
fracassaram os rsforços 'de Conciliação Vítima da
dos If ..UU. na questão anglo-iraniana PJTTSBURGH, 14 (D.P.)

.,; Um jovem pesquisador
da Univers idade de Pitts-

WASHINGTON, 14 (U. que "não mais há bases pa- tempo, o Departamento de bu rgh, Willia'rn Vensel, a-

P.) - Os Estados Unidos ra uma conciliação na ques- Estado procurou convencer I tingido pela doença jlo sono

-reconheceram o fracasso do tão do petroleo", depois de Mossadegh e os ingleses da quando fazia investigações
seus esforços em solucionar conversações de vinte e um 'necessidade de um acordo, para o Exército, faleceu de

a crise petrolífera anglo- dias' com o primeiro minis- i visando o prosseguimento pois de ter estado em coma

iraniana O de?artamento de ltro iraniano, sr. Mohammed
I
dos fornecimentos dij petro- por ?ito d�as. Médicos do

Estado anunciou esta tarde Mossadegh. Durante esse leo ao ocidente. hospItal dIsseram que éle

T
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Expressiva homenagem àme- .N t\T !_\·L !)os'
moria do valoroso pioneiro SaDa'orJn�

do Vale. dn .lt�"J-al' Corno nos anos anteriores.
, , " fl a S. A. T.' - Sociedade de

BRAUNSCHWEIG,
'

Ale- do serviço cultural de Bra- Amparo aos Tuberculosos

manha Ocidental, Novembro! unschweig, por achar-se f) - vai proporcionar aos

(Especial para os "Diários I governador em viajem. Em doentes do pulmão, interna

Associados") - Realizou-se' seguida o dr. Kindt,;) sr. dos em estabelecimentos es

nesta cidade, no dia 2 do Shlers, (chefe do seu «scri- pecialisados e os que Sê vn

corrente, data consagrada tório, o dr. Zimmer, o sr. centram em trutamento em

c aos mortos, uma comovente Marcos Konder e outros a-i suas resídencias, um N:.1.t't1

homenagem á memoria do migos de Blumenau dirigi- feliz, visitando-os nêsse

dr. Hermann Blumenau, ram-se ao cemitério, ..rn de grande d'ia da Cristandade.

fundador da progressista teve lugar a simples mas ex- Segundo sa:hem.o�, êste

cidade dó mesmo nome, em pressíva cerimonía. ano, aquela prestig icsa �s-
Santa Catarina. Ainda nessa ocasião, Iem- socíacão de benemereue ia, U'JrneCt Anea a Rabaldl"a Pol·lt'ca' Tempo - Instável, com

. O sr. Marcos Konder, bra-' breu o srvMarcos Konder as I org�niz:'rá um plano �ara a .I�
.

.

"'.
,

li I .chuvas e trovoadas." ' .

sileiro natural de Santa Ca- seguintes palavras do dr, I reahz�ç.ao dessa festa �10� HORTSPRINGS, Arkan- apoiará o �a�didato dem(.�-I Temperatura�, E�taveL
tm'ina, e que no momento se Hermann Blumenau aos blu- sanatóríos - o HOS�llt�� sas, 14 (U.P.) - O gover- crata no proximo ano, quat- Ventos - Variáveis, com

"Neréu Ramos" e o Fi):1I nador James Byrnes, do Es- quer que' seja êle. A.dvertiu i rajadas frescas. .

encontra em visita à Alema- menauenses: c -

I
- ,

lhão "Josefina Boiteux", tado de Carolina do Sul, so- cue uma cisão no partido Temperaturas - Extre-nha Ocidental foi o autor; "Lembrai-vos do grande
prou as chamas da revolta! poderá resultar numa vitó- mas de ontem: Máxima 26,8.da homenagem, cOlocando', Goethe, quando disse: o que

nesta Capital.
.., lV,F' 21 7bre d

.

t lt h 1 t' d t
'

d contra Truman, que lavra na republicana, e de que I
rmrma ,.-so l'e a mo es a. sepu ura e1'( as e . os . eus paIS, ·a· A providencia, não há dú- . _' Ii , --",- _

.1 d H Bl ire-o
.

.

1 1 nos Estados sulinos, com a congr essístas su istas per-

S b.
eto r. ermann umenau, .quire-o para POSSUI- o. sto vida, merecerá o concurso deri

.

fI t
. -

I á tO ato"ml·coj" " , • •

dI" declaração de que a lealda- enam 111 uen es posrçoesTIO .cetnítério desta cida e, quer dizer : Conservai a

CUI-. de quantos possam auxiliar
d EE UU'

..

.

id t d
..

uma coroa de flores com ex- tura herdada de vossos :'n- aquela socied�de nessa e� e aos," . Je m1dalds
Im- c�mo preSI en es e ccmJS-

'de"lxa a·lr--geDtl.Da�.

d'
., '

. portante que a .ea· .a e ao soes.

PT:SSrvO� .lzeres-. ,

' ... tee:deD:t�s. Sem e�que�e,:' a me,:ç,gençia: mesmo
. po:'que pa':rt-idp. -,Byrnes 'dis's'e.. aos 'I' :Qedá:l:OU. o govêl'lládol' , ,

Num Iecanto mod'e",to do. apIendlzagem da lmgua Ila- sem. um progr.ama p,·e\·IR-. l'-t .�
.. -

d'" d.-'I B' '-"'--)�"N� � ..,,,. ,�_
"

.' ".' c'
.

b' 1'''-:' ; 1_' J - I' ..} '1"'"
- