o, na a so reram,.ra cembate-Ias. redator de O RADICAL.
No momento em que telegrafamos, intenso é o movimen- situação de privilégio r:H<1O deputdo Bulcão Viana, embora concordando com O ESTADO, cumprimen- to no Hospital de Caridade. _ (Correspondente). C'Jl11 êstes, que moem ,')')ltse

.o principio se serem tomadas providencias em favor de ta-o, cordialmente.
qUE' exclusivamente trigo

urna solução favorável, disse que o -mal residia na def'i- FAZEM ANOS, HOJE; O PI O N cl"loal do Ir'I·UO nacional?ciencia do material rodante da rede. Para defender esse SENHORES: an a E iógico que QS moi:111<18
'Seu ponto de, vista foi ao microfone, onde estendeu em - Alberto Entres, pro- do interior importam tl'l��Ovárias considerações 4ft respeito. prietái-io da Livraria Cen- B.·scors.o do .dep Leo.....rto Leal ostrangeiro, sujeitando-se a

Referindo-se à ida de uma Comissão de Deputados tral, lJtj- dois transportes a remoção
�o Rio, para solicitar providencias ao Govêrno da 'União, - AI�lsio Ferro de Aze-

(Continuação) Ise
ao plantio do tr igo. Ou .. de Hão até o moinho (' a.

.acentuou que um telegrama obteria o mesmo resultado, vedo.
Preço mínimo e financia- tros, que já eram plantado- devolução 'da farinha aos

:pois não acredita que o presidente da República feche os - Armando Luiz Andra-
mento res tradicionais, ampliavam centros de consumo?

-ouvidos a um apelo dessa natureza. Entretanto. estaria de.
A política do trigo deve I as áreas da lavoura. É insto que se negue aos

-de acordo com o que a Casa .resolvesse, '. I' SENHORA: ser de estímulo. E estímu- A" safras cresceram, à rroinJ..os das zonas produto-A respeito há longa troca de opiniões, mostrando-se - �Cacilda Nocetti, digna lo equivale a facilidades, medida que a campanha to- 1'1)8 c direito de inportarern·'todos interessados 'no encontro de um remedio para o mal esposa do sr, Osvaldo No-'
garantias de colocação, pre- rnou incremento. trigo'?. _ .dos transportes. cetti.

Os preços para a safra an- O trigo nacional nao df!V13ço.
id f

.

1
Ordem do Dia SENHO'RITAS� O preço mínimo fixado no .terior tinham como yOllto de se r mOI o, �re erencia meu-

Foi aprovado a redação final do projeto de Resolu- - Maria de Lourdes Bit-
primeiro ano da campanha partida a cifra de 'Ite pelos momhos das ZOEM

-ção que prorroga os trabalhos parlamentares até o dia tencourt.
era de Cr$ 170,00 por saco Cr$ 150,00 por saco de 60, produtoras? Esta� pe:"guJl:.:15 de janeiro.

,
- Leonor Menezes de

de 60 quilos .

.1 quilcs, variando para mais tas surgem da. dlSFal'lcta.deFiscais de Exportação Oliveira,
Ano após ano, este preço ou menos, segundo o peso entre o preço do .gl'ao nae.o-Posto em discussão, o projeto de lei que regula o em- MENINA: foi reajustado, decrescendo '�specjficado. na I e o estrangeIro.. ,1JR1'que de fiscais de exportação, o deputado, Francisco - Florisbela Bíttencourt; ii medida que a cultura se Interessante. nesta alto- n(ContJhua).Mascarenhas, autor da ínic'íativa, ocupou a tribuna para

I VIAJANTES: estabiliza e crescia em área. ra, estabelecer um cornpar :1- CaD1i�a., tiravataa, Pij...ampliara justificação feita ao apresentá-la. 'CHARLES E. MORITZ O trItlcultor, mediante a tive entre o preço do gt ão mes Meia. daa melhorMeDefesa da Assembléia De sua via-gem a Bertio-
garantia 'do preço mírnmo nacional e o argentino. v;.� pelos menores preço••� .aNa mesma" ordem do dia constou a apreciação do pro- ga, onde foi participar da
que o Govêrno lhe assogu- gente. CASA }II�CELANIA _ R.ajeto de Resolução que autoriza a Assembléia a contratar Reunião dos Técnicos do
rava, não temia em lançar- 'Uma tonelada de gãc ar .. Coaaelhelro Mafra. .

serviços profissionais para se defender da iniciativa do SESC e SENAC, .regressou, _,' ,., . __ �_.. .__
.

__._"- ..,-_
. .Executivo, que impetrou mandato de seguranca contra ontem, o sr. Charles Edgar'

leis por ela promulgadas.
- .

Moritz, Presidente da Fede-
raçãó dó Comérció' dê'San-
ta Catarina> '? ::

'li
0;-.

NÚIVADO
Com a gentil senhorita

Dulcinéía Cardoso. filha do
casal sr. Nellys Cardoso to

de sua exma. esposa d. H()
salina V. Cardoso, ajustou
nupcias, o sr. Marcílio Bit
tencourt, funcionário da fir
ma C. Ramos S. A.

Agraciado
Selassié
RIO 13 (V.A.) - O pre

sidente da República assÍ-
"C�'.,. nou decreto, conferindo a

Ordem Nacional do Cruzei
----

Iro do Sul no grau de grã-
Leia "O ESTADO" fcruz, ao imperador Hallé

Salassié, da Etiopia.

1951
PRIMAM PELA

SUA FINA

APRESENTAÇÃO

,

DATILOGRAFA
Companhia Americana Montando Filial, necessita

admitir uma competente dactilografa, com redação pro
pria e conhecimentos gerais de serviços, de escritório.
Comparecer das 8 ás 12 e das 14 ás 17 horas ao Largo Fa
gundes, nO 4 -'Terreo - Munida de documentos.

'AVIBO

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE
COSTURA!

VENDEMOS COM GARANT.IA E COMPLETA AS
SISTll:NCIA TECNICA '/

MANTEMOS' COMPLETA OFICINA TECNICA PA
RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS

LI�EZA - PINTURA - REVISÃO GERAL
.: .. ATENDEMOS CHAMADOS � DOMICILIO - FO

NE 1.358

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 6

AVENTURAS DO ZE-MUTRET·A . ....

O Estabelecimento Gráfico Brasil avisa aos amigos

Ie sua distinta freguezia que mudou sua oficina para a'
rua Conselheiro Mafra n. 92.

,

--------

N;
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4 Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Novembro de 1§51 o ESTADO

� festividade de Santa Catarina, N",. t,8.tidores do mundo

, a Virgem Padroei ra da ArQuidioces �
Edital de CONVOCAÇÃO para assistirem :t passagem.
Dom Joaquim Domingues O préstito obedecerá ao Por AI Neto I da social ista, especialmente

de Oliveira, por mercê de seguinte itinerario : Cate- AQS 73 anos de. idade, I
contrária ao direito de pro-

I
Deus e da Santa Sé Aposto- dral Metropolitana, Praçs Plácido de Melo continua priedade. '

Iica, Arcebispo "Metropol ita- Quü{ze (Lado d i Palácio), lutando para que os traba- Os diretores da Caixa Ru

no, Assistente ao Sólio Pon- Rua Felipe .Schmidt, R. 'I'ra- lhadores consigam emprês- ral de Berthem - que é po

tifício, Conde 'Romano, Dou- jano, R. Vidal Ramos. R. Ar- timos a juros de 1 % ao ano. derosa reuniram-se e resoí- .

tor em Cânones, etc. cipreste Paiva, Praça Pe- Esta é a finalidade de um veram doar a cada um dos

Aos que o presente Edital reira Oliveira (Lado do movimento que se intitula esquerdistas um pedaço de

virem, saudação, paz e ben- Ipase), R. Padre Miguelr- Federação das Caixas Ru- terra.

ção em Jesús Cr-isto. nl.o, R. Anita Gan,j,ddí, "AI. raís, e do. qual Plácido de "A. proporção que iam se

Fazemos saber que, de a- F,. d)ic Luz, R. Fernando Melo é o orientador, tornando proprietários -

cõrdo com a praxe estabele- r-Ü\.: 'j"lào, Catedral Metroj.o- Há mais de meio século conta Plácido de Melo .- os

cicia e piedade dos fi.éis, ce- ·U:a·J;\. que esta homem idealista e esquerdistas iam

esq1l'��ell-1Iebrar-se-á no dia 25 do' cor- O Pálio' será carregado profundamente cristão se do a teoria socialista .e, a-

rente feriado estadual, pelo 'pelas meritissimas Aut,n'i- dedica a organização desta tualmente, nenhum claque- HORAS:
c,ecreto-lei de 12 de julho de dr.des, especialment-i convi- caixas rurais. les que formam' o grupo ori-I 0800
1938, a festividade de San- dadas. Para 'a solene prncís- O movimento - que tem ginal "f'az qualquer propa- 08:05
ta Catarina, a Virgem e são convidam-se todos «3 um cunho nitidamento' cri�- ganda da esquerda".
Martir, Padroeira da Arqui- fiéis e a populacào em ge- tão - originou-se no sui da Além das .Caixas Rurais, 08,30
diocese e do Estado, pelo r.al, para o maior brítharrtis- Alemanha e difundiu-se pe-. Plácido de Melo tem uma 09,00
1110do seguinte: mo do ato.. los países católicos da Euro- 'outra preocupação: é a ná-,

10) Às 9 horas, Solene Sendo costume, aliás mui- pa, chegando ao Brasil em dio Vera Cruz, a emissora

Missa Poutifical, .

[to louvável, e pied-íso, .'Jilfei- 1903.' católica do Distrito Fede-

20) Às 16 horas, procissão tarem 'e ornamentarem os A primeira caixa foi fun- ral.,
com a Padroeira Santa Ca- :!'iéis, 1'U:1S e pracas em cr- dada no Rio Grande do Sul "Lutamos na Vera Cruz

tarína, para a qual ficam' cunstâncias semelhantes, o pelos padres jesúitas. - diz Plácido de Melo ._:_

.

convocadas tô-
I
mesmo se pede ,� espera por Depois da aprovação da com grandes dificuldade'! fi-

das as entidades e institui- ocasião da prociseã i de San- lei de 1907, que regula o nanceiras,

ções católicas desta Capital,
.

ta Catarina, glortos-i f adro- crédito, Plácido de Melo foi "Porisso Irão podemos ?a�

e nela deverão tomar parte! eira da Arquidiocese e do ao Rio Grande do Sul para zer tudo o que desejamos,
designadamente pela seguín-

.

Estado, reoganizar a caixa que alí Nem pretendemos comparar
te forma e nesta mesma or-I Florianópolis, 12 de No- havia sido fundada em 1903. nos com as estações r-icas.
Idem:

. I vembro
de. 1951.

.

E desde' então, . Plácido ."Mas temos a satisfação
Cruz processional, Colé-

I
De comissão especial de Ivem batalhando pelo 'movi- de poder afirmar que a ;Je

,g-io Coração de Jesús, Asilo Sua Excia. Revma. Imento, tendo já consezuldo quenína Vera 'Cruz é uma

de Orf'ãs, Congregação da Mons. Frederico Hobold, I fundar 10 caixas do Distri- estação pela qual só trans

Imaculada Conceíção, Con- Vigário Geral. . Ito Federal.
"

mitimos programas capazes

gregação de Nossa. S:nhora José Renato ·1� Souza,
. "�ntretanto - diz el� - de melhorar, de uma ou ou

das Dores"
. AssoclaJao de Provedor da Irmandade do I pre.clsamos ',fJ.ll1dar �l':'Ultll� tra forma, o nível intele

Banta 'I'eresinhá, Damas de SS ...Sacr. . mais para que o movimento ctual e principalmente mo

Car-idade, .' 'Apostólado ,_do .

Heitor Dutra, Secretário I realmerâe possa fazer obra, ral do 1)OSSO pov-o".
.

Monte Serra te, �postolad'.) da Irmandade do S8 Sacr. de grande. alcance.
de São Luii;' Aposto'ado· de 1- "No Rio de Janeiro ore-

São Sebastião.' cApostoládo --.. cisamos de umas' 200 cai ..
.>

-de Nóssa Senhora do Parto, ('
�

xas",
.. �.'po�tola�i. �� :ç?�.t�,�r�l, Or- '", ,_

CHEGOU Plácido deMelo explica
dt'� 'I'e\c���'a J1,e�\�!o��),.�,.

-

> M A R T I N I' que cada caixa de crédito

Ação Catol!ca, �;nrlg:o -dos. V-ermouth de Fama Mundial opera somente com vi! tra-

,3\'Ienores, Colégi:; Cstarinen-
.

balhadores residentes 'no
se; Congregação rl� Nossa distrito em que foi fundada. ""'..NTAR""'O'PÁTR .,._

Senhora do Bom Conselho, ..q\.ssim, por exemplo, a
�rolÕn,...a.�_.{�"""""'"

Congregação de Norsa Se- caixa de .Iacarápagna s6
nhora do Desterro, Irman- i concede créditos aos mora-

('(ade de Nossa Senhota
\
do : dores de Jacarépag!li.'

:Monte Serrate, '1_nrJandade 'I A Feder!tção das Caixas
de Nossa SeIl'hO'l'il da Con. Rurais, contr_ariame�l;;'3 a

ceição, Irmandade de Nossa
"
outras instituições de crp-

Senhora do Parto, hÍnanda- dito, não tem por �0.ieti·10
de de Nossa Senhora do Ro- !auferir lucrQs.
sário, Irmandade do' Espiri- I Plácido de Melo expõe o

to Santo, Irman·:laie do Se... o.bjetivo do movimento nas

l'hor Bom Jesús do�, Passos, 1 seguintes palavras:
Irmandade do S�mtíssimo. I "Nosso ideal é defendel_',a
Sacramento, Orcem Tercei- família, o direito de pl'O-
l'a (Homens), C,1!TO Triun, Ipriedade e o.s fund;tmcntos
fal d'e ",Santa Catarina,. . I cristãos da sociedade braFi-
Revmo. Clero, P�]J'), Canto- F

. ,Ieira.
'.

res, Bandas de Música e armaCldS I .",para isso, trata:nos de.
Povo.

d PI t
.... aJudar os trabalhadores a

Antes da suprarr,encior.a- e.;j n ao i progredir, a viver melhOl', a
da hora, as refel·ic<'.3 ,\-S;-I '

,

IPossUir
casa próprh.

lCÍacões e entidaJe.'3, se re�.:

I
15 Quinta.-feira - (Fe- "No dia em que o nh:eJ de

llirão dentro e no a.:11'o da riado) Farmácia da Fé viqa do povo for elevado, no.

Catedral, aguardando caaa _:_ R. Felipe Schmidt.

'Idia
em que todos tivu'E:D1

uma o lugar que lhe �or re- 17 Sábado - Farmácia uma casa própria para, me
eervado e compel.!.r r�c r·rés- ModerE..' - R. João Pinto .. rar, o comunismo - que é
t'ito. 18 Domingo � Farmá<lia 'a maior ame4ça dos nossos

Cada Associação dever8 Moderna - R. J.oão Pinto. tempos - definhará, come-

�r:,resentar-se cül'.1. (iS res- 24 Sábado '- Farmácia çará a 'murchar e morrerá t

rectivos estanda,�'(f;8 é dií:'- Sto. Antonio - R. João Pin- como planta maldita �u,� a

tintivos. '1 to.
I

terra recusa".
O pré�tito desfilar;;' �,on- 25 Domingo - Farmácia Neste senti'dó, Plácido de

tínua,. lenta e ininterrw)ta- Sto. Antônio - R. João Pin- Melp conta-me o caso de
mente, isto é, sem quaisquer to. um grupo de socialistá3, 011

}Jaradas na marc�a, O serviço noturno será e- comunistas, que se instal'Jü
Os fiéis e. fanília'l qUI:- fetuado pelas Fal'mácias na cidade de Bel'them, na

r':;o puderem ac,)li1panhar a Sto. Antônio e Noturna si- Belgica.
procissão, ficarso nos pas- tuadas às n],as João Pinto Os esquerdistas começa-
seios das ruas .-10 trajett:, e Trajano nO 17. ram a fazer forte pro-pagan-

REINiCIO
,

PEQUENO CONC€Rl'O
RiTMOS ALEGRES
DEDICATóRIA
A SUA .MELODIA PREFERIDA ,TINTAS

YPIRANGA). '

17,:W RECORDACÃO DE BAILE

18,00 GRAVAÇÕÉS VAl�IADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL
20,00 RíTMOS ALEGRES
20,30 CARNAVAL DE CANÇÕES
2G,55 ?O SUPLEMENTO DO JORNAL

. 21,30' ÚLTIMAS MELODIAS
22,00 ENCERRAMENTO' FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA ZYH-S

UM POR CE.NTO

-: 'J��I
tI

Radio Difusora' de Laguna
. -

Z Y H-6
.

970 Klcs. - 309 Mts.

09,15
09,30
10,00
10,30
10,55
11,00
11,15
12,00

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

16,00
16,05
16,30
17,00
'17,15

----DI·O

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
PROGRAMAS:

ABERTURA
\

INTERLúDIO MUSICAL (Saudação da Emis-

sora),
RiTMOS DO MOMENTO
EDIÇÃO MATUTIN_A DO JORNAL FALADO

r

ASES DO TANGO
MÚSICAS DO BRASIL.
CONCÊRTO
MÚSICA - DE JAZZ
l{l SUPLEMENTO DO JORNAL
MANHÃ SERTANEJA

GRAVAÇÕES VARiADAS
GRANDE JORNAL FALADO (C. ,R.AMOS

S;A. Comércio e Transportes)
GRAVAÇÕES VARIADAS

CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA
20 SUPLEMENTO DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERJODO

--,-0-,-

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

,

ATLANTICA
,

RAC10
.J

RE-

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!
RADIOS - ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS . TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES

'

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

-"-<;;jê;'�--:�, o."'t�.�7JF..'--:tr., 'O mais conÍplet� estoque de peças para radio
"'.'

.

"".q, -,.,. '.
Rua 7 de Setembro, 21e 21 A -� Florianópolis /�1-'\1'"�'

-

:::.:;.:: �:�".. c. I

NOVA
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o ESTADO" Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Novembro de 1951

Issotiatã! Ruril de Lajes I
auifesta-se contraria a q'oalquer

majoração. de impostos· .

NUNCR EXISTIU IGURL

VIVER! MORRER! .Iasüçe do
O d d, o '

� 'd �rabalho ,en,en e o . angue. sangue e; e VI a
Processos em pauta para

Toni,fiqu�-se �om SANGUE- instrução e Julgamento'
NOL que contem excelentes Mês de novembro de 1951
elementos tônicos, tais como: Dia 14, às 13,25 horas :

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e Processo n. JCJ-313-51.
Arseníato de Sódio, etc, Reclamante: Elvira Dama

ceno Pereira. Reclamado:
Café Rio Branco. Objeto:
Aviso-prévio, salários,horas
extraordinárias e repouso
semanal remunerado. "

Dia 14, às 13,30 horas: aiO - Lo,••• Nova York· anIleS Aires
Processo n. J,CJ-316-51.
Reclamante: Alexandre

Salim' José. Reclamados :

Oliveira & Filho Ltda. Ob
jeto: Suspensão.'

Dia 14, às 14 horas:
Processo n. JCJ-317-51.
Reclamante: Lázaro Var- tros.

gas. Reclamado: Osvaldo Reclamantes: Elpídio E
dos Passos Machado. Obje- leutério .Dutra e outros. Re

to: Aviso-prévio, férias e de- clamada: Diretoria de Obras

volução da Carteira Prof'is- Públicas do Estado de San
sional. ta Catarina. Objeto: Indeni-

Dia 14, às 14,05 horas: zação, aviso-prévio e férias_

Processo n. JCJ-318-51. Florianópolis, lO de no-

Reclamante: Noi'berto

I
vembro de 1951.

Serratine. Reclamado: Eli-···Antônio Adolfo .LiSb?3
zeu di Bernardi.' Objeto: A- , Chefe da Secr etaria ..

notações de Carteira Prof is-
.

sional. '

Dia 16, às' 13,30 horas:
Processo n. JCJ-321-51.

Reclamant.e: Lauro Chaves.
Reclamado: Arlindo Valen
te. Objeto: Salários- e aviso
prévio.

Dia 16, às 14 horas:
Processo n. JCJ-319-51.
Reclamante: Cantalício

Pereira da Silva. Reclama
da: Cia. Telefônica Catar i-

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
·C'I..A,WETZEL�: INDUSTRIAL-JOINV[ LL E

,

, ....<Ii

TORNA A ROUPA BRANQUISSl'

o .
sr, dep. Ribas Ramos, Considerando que o cria

.

b ncaila do P.S.D. na As- dor de gado já está onerado
.:da :léia Legislátiva, rece- por muitos impostos, entre
-sem ,

t t· "La eles o de: Renda, 'I'errito
."eu a segum e cal' a.

951-'. 13 de outubro de L . rial, Venda-s e Consignações,
]e�lmo. ·Sr. .

Indústria e Profissão, Li-

Dr. João,RIbas Ramos cença, Exploração Agrícola
M. D. Deputado Estadual. e. Industrial, Taxa Rodoviá-

Floria'nópolis. ria, etc.}.
Hav�ndo noticias �e que Considerando que ultima-

se pret.ende elevar os impos- mente foi votada no Con-,
:if: Territorial e outros, pe- gresso Nacional uma verba

.:d��os infol'm�ções, passan- para auxiliar o pecuarista

.40 às mãos de V. S., um me- ,do sul do País o que prova

oranclum resultante de reconhecer aquela alta cor

':ma reunião da' Associação poracão a situação, precária
'Rural de Lajes que l:etrata da classe;
�a situação da ind�s�r�a pe:

' Considerando, finalmente,
'fuária neste MUl1lCIplO. que o lucro auferido pelo'

NãD suportando' a classe criador de gado bovino é in

;1'urallsta quaisquer aumen- significante, não' excedendo
';tos de impostos, mais neces- 5% (cinco por cento) do ca-

O· M Ih- d (
·

:sitandv, pelo contrário, que. pital empregado, pleiteia a OIS i oes e . ruzelr�os-11!les sejam reduzidos, no in- Associação Rural de Lajes
iuito de aumentar a, produ- a redução da taxa de trans-

L
.

'ção de carne, mediante. e�ti- missão de propr iedade de

para
'

a,Jes.mulo ao produtor, solicita- terras ou a avaliação do va-

mos as luzes de sua esclare- 101' venal que vigorou até' O sr. dep, Ribas Ramos, 'afiançar empréstimo.
.cida ínteligencía, no sentido agõsto e a supressão do im- do 'PSD., apresentou à con- Artigo 10 - Fica o Poder
-de pleitear, medidas júnto posto de Vendas e-Consigna- sideração da Assembléia Le- Executivo autorizado a afi-
"aos poderes públdcos ou'tse- çÔes".'

,"

gislativa,. ante-ontem, o se-, ancar um empréstimo de ...
ja da tribuna da Assembléia guinte: , ,

"Cr$ 2.000.000,00 (dois
.

mi-
Legislativa, para melhorar

"PROJETO DE LEI N0 lhões dé cruzeiros), que a

;a sitaação dos ruralistas
Anuncie n"'O ESTADO" Autoriza o Estado a Prefeitura Municipal de La-

'<destes Municípios que são .jes contrair com a Caixa E-
-os principais n.ucleos pasto- conômica Federal ou outro

.

';ris do Estado. qualquer estabelecimento de
Esperando favorável aco-

'

- crédito..
:1hida' de sua parte,' somos �SemeDfes'Holandeza,s Artigo 20 - O emprésti-
-com 'est-Ima e consideração. E

., mo a que se refere o artigo"

de Flôres e Legumes a Preços xceperonars
:

-eonterraneos e admiradores. di
, . primeiro. será aplicado na'"

Oportunidade Extraor mana
.

(a) Walmor Ribeiro Bran- compra de máquinas para
..eo, presidente". I'

,

.

(mínimo) C $ 130,00 'construção e conservação.. 100 saquinhos sortidos nnmmo r.
.

- .�tASSOCIAÇÃO RURAL DE
200" "

., ,.... Cr$, 240,óo ",de.. estradas municipais.".

LA�ES , 300"" :'. , . " .. , Cr$ 840,09 . Artigo 3(:) - Es�a lei en-
Lajes, 13 de outubro de C S 525,�,'o 'I,tl'ará' em vigor na data da500" "

. r. .

bl'
- - é' d

'

1951.
, 1000" ,.

. �........ Cr$ 1.00Q,00_
I
sua pu icaçao, r voga as

MEMORANDUM
xxx as disposições em contrário.

Considerando que a pro- Sortimento completo de 55 saquinhos diferentes I
Sala das Sessões, em 12

-duçâo de carne neste Esta- C $ 100 de novembro de 1951."U
_

,

por apenas r' .00
"do � insuficiente para o con- Os preços acima' incluem a l'em�ssa pelo �o.rreio'sumo da população, (tanto

comum. Para remessas por VIA AEREA, adicionar
'que temos de reconrer

:

aos
10% sôbre o valor do pedido.'Estados visinhos) e que os

xxx
poderes públicos manifes- Pedidos para: M. F� ALVES - Caixa Postal"
-tam sempre � desejo de f'a-

1771 _ RIO DE JANEIRO, acompanhados de vale
vorecer e estimular os cria- ,

postal ou cheque pagável no Rio de Janeiro.
-dores de gado;" 'Não faço Reembolso.

,

Considerando que a indús-
'1ria pecuária luta com gran
-des dificuldades para, sub-
ilistir, porque o prazo da.en- -.;...;:--------------------_.;.---------

'itrega de seus produtos ao
"mel:cado é bastante longo, I'Pois decorrem quatro anos
-atê que' o boi possa ser le-'
vado ao talho, sendo excep
'-eiona}s os prazos de três-e
-cinco anos e neste longo pe-

'

riodo o criador é obrigado á
:atender diariamente os reba� \
;nhos;

'IIConsiderando que as in- I'temperies, além do descon
"forto para o criador, ocasio-,

Il1am-lhe grandes prejuizos.
A estiagem e ó gelo do in-

I

emo recem terminado pro
"duziram elevada mortalida
de devido à inanição;
Considt:lrando que.o êxodo

'-dos campos é reflexo do de
.,animo dos ruralistas que
Por outro lado lutam contra
a falta de mão de obra ba-

JAI:)A �l�c.;M:LA.NIA tlbtr'
buidora doa Rádio. R.O.Â
Victor, Válvulas. Discol.

Rua Coa••Iheire> :Mafra.

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU
MARTINI

.

Vermouth de Fama Mundial

Tl'on.porte. requlore.

SÃO' WRANCISCO DO SUL Dara NOVA fOR1
Info�m·oça•• oomos Agenb., .'

t? I,. en6poli.- C.rlol Hpcpck� S/A - C1- 'i"efete>r e 1. 2U ( End, telel·
.0 '?'.DciICO do Sul-CarIai Hoepcke SA -CI -Tl!íl!!lone 6 MCCREMACF.

?rata;

PARA F'ERIOA,S:
E C Z E M A, S,
INFlAMAçOeS,
C '0 C E I R AS,
F ·R I E r R AS,
(S P I N H AS, E TC.

."

1>. manhã à noite.
flXBRll mantém seu

cabelo impec:àvelmente
penteado, sedoso e

brilhante. A queda
prematura do cabelo
• a caspo sóo evitodcs
com o uso de' FIXBRIL. _

Lembre,.e FIXBRIL
não é gordu�oso. Comece

p usá lo ainda hoje!

De WiH

nense. Objeto: Aviso-prévio
e férias.

Dia 17, às 9,15 horas:
Processos ns. 1-51 e ou-

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL
'.
.

Siderurgica
Se'or de S'8_ (alarina

"PROV�<\ DE HABILITAÇÃO' PARA A CARREIRA DE

CONF�RENTE DE MATERIAl!'
.

A V I S O
Comunicamos que estão abertas na Seção do Pessoal

em Capivarí, no período de 3 a 20 de novembro de 1951,
as inscrições de candidatos' para a Prova de Habilitação
para o i�icial da catre ira de Con'ferente de Material, a
realizar-se no dia 24 de-novembro de,1951, às 7,30 horas.
Os interessados deverão comparecer áquele órgão muni
dos de certificados de reservista, a fim de preencherem.
do -própr io punho, as fichas de inscrição, não se aceitan
do candidatos menores de 18 ou maiores de 40 anos (Ser
viço braçal).

(ia. Nacional

- PROGRAMA �

la Parte - ELIMINATóRIA
Português - Conhecimentos gramaticais.
Aritmética - Ptoblemas práticos e rudimentares.

2a Parte - HABILITÀÇÃO
'

História do Brasil.
A ._

Geografia do Brasil.
3a Parte :_ COMPLEMENTAR

Prova oral com questionário inerentes ao exercício
aa função.

Para quaisquer esclarecimentos, os interessados de
verão dirigir-se a Seção do Pessoal.

, Capivarí, 3 de novembro de 1951.
Pelo Eng. Geraldo Sérgio Oliva d� Fonseca

C0Ir!panhia Siderúrgica Nacional"

da
!.
1

---'_
---w-X9L.4
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"O �Estado "

6 Florianópolis, Quarta-feii-á, 14 de Novembro de 1951
"

o ESTAnn
,

\

Hoje à "noite,
travarão

no estádie 'da FCF,
sensa cíeual combale

. ' -

em centíauaçãn .ae

as equipes do Paula
certame de, proiis.sionais,
Ramos' x Bocaiuva.

, ,.
I ."�

Esportivo'

·.tã.,...·_ ·.-.·.·.·-;-..�·.·_,..· • • ._ ·.·;.7•.._-·•..._ _••••••- ••_ _ .",..__••- •._._••-.-• .., .., -------.· w�.· ·.-,.;a,.,.",. .-.·.- ·.·._.- _· •__ ·.-.��-_ _._-.".",..._. _._• .,. .

� \ -

A Federação Aquatica de' veriam participar das rega
Santa Catarina, tomando tas de '15' de' novembro, o

ciencia do que publica o que levou a presidencia da

jornal "A Nação", da cida- FASC, a passar o seguinte
(Conclusão), Sétimo Páreo _ 10,00 de de Blumenau, em sua sec- telegrama: "Lamento comu-

Quinto Páreo - 9,20 ho- horas _ Outt-riggers a 4 ção esportiva do dia 7-11-51 nicar que a Federação A-

ras - Outt-riggers' a 4 re- remos _ Júnior _ 2.000 e, para que não pairam du- quatica de Santa Catarina, ...

:�:ros NO���i:n?,;or<l'�:O()O ::�:l�;; �;o��,:t�In:�s 10 :���a�:, c��� �:�;é��e::�� �:;!��::s n�oasa.��!�.�iÇÕ:: Calp. c,atadi'n,.\ de a'llell·sllBalisa 1 r=: Ipiranga e 20 colocados. te, esclarecer aos seus fi- deste clube, em virtude do

Patrão - Helmut Parucker : Balisa 1 - Aldo Luz liados e esportistas em ge- encerramento ter sido dia
Correspondeu Plenamente"

400 metros rasos:

voga' - Albe'l.·t�o' Stollmaier ; ral, o seguinte: 29 e até 'presente (lata. nadaPatrão - Alvaro Elpo; vo- , o Campeonato Citadino de 10 lugar - Nilton Car-
seta-voga - Willy Blanc- ga - Belarmino Velloso; 1 - O Conselho Superior recebemos Saudações Atletismo, levado a efeito

I
neiro da Silva '_ Caravana

kenburg-; sota prôa - Pe- seta-voga - João Artur da FASC, em face do que es- Heitor Ferrari Presidente sábado e domingo, no está- do Ar, com 56"2/10,
ter Grassmueck; prôa Vasconcellos.; sota-prôa tabelece os estatutos, que da FASC", dío "Tte.-Cel Nilo Chaves" 20 lugar - Orion Tunoll!
J...auro 'I'extor, Moacir .Cardoso ; -prôa diz que as inscrições dos re- 3 - Em data de 3 do cor!'

do 140 Batalhão de Caçado- _, Lira.
Balisa 2 - Màrtinelli João P.' Andrade. madones e guarnições de-, 'rente, o Presidente da FASC

res, constituindo mais uma 30 lugar - Newton Perei-
Patrão - Rafael Linhares Balisa 2, � Ipiranga vem ser apresentadas até foi procurado pelo sr. Artur, vitória. da...Federação, Atlé- 'Ta � Atlético. '

F-i'lho; voga - 'Darci Lau- Patrão - 'Helmuth Paru- 10 dias antes da competição, Castro, membro da ','eomis- tica Catarm ense entidade 800 metros rasos:

delíno 'dos Santos; sota-vo- cker; voga - Werner e de acordo com o que foi I são que dirige atualmente o
que superintende no Estado 10 lugar -r-r- Leon ídas Pal

ga - Alfredo dos Santos Ewald; seta-voga - Nelson comunicado aos clubes fi- I Clube Nautico América, a-
os esportes do atletismo, ma de Matos - Caravana,

Filho; sota-prôa -,Ademar Ramos; sota-prêa _ Hans Iiados, por no.ta oficial e te- fim de fazer entrega das basquetebol, voleibol .e Ci- com 2'11";
Aurélio de Oliveira; prôa Fuhrmann; prôa _ Paulo legrama, reuniu-se em 29 de inscrições dos remadores e cl ismo. 20 lugar _ -Manoel Sera-
- Valter 'dos Santos Ouri- 'I'eske. OUtUbl'O, 'para receber as guarrnçoes, que participa- O rendimento técnico foi fim da Silva - Caravana.
ques. Oftavo Páreo - às 10;20 -inscrições dos remadores e riam 'das regatas, de 15 de satisfatório, tendo sido su- 30 lugar - Zalmir da LU7}
Balisa 3 - América horas - Iole a 4 remos _ guarniç?es, nã� t,endo o �lu- novembro. proximo, expon- perados dois recordes cata- Costa - Lira.

Patrão - José Luiz dos Novíssimos - 1.000' metros be NautIco 1-�enca �a cida- j d,o.
os motivos do at,ra,�o. .f r inense. Paulo ,Al'digÓ; o i.soe metros rasos:

Santos; vog-a Heinz - Bronze "Caixa Econômi-' de de Blumenau, apresenta- ,'4 - O P íd t d ótimo atléta do Lira Tenis 10 lugar - Leonidas Pal-
d d tr d " t b J", -r-r- reSI en e a

, ,

Guenther Woestehoff; seta- ca" - Medalhas de Prata e �/ en 10 o prazo es a e'_-'J FASC, com a maior boa von- Clube, conseguiu melhorar 'ma de Matos - Caravana,
voga - Francíspo Schnei- Bronze, aos 1° e 20 coloca- CIO.

" '. . I tade disse que 'nada podia I sua, marca de 31m05 para com 4'39"8/10.
d ta-nrô R' ld d 2 - Em nota OfICla:I de nO I

'
, 32 03' '.

'

d I Wil
.

er; so a-proa - €lllWa os.'
. resolver entretanto convo-!

m , no anemesso o .20 ugar- I mal' AIrton
Weege; 'prôa - Harry Weis- Balisa: 1 - Aldo Luz -

20/51, o Conselho Supenol' I caria Ul�a sessão exhaordi martelo O outro recorde foi Nunes - Caravana.
senberg.

c

Patl'u-o _ Sta'!I'n V'I'len', vo-
da FASC, 'no seu item 6, diz:, <,'.

d C
�'

Ih S "

-

obtido p'ela equipe do Atlé- . 30 lugar - Zalmir da
"O "I b N t' A" I nana o o.nse o upeuor, --

Balisa 4 - Riachuelo -, ga - Fioravanti Chierighi- _

,'" u e 1, au ICO l�erICa, 1 para apreciar o caso, pois tico na'prova de revezamen- Luz Costa - Lira.
Patrão - Altamiro Cunha; ui F"ilho,' sota-voga - Jose' nao apresentou dentro do; t

-, to 4x100 mptros assim for 3.00,O m,etros rasos:
,

.

I d ',' I somen e esse orgao, e que " -,. ,

-

voga - Antônio Farias: so- Barão; sota-pl'ôa _ Luiz S. prazo estlpu a o as mSCII-1
d

. mada' Argemiro Pizzani 10 lugar - Wilson'Pires
cões de novos remadores i po ena revogar, o que an- ,',

'

,

ta-voga --

I
Eloasio Silva; Thiago; prôa Aliatar '

'. _

' i teriormente resolvera na Jose Moreto, Ruy Wolf e AI- - Atlético, com 9'42".
sota-prôa: � Antônio Tri- Ventura. nem das guarlllçoes que de- i sessão de 29 de o�tubro: cindo M.edeiros. '46'4/10 foi 20 lugar - Leonidas Pal-
lha; prôa - Jaime IadÍ'o- Balisa 2 - América - I, 5 _ Reunido o Conselho o tempo alcançado. O recor- ma de Matos - Caravana.
xitz. Patrão - José Luis dos I Superior ás 16 horas do dia, de ante:ior era �e 46:'1/1? e 3° lugar .:.__ Salvador Ro-
Balisa 5 - Aldo Luz - Santos; voga Heinz lhas de Prata e Bronze aos i 3 de novembro, o sr. Presi- pertencla;a. eqUIpe do LIra mão - Caravana.

Patrão - Moacir Iguatemí Guenther Woestehoff; 'sota- 10 e 20 colocados. I
dente apresentou á todos os Tenis Clube, constituida por' 5.000 metros rasos:

da Silveira; vóga - João voga - Francisco Schnei- Balisa 1 _ Aldo Luz _ membros o sr. Artur Cas- Silvio Gosta S.ilva, Adete '1° lugar -, Salvador Ro-'
Batista S. Thiago da Cost.a der; sota-prôa ,:_ Reinwald Patrão __ Stalin Vilen' vo- t1'o, expondo em seguida à Pei'feito, Silvio Ney' Sonci- mão - Caravana do Ar', com
Pereira; sota-voga - Fran- Weege; prôa - Harry Weis- ga _

Hamilto,n Cord�iro; I razão dessa convocação ex- ui e José Barão. 23'16"2/10. Sem competidor.
cisco Schmidt; sota-prôa - senberg. sota-voga _ Sadi Berber; traordinária, apelando para' Soment� na ,proxima S8- ,10.000 metros rasos:

,

Antônio Schwabe; prôa Balisa 3 - 'Ipiranga - t
A

Ad lf Cd' h I mana daremos a classifica- 1 ° lugar - Francisco As-
Nelson RoerI·ch.

' 80 a-proo - o o 01'

eI-I' qu-e
se c egasse a uma so ll-

- .

t
. '"

I
.

G
..

, Patrão - Helm{uth ,Paruc-, 1'0. ção sátisfatória, possibili- çao, VIS o que alUga faltam SIS uImarães - Caravana,
BalÍsa 6 - Atlântico ker; voga - Alberto Stol- Balisa 2 _ América _I tando assim ao Clube,Nauti- para ser ,disputadas as pro- com 40,25�'8/10. "

Patrão - Lourival Schroe- lmeier; sota-voga - Willy Patrão _ Heinz Guenther I co America, para que parti- va,s de 110 e 400 mf;tros i 2° lugar - Ildefonso de
. der; voga -- Osvaldo Be�er- Blanckenberg; sota-prôa Woestehoff; voga _ Hel�o cipasse das proximas rega-'

com barreiras e 110 metl�os Souza Ferreira - Cal'ava-
ra; sota�yoga - Fernando Peter Gmssmuekc; prôa - muth Lutbenberger; sota- tas.' com barreiras do declaton. na .

.Fundne:; sota-prô'à - �a- Lauro Textor. voga _ Adgar Annuseck; 6 _ Por unanimidade foi
Abaixo damo.s a relação

�'oldo MI�rs; prôa - Callsto Balisa 4 - RiachuelQ

-I'
prôa - Edgar Germer. aceita a inscricão dos re-

dos primeiros colocados ..�as
Zattar Filho.

, Patrão - Spyro Nicolau Balisa 3 - Atlântico - madores e gua;nições do P10l'Oovas:t,Sexto Páreo - 9,40 horas Spyrides; voga - Nilson Patrão _ Tobias' Fernan- CI b N t' A' me 1'OS rasos:
I I

,u e au ICO, merlca, ca-
10 I' . '.

-

� e a 2 remos -_Classe I P�rath; sota-vogu,- Nelson Ides; v@ga - Lourival Czer-' recendo assim de fundamen-I .

ugar -: �rgemlrO PIZ-
abelta - 1.000 metros - Plrath; sota-prôa - Socra- nay' sota-voga - Simão to o que ,publica o J'ornal "A

zam - AtletIcp, com ....

T "E A'

M II" "

11"8/10Maçda Ih ugdenlpo u er -, tes Formighieri; prôa Stuepp; sota-prôa - Man- Nação", que diz em man-
20 l' ,e a as e rata e Bron- Nilton Pirath. fredo Baechtold " prôa h t "R d I C ugal

10 90 I
c ee evoga a pe o on-

Atl-t'.ze ao� ,e � co ocados. Balisa 5, - lVIartinelli Pedro Paulo de Gois. selho Superior uma decisão
-

, e ICO.

Ba!Isa 1 - .Ipiranga - Patrão - Rafael Linhares Balisa 4 _ Ipiranga absurda t0II!ada pela FASC"
30 lugar - Paulo Martins

Patrao - !lelmuth Paruc- Filho; voga - DSlrCÍ Laude- Patrão - Helmuth Paruc- 7 _ Essa explicação é de- -:- Lira.
çker; vo�a - RVdolfo Sch- 'lino dO$ Santos; sota-voga ker; voga

• Wiegbert vida, _para que não seja de- 20�°�etros rasos:

luhn; proa -:- Norberto Ral- - Alfredo dos Santos Fi- Theis; sota-voga - Alfl'e- tm'pado o que ficou delibe- ucgar
- M10rAácí Go-

velag�. .

lho; sota-prôa - Adernar do Voss; sota-prôa - Alex d I C Ih
. mes - aravana ( o l'. com

Ba!Isa 2 - R'l�chue.lo _ Aurélio de Oliveira; prôa Roenig; prôa _ Heinz Stei. r� o pe o onse. o S�penor 125"2/10.
.'

Patrao - Spyro NIcolau _ Valter dos Santos Ouri- mann.
nao tendo a dlreçao da

2° lugar - Alcindo Me-
Spyrides,' voga _ PatloocI'- �A�C tbomaddo qualqjuel' de-l, deiros - Atlético.

'

ques. Balisa 5 - Riachuelo - Clsao a s r anio Aguiar', p.roAa - Anto- B l' d
.

d
u , esc a, re.cen-, 30 lugal' - Jose' 1\11' ...a Isa 6 - Atlântico - Patrão - Spyrt> Nicolau' o am a que nece sal

'�ore,()
nio Spr"da" P t' -

L
.

I S h t'
,

'I bS 'flO'l.se - Atle'tico,... ara0 o,nqva c roeder; Spyrides; voga:- Silvio orna que os cBalis-a 3 _ Martinelli _ '
' , u es I

la-I'
'

voga - Guido' Hoff; sota- j Soncini; sota"voga - Rurt dos, principàlmente os doPatrão - Arilton .Vieira; voga - Waldemar Herbst; Angelo Rupka; , sota-prôa I inte,rior, que estão longe, da
--,----�-'--�--

voga - Edilon Pereira dos sot
'

N b t H
.

, a-proa - 01' er o ,9-1'1- - Ernesto TremeI. séde, tomem conhecimento dão margem a- comentarios,Salltos; prôa """7 Felix Za- t h A

O 1 d H '11 I
guini.

sc ; proa":""'" r an o I e. Ba!isa 6 -

�a�,tin��li,' -,
das notas oficiais, 'cumprin- que quasi nunca exprimemNono Páreo - às 10,40 Fatrao - AClOh VIeIra; do dentro des prazos, o que a realidade dos fatos.

, Balisa 4 - Patrão - Lou- horas - Outt-riggers a 4 voga - Manoel Silveira; , determinam ,os estatutos da Flo,rianóp.olis, 8 de no-rival Schroeder " voga CI b t ' '

remos - as�e a er a - sota-voga _- Valmor Vile-'l FASC, facilitando assim os vembro de 1951.Waldemar Herbst· pl'ôa - 2.000 metros Bronze I t
A

O 'ld L'Guido' Hoff,
,

�; �o a.:proã
-

,ri o

IS-I nossos trab�lhos e impedin- Humberto D'Alascio
"Garlos Hoepcke" - l\1eda- boa, pIoa - Jose Azevedo, do que surJam casos, 'que Secr. Geral."

Campeonato·· Catari
nense de Remo

Como astá c;rganizádo, o programa
para 'as:'regatas de amanhã

federação Aquafica de
Sanla ta'arina

Nota Oficial 21/51

IUbiratan e. Barriga Verde
venceram

A 5a rodada do Campeo- Classificação por pontos
nato Citadino de Basket- ganhos: 1° Caravana do Ar
BaU, realizada sábado' à, e Barriga Verde, com 6; 2{} •

noite, teve os seguintes re- lugar - Ubiratan e "Clube'
sultados : Ubiratan 31 x Doze, com 5; 3° lugar - Li
Taubaté 17, e Barriga Verde I ra e Taubaté, com 4 pontos..
34 x Doze 20.

(Continúa amanhã)

José Moreto

'/'

� e'o ,.,úmevc.
que VoS

deve discAI"'po);.
..ese"-V4'" suo.

paMO;JVIm aWa'

TAC - CAT�RINE"_

TOSSIU?
Nã-o deixe que as Bron

quites ou Rouquidões amea�

cem sua saúde! Ao primei
ro acesso de tosse, tome

"Satosin", o antissético daa
vias respiratorias. "Sat9-
sin" elÍmina a tosse, da no

vas forças e v'igôr, Procure
nas ,farmacias e .drograrias
"Satosin" que combate as

b1;'pnquites, as tosses e aS

consequencias dos resfria-
f
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o ESTADO' Florianópolis, Quarta-feira, 14 de Novembro de 1951 7.

nos flue:
__ o em 1615 foi fun darla .

Pcvoação de Cabo Frio, por
Coustantino t, Menelau, go
verriador do Rio de Janeiro ,

- em 1762, o célebre '':;:1- :

pitão James Look, em via
gem para o Pacifico, apor
tou ao Rio de Janeiro;
- em 1776,- fez-se de ve

la, do Pôrto de Cadiz (Hes
panha), uma grande expedi
ção comandada pelo Gene ..

,

ral d. Pedro de Cevallos I
Cortez y Calderon composta I
de 20 vasos de guerra, 97'
transportes, 10.000 homens
sob o comando do Almirante
Marquez da Casa TiJly, che
gando à nossa- Ilha de San
ti Catarina, aportando em',
r< • • ,
\ anasvteíras em 20 de feve- i
re11'O de 1777 dando lugar �'Ivergonhosa capitulação pelo
chefe portugues, que aqui Ise encontrava ; ,

- em 1823, foi: criado um IConselho de Estado pelo 'Im-
pprador D. P�dro I; I
- em 1836, foi entregue Ià Câmara Municipal do Rio

de .Janeiro, pela 'respectiva I
Comissão, a 1!:ftatua Eques- I

_., _

t re do Imperador D. Pedro V d N d d�'" a. qual importou em . ,. I' en e -se ou l o mun o o
'''':>4.710$375; ,

dí d TV'- em �883, uasceu o �"I;i, I aluga -se a lO' e a
rcchal Joao Batista l\Lt�lcà-1

Por AI Neto
renhas de Morais, a 1uem UII1:a casa de material, Falando durante uma

�('u!Je �andal�. a no�s�l vzi lo I com tod? ': con�orto, sita:- à transmissão pela WATV, de
I ÚS,'>, Força l;,:,pedl('lon<Íria rua Antônio Carlos, em S.1o NewrK, o Dr. Harold E. Sta
Brasileira durarrta a Segl.L>1'. j José. , ssem - presidente da Uni.
,la Grande Guerra. I Tratar na padaria "BEl· versidade de pennsylvaina

André N llo Tadaso« IRA MAR" com o Sr. João -- teve ocasião de dizer:
: José Leite, na mesma rua. "O fato de que Vs. este-

F,.qu-eza� em ger.1 jem me vendo enquanto lhe

Vinho Creosotado AOS SOFREDORES f��O'd! ���u��lV�� �:a��:�
• •

I
A Dra, L. GALHARDO mos. Todos os norte amerr-

(S,tve.ra) ,

ex-médica do Centro Espiri I
canos - eu digo até, todos

VINAGHE DE PURU VI. I ta Luz, Caridade e Amor I os hom�ns. - teem o dever

NilO I comunica a mudança do. seu _ dec.o��nb.�ll� para que a te-

consultório para a Avenida lêvísão seja U�l fator de

N. S. Copacabana nO 5'40 _ progresso".
Apartamento ,no 702 _ Rit Paul Cavanaugh acaba de

de Janeiro. obter grande exíto na trans-
missão de uma história de

'ERIDAS. REU'MATISM( detetives pela televisão in
II PLACAS' 'SIFlLITIC..u titulada "O Assassino é

Slil,r de NOQUeJrB IAJ:��i:���TiSãO - diz Cava-
Medic.çlo .uxiU.r.o tr': i naugh - está criando um

tam••to da ,HUi. novo tipo de histórias de
mistério. As t�las da vídeo
permitem muito maior inti
midade do que as do cinema

'

e são por certo muito mais
eloquentes do que a trans
missão sem imagens do rá
dio".

, Lourival.Coutinho, diretor
da revista "Cartaz do Rá
dio" acredita que o microfo
ne é um meio excelente para
educar o povo.
"O que nós precisamos -

disse-me Lourival - é ele-

OS"Y nam� & Cia vaI' cada vez mais o nível
, U, U intelectual dos radialistas""

No outro dia entrou' n�
"studio" da NBC um homem
tão pa'l'ecido com Bing Cros:"
by, mas tão parecido mes-

I mo, que um dos filhos de
Bing que está canta�do pe
la NBÇ aproximou-se e di,s
se': "Boa tarde, papai".

_..-

DIREITO I

De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
De Pláci'do e Silva

- Ribeirb Pontes .,

- Érico Maciel FO...
'

- Roque Gadelha de
Melo .

Napoleão Teixeira
65,00
40,00

-

Ontem no I-t

Pa�i�adn I
13 DE NOVEMBRO !

A data de hoje recorda- I

Augusto dos Anjos ' -- De Castro e Silva. 25,ôo
Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas.

40-Go -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

cheque pagável no Rio de Janeiro.

Cr$
100,00
480,00'
150,00
130,00
50,00

-

Nocões de Finanças e Direito Fiscal .

Co�elltários Cód: Proc, Civil - 4 vol, .

Normas Jurídicas de Contabilidade .

Comentário Cód. Penal .

O Divórcio � .

Teoria e Prática do Processo Fiscal � .

O Suicídio ,"
'

.

'IWMANCES'
Dinheiro Graudo _ .

Manhattan Transf'er ..
'

, '.
Aventuras de um comunista _ .

3 Soldados
'

_ . .

Paralelo 42 .,
"

.

1919 , ," - .

,Paz de Espírito .

A Esperança ',' .

RJOGRAI<'IA

John dos Passos ..

John dos Passos ..

- John dos Passos ..

- John dos Passos ..

- John dos Passos ..

John dos Passos ..

Joshua Liebmam .

André Malraux ..

45,00
45,00
50,00
50,00
25,00
45,00
30,00
30,00,

Orgãos técnicos I GENE TIERNEY, RICH��� CONTE E JOSÉ ;FER-

de av.nort'8"ão da i SAO os FAMOSOS ARTISTÀS DE "A LADRA"

.
UAp . " (J ! DOMINGO, NO RITZ!

,etróleo
.

Diretoria de,' Obras P-úblicas
Edital

De 'ordem do senhor díre- ,- 1929 - sem c�ixa; ;
tor, devidamente autorizado,' Uma motocicleta Zunda.
declaro que se acha aberta, Os referidos veículos po-

"Art. 10 _ O presidente a contar' desta data, a con- derão ser vistos e examina

do Conselho Nacional do corrência para a venda, pe- dos, durante as horas do ex

Petróleo, como Superinten- lo melhor preço apresenta- pediente, no pâteo desta Di
dente Geral da Comissão F�- do e ressalvado o' direito retoria,

xecutiva, de que trata o � desta Direto�ia de recusar . As propostas deverão ser

30 do art. 70 do decreto-lei as propostas que não con- entregues em envelopes fe

li. 53'8, de 7' de julho de 1938 sultarêm o Interêsse do Es- chados, no Gabinete do Di

tem a seu cargo a direção tado, os veículos abaixo rê- reter, até às 10 (dez) horas
da Divisão Técnica. Iacionados :

'

do dia 26 do comente, quan-
Art. 20 _ São incorpora- Um caminhão Ford 'do serão abertas em presen-

dos à Divisão 'I'écnicaa que 4.�00 kg. - 1948 - sem cai- ça dos proponentes. ..'

se refere o artigo anterior e, xa; Diretoria de Obras Públi-,

por conseguinte, ficam dí- Um caminhão Ford cas, el1 Florianópolis, 9 de

retamente subordiüados ao 4.000 kg. - 1942; Novembro de 1951.
'

presidente do Conselho Na- Uma caminhonete Ford-

cional do Petróleo os. se- 1929; Günther Egon Becket: __:_

guintes órgãos: Um caminhão Chevrolet Oficial Administrativo, cl, 1.

a) Comissão de Constitui- - ...-.----, -----------------

ção da Refinaria Nacional -4JIIWII"'---------------
de Petróleo S. A. (Matarí-

p�_$ OJpe); I eb) Comissão da Refina-

IS'ri�)deC����:I:� �: C�:��;i� I,

l/falll!'
,

ção 'de 'Petroleiros;

"'* •. ,

d) l\dmil1istração da., Fro- -
' OURAJfTE TODO DIA

ta Nacional de Petroleiros; / '- "
.

"
,.,,�

e) Comissão de Industria- I" nOS \IA/)�JOS

:���;g:;f�;;;:�::t�;�;: 'ti"1,< �,t.,--'

na) do Petróleo expedirá: as l!'fIJ .::'t. .-

orden � ,e ínstruções necessá
rias a efetiva incorporação
e ao funcionamento dcs ar"

,

gãos referidos neste artigo.
,Art. 30' -O presidente

d,o Conselho NacionaI do Pe
troleo apresentará ao pre

sident,e da República no

prazo de sessenta dias a

contar da publicacã.o deste
decreto um' antep�'oJ'eto de às
lei destinado a reorganizar
as atividadd govel'l1amen:
tais no domínio da explora
ção do petróleo.
Art. 40 - Ficam �xpres

.samente revogadas'as dispa
llições dos decretos e atos

RIO, 12 (V.A.) - O pre
sidente da República. assi

nou o seguinte decreto dís

Dondo sôbre os orgãos téc

;icos de exploração de pe

tróleo:

,

I

SAL·ADA
iNOFENSIVO, - AGRA·
HAVEI.:, -'- SABOROSO
NOS BONS ARMAZENS
mSTRIBUIHORES: - IN·
TERMEDIARIA CATAR}·
NENSE LTHA. - FLORIA·

NóPOLIS
TEL. 1251.

Cmbe Doze de Agostc
PN'Of'3I1HJ par::. o mê,s de Novemb'rc

·SÁBADO - Dia 17 - Soirée.
DO:J\.llNGO - Dia 25 - Coquetel dançante das 10

13 horas.

Tôda� as segundas feiras sessões cinematográfica ..
.._---- � .. -

Camisas, Gr.va�8, Pij.
oe!!! M'eU1.8 d�!!! melhor....

pelos menores preços só lU

CASA MISOELANIA - Rua
Conselheiro MafrlL

que colidiram com a execu

ção desse decreto.

Art- 5° - Este decreto
entrará em vigor na' data
de sua publicação".

r

I
•

,-

� Ifln/rO' cJm '

.

,

,
. =T-�.

/
no novo BANeO AGRH�OLA

A eooperbotivo., pe eré�ito ne 1, do BRA�ld
SEDE PROPRIA • ,

, �if�n�1b
" FLORIRNOPOUS - STR CRTRRJJ1R

Compre pelo, me
nor preço da cida ...

, de o seu refrigera ..

dor NORGE, mo ..

dêlo 1951, com ga
rantia real de

5 anos.

J

Caixa postal, 239
Telefone, 1607

'

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

VOCÊ VAI APLAUDIR:
"O COMPRADOR DE FAZENHAS"
RITZ, A PARTIR DE 5a FEIRA!

r "l,
_Oh-

CA,.I A%.'�, ••H.lc•••-:"ld'''i�Q.1 A Cu.. -61. CAPITAL- .ham. M2 '-llOua.la. do.
v1 IiJ!lh> Al:\blt d. ",feb.1·uem iIlt>�".·' oomp.'H !MATRIZ .1Il\'l

"_ \,

SABE DA ULTlMA?
CHEGOU

MARTINI
!Vermouth de :Fama Mundial

Jit
r.briaara·t•• dl.tl'lbuld';"reii da••famada. ao.:
foag8•• -DISTINTA- • RIVET'� PalilRue am "1'0.'

'--de .al'timeata d. oa••mira.l. ri."aden••' IIrl••
bora. • ba.eta.; alaoda••• "monUR • ..lam••tOI
pa•• eUal.t••, qUI

I .acobe db.�am.rat. d••
�I\rll>'í OOlDolol••te. cio I.todol' -'0 ••ntldo d. "lhe faz....m ".m.
Florf.g,6>P��lJm !i1R1FXLiAIS.m Stum.nau, ",�L(ij�l!!i- '

'

1""'" ."..�.J.,�--..

.......... .=..&..... 12

,.'
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'

�'I'� � 'I Independência NA aSSEMBLEIA lEG1S1llt
uem a es�onsa II a e r de Marroco� p,:or:rogação dos trabalhos por. votação unanime -

..
� dilema do deputado Enory - Ainda a Rede Pa.raná,St

.
, PARIS, 13 (U,P,) - Os Catarina - Ordem do Dia

o M�NOR, IMPRESSADO ENTRE A BARATA E A li à rua dos Navegantes, fren- principais delegados árabes

Cll:RCA, RECEBEU FERIMENTOS GENERALIZADOS te à casa do sr. Renato rias Nações Unidas inicia
- UMA SENHORA, AO CONHECER DO FATO, TEVE l El ias Ventura, o veículo foi rarn conversações com os

FORTE ATAQUE DE NERVOS, ABALANDO-I,HE A de encontro a uma cerca latino-americanos sobre a
,

SAúDE SÉRIAMENTE de sarrafos, impressando o questão de "independencia"
menor Rubens Manoel Fer- de Marrocos, segundo inf'or-

Várias vezes chegaram ao

I
gantes, grave acidente ocor- reira, de 9 anos de idade, mau uma alta fonte árabe. A iniciativa, devidamente justificada pelo deputad

nosso conhec imento j de que, reu, com uma barata azul, filho do sr. Manoel Francis- O secretário Geral da Liga Ylmar Corrêa, seu autor, .não foi bem recebida' pela t
no distrito do Estreito, me- de propriedade de Lira Cruz co Ferreira, residente à Arabe, Ahmed Chukeiri, que I situa�ionista, tanto assim 'q,ue o deputado Encry Tei�:i�
ll.o�es era� encontrados

di-I
residente na Vila do Balneá- mesma rua. representa a. Siria, declarou ra, Pmto, do P.S.P. subordinado a U.D.N., viu-se COh

rígírido veículos, pondo em rio, governado pelo menor, O menor recebeu f'erimen- que "vários delegados ára-', �rangido a retirar sua ass�natllra ao, projeto. E. se 19 f:�
perido a segurança dos tran- Milton Luz, filho do sr. Ge- tos generalizados, sendo me- domingo, e continuaram ho- ,� 'por�u� a ordem do partido governista era de combate,
seuntes.

' raldíno Luz, delegado de clicado, je, conversações com dele- a medida.

As denúncias que, quase Ipolicia daquele distrito. gados latino-americanos, vi- Acontece .que na sessão de ante-ontem fi. UDN., vol•.

diárias, chegavam à nossa; O FATO OUTRA CONSEQUENCIA sando sondar a opinião e a tau atraz, propondo emendas ao projeto. ,E quem oferec
redação não traziam, toda- i Às 10,30 horas, mais ou GRAVE futura .atitude da, maioria emenda concorda com a tese, em principio.

e

via, os nomes dêsses peque- menos, encontrava-se esta- do bloco latino-americano, a As emendas eram no sentido de reduzir o prazo de·
nos infratores, razão, por"; clonada frente à delegacia Outra consequencia dêsse respeito do problema apre- prorrogação,

que não as agazalhavamos' de policia, a barata do sr. fato, que se deve à negli- sentado pelas reclamações O deputado Ylmar Corrêa requereu sURpensão do!'!:

para que fôssem êsses fatos Lira Cruz, tomando-a o fi- cencia ,..ela autoridade no e- mar-roquinas contra o regi- ,
trabalhos para que a Comissão se pronunciasse a respei�

apurados convenientemente. .Iho do próprio delegado, com xercicío de uma função que me frances. to. .

Ante-ontem, à rua Nave-' 16 anos de idade; Ao chegar diz respeito a' êsses casos, Reabertos os trabalhos, foi lida a emenda que mere_.
______________________ foi a do' abalo da saúde da Prel Paulo ceu apoio unanime, isto é, a prorrogação iria áté o dia

sra, Herondina Silva, esposa- •
. 15 de janeiro, encerrando-se antes se fossem �oncluido�.

do sr. Renato Elias Ventura. Carnel·ro os processos em estudo.
Esta senhora, ao ter ciência _. ,�_

A emenda contou desde logo com a aprovação de to-
do desastre, foi tomada de

. D�sQe,ontem esta cm ,:10- das as bancadas, inclusive do PSP., na pessoa do deputa_
sério ataque de nervos. aba- rianópol is o dr. Paulo car-I do Teixeira Pinto, o qual, nesse vai-vem ol'iginalis'si

'>.

lando-Ihe, gravemente a neiro, dinâmico Prefeito .de apoia e não apoia, se colocou numa situação incemo.
M

.,

I d L' . I .'

,()...

saúde, sendo medicada pelo umcipa a agu[J� e �!e- da: se vai de acordo com seu modo de pensar, contrarIa.
dr. Zulmar Lins Neves. me�to destaca�o. do .Part.ido os "aliados" aos quais se sente presá, como aconteceu no

, Esse Jato, que vem de- Social Dernocrá.tico. . I caso da emenda do aumento. Se, sacrificando seu mod
monstrar a "liberalidade" O EST�DO cnmprirnen-: de pensar, concorda com as ir�posições dos outros e ret�
da autoridade policial, per- ta-o, cordIalmente. ( ra a sua assinatura, vê-se na tristissima condição de apro-

Vielêndas e Arbl·trar·l·ed Imitindo que (j propr io filho

V·d I R J jyar aquilo a que, por forças estranhas, havia negado so-

. ,-" a",,:, menor, de 16, anos, sem car- I a amos r. lidariedade com ia retirada "ex-catedra' de sua assina ..

, teira profissional, sem li- Encontra-se nesta Capi- tura ,'.

'.' ..

'

des em P � Imesas
'

I cen�a legal para dirigir a:1- tal, desde ontem, o sr: Vidal
'.

Con:o se �IVral'a o dISClpU]O de Adernar, desse angus-

U tornóveis, merece a atençao Ramos Júnior, industrial na
tiante di lema i

do sr, Secretário da Segu- cidade de Lajes onde É, tarn- !
Assaltou o caminhão e rança Pública que não tem bém, prestigioso líder pol l-

--------------------� ---

i}.cebou com O baile ���l'�e�.r�vi::�:�l':t:l��ard� tico e Presidente do Diretô- Cenvídadn o sr, Getulio Var-
", " rio do Partido Social :8'21110-

ato demitindo o SI'. Geraldi- C"O correio.Lageano",'ól'-lt.os graves.-E::l'Se rapaz lIOS
crático.

"

gas para o 00'gressono Luz do cargo de delega- .' .

. gão de orientação trabalhis- informou que não viria dar O ESTADO, cumpr.men-
'

'

do de policia do Estreito,
ta, insere o seguinte em seu Iparte porque ao 'VOlt&I' ao f

ta-o, cordialmente.

I Pro"· 'Paz
.

ace a fatos 'antecedentes -

último número: l distrito seria pior.. que o colocam como a auto- CONFERENCIA DO JOR-
,

I

A séde do distrito d.e Pal- A população de Palmeiras ridade que mais negl igen- NALISTA MEDEIROS I>OS' RIO 13 (Via, Aérea) _:..._ Getulio Vargas para presi-
meíras, no sabado passado, não esconde sua revolta per cíou no cumprimento dos' SANTOS O Sr. Presidente da Repú- dir a instalação do conclave"
foi teatro de arbitrariedades estes e' outros incidentes deveres' da sua função, o A convite do Centro Aca- blica recebeu, ontem, no 'Ca- que deverá se realizar n8.'::1-
e violencias por parte do provocados pelo suplente em que, já por si, é causa ina- demico XI de Fevereiro, o tete a Comissão organizad.o- \

ta Capital possivelmente em

sub-delegado em exercício, exercicio, e continua sobres .. pelável para essa delibera- Jornalista Medeiros dos �a do Congresso Continental dezembro próximo.
cidadão Vitor X. de Liz. 'saltada com a permanencia ção do Govêrno .. '. Santos fará, hoje, dia 14 Pró Paz, que convidou o sr.

.

Nossa reportagem compal'e- daquela autoridade à fren- De quem, nêsse caso, d b' 20 horas no

ceu ao local, tendo colhido te da sub-delegacia. responsabilidade?..
a, s:I��::�r;�:sFaculdad� �'l� O Morto.' l·á a' "am·,obo do' ComI--informações de inumeras __

.

-,-___________
U V

, Direito, uma conferencia. •

�=S;:t��. oq�ot���:tean��;�:_ A Menor Morreu Afogada s�?re "A E,m�ncipação Po'·1 léria AbriU 'os· Olb�s .-.

lino Jacinto, da Transporta- .

.

.

n� LagoA.a'
htlCa � �1:!r�dICa da Mulher

I RIO, 13 (V.A.) - Ó caso' que teri� permanecido in-

d M· I d It
. , u no BraSIl .

- ,.

'd't M't t
' .

t v'I'ute e-
ora l Irage, e aJaI, es- A entrada é franca.

nao e me 1 o. 'UI :�s, em u- consclen e quase

tacioriara seu caminhão na A ·EMBARCAÇÃO, RECEBENDO FORTE RAJADA DE do semelhantes, Ja ocorre- quatro horas.

rua entrando num bar. A- VENTO, VIROU, SALVANDO-SE DOIS DOS TRí!.:S TRI- Prol."OSOl
r

Reql-� ra,zyI em ,tôdas as partes do Nada de extraordinário".

gredido injustificavelmente PULANTES t::' � mundo. Não deixa, entretan- porém, acpnteceu. O morto"

no recinto do bar, estando Lamentavel ocorrencia corro, salvou os dois sobre- Esteve nesta Capital, re- to, de ser curioso e o pito-l continua bem morto e vai'.

desarmado, corre ao cami- se verificou às 17 horas rle viventes.,
.

gressando ontem, via·aérea, resco da �ena, um misto de ser sepultado hoje 'pela ma-

nhão, p2,ra se afastar. An- ante-ontem, em o distrito O corpoda infeliz menina, a Lajes, de cujo munieípio temor, comicidade, e alegria, nhã. Tudo não passou de>

tes de manobrar com o óleo da Lagoa, que veio enlutar segundo estamos 'informa- é Prefeito, eleito pelo Pnr- vale pelo que represe�lta de um fato comum em medici

crú, é surpreendido pelo sub o humilde lar de um peque- dos, foi encontrado na ma- tido Social Democrático, o. patético: um morto levan- na legal, ao qual os leigos"

delegado, um soldado e m�is no comerciante ali residelÍ- nhã de ontem, sendo sepul- nosso talentoso conterr�.neo tar-se do caixão e olhal' es- no caso as pessoas que iaIIJl.'

pessoas, tendo aquela auto- te, há anos. tudo à tarde. Prof. Osní Régís. pantado para os circunstap- assistir aos funeniis, quise-
ridade desfechado inumeros

'

Aquela hora, u'a menor, tes '. . . ram emprehaT um cunho too,

tiros de revolver contra o
com '12 anos de idade, filha I .Foi esta a informação re- do especial.

caminhão que com o radia- de Cândido Belica, residen- ·Pa.ra OS' I-.dere da collgal'a"""o' cebida pela reportagem de A história pode ser resu7"

dor furado ficou imobiliza- te em Rio Tavares, atraver- . S I � I
Policia, na tarde de ontem, mida em poucas palavras�

do. O motorista é �inda es-
sava a lagôa do sul, em uma .

fazendo com que a casinha Oscar Adamasceno Araújor

pancado, sem m�tivos. Após fragil ca�ôa:' em companhia lerem e elerem li da rua Luís Bie.álhtJ, n. 31, de 69 anos de idade, estava,

a oconencia o mesmo chau- de uma tIa, mdo ao leme da .

.

. r em Rocha Miranda, abrigas- licenciado pela Central da"

feul' é interpelado para re-I e�bárcação o. sr. Olimpi� Para que os líderes Bulcão Viana, Ota:cilio I se um "exércit?" de fotógi-a- Brasil, há dois anos, em vir-

ceber o pagamento dos da-I
Pu �s, pescadOl tambem ah Nascimento, Cássio Medeiros e Enori T. Pinto

fos, todos anSIOSOS por co- tude de se achar sofrendo>'

nos e mais certa quantia reSIdente. •

leiam para as suas bancadas, que apr�varam
lher uma pQse do llOmem que de doença' cardíaca .. Recen-

para silenciar. Não consen-
Em dado momento, com fôra dado como falecido e (Continüa na sa Página)
f

unanimemente a prorrogação dos t.rabalhos le-
tindo no suborno, é ameaça-

uma orte rajada de vento gislativos até 15 dé Janeiro, reprodu�imos êste
.

do de prisão. Foge a esta CI' _ norte,. a embarcação virou, ,

t b topico do órgão udenista, ontem publicado, em
dade onde é medicado, teú- e, mm o em ora se esforças- suelto, à primeira página:
do o sr. José Baggio, genin- s: para salvar a infeliz me- "A prorrogação da sessão legislati;'a para
te da Transportadora Mira'� nma, esta veio a perecer, en-

t
15 de janeiro de 1952 é Um ato tão indecoroso

gel, requerido a abertura quan o outra canôa, em so-

de inquerito, bem como ha-
----, quanto o do aUmento dos subsídios dos srs. depu-
I 'Ielrça-, d P tados, porque representa, paira os cofres públi-

beas-corpus preventivG, o 1I.D P. 8- cos, uma despesa e�timada em ,mais' de um mi-
seu preposto. A poiic.ia de

roo no En.i.�.,'.'0'• dar' lhão de cruzeiros. Ambos nasceram do mesmo
Lages, atendendo pronta- '.ID

_

(J impulso da ganância e de falta de escrúpulos
mente, dirige-se a Palmei- da" Ilalnza""'P''azo pelos dinheiros públicos e constituem, por si sós,
1'as, onde na meSl1M noite U U uma afronta ultrajante à confiança do eleitora-
o mesmo sub-delegado 1'e- NOVA YORK, 13 CU. P.) do catari�ense.
solvera. acabar com um hai- - O dr. Alberto Gainza Os deputados que aprovam atos como êsses
le à bala. Nove impactos fo- Paz, ex-diretor de "La Pren- não 'merecem aplausos de ninguem. Pelo contrá-
ram constàtados no 1-do do 8a", de Buenos Aires, partiu rio, são dignos de lástima ...

"

salão, não atingindo' nino de avião pa·ta Montevideu.
.

guem por veí'�adeiro f'.lila- Interrogado sobre as ele;- ---O' Tgre. Nossa reportagem es- ções arg�ntinas, declaro'u' .rande r"mor de TArrateve. com um rapaz que na- que não chama aquilo de e- NOVA YORK 13 CUda tmh ' .P.) "de 'grande intensidade"..

a a ver com a en:brin- leições. Agradeceu as g'en- F
.

h
r-u.es do suplente em exerC'l'- t'l

.

d

- aloje registrado, pe- ...0 abalo sísmico . situa-se
.

I ezas e qp,e' foi alvo nos lo sismógrafo da Universi- cerca de dez mil quilometrasCIO, mas este o atingiu na estados Unidos, de paI·te do�.'· d d d F dh.cab .

d
' a e e 01' am, de Nova

I desta cidade, em direcão in-
eça, sam o com fel'i!::en_ J'ornalI'stas e de fodo'n1l1ndo. Y k

-

v • 01' , um tremor de terra determinada:
\

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

F'lorianôpol is, Quarta-feira, l4 de Novembro de 1951

•

Prorrogação dos trabalhos

O, �inal d.a se�são de �n�e-ont�m foi ocupado, na: As�
sembléia .Legislatdva, pela discussão -do pl'oj'eto. de Reso..
lução que prorroga os trabalhos parlamentares até 10 d
fevereiro.

e'

(Con tin úa na 3a página)

Dois cavalheiros, escapas à vizinhança do jor
nalista, papeavam ali no "Café Rosa". Usando e abu

sando. da giria esportiva, relembravam os casinos de'

outrora: o Ahú, de Curitiba,. o Atlanti'co,' a uica. o'
Copacabana, do Rio ...

A conversa, de repente, virou de bordo:
- E aqui, como vai o bacará político?
- Mal! A banca perde muito. A média é esta:

dez 'pontos e uma' banca. Chorrílho de escrita certa!'
..:_ E o banqueiro?

.

- Desapontado! Perde firme r Nem pensa elll

dar o suite!
- E não queima o baralho?
- Não deixam! Têm mêd(') que o novo baralha'

esteja chitado!

riquei na

xx

x

mesma. Arguem percebeu'?

GUI'LHERME TAL
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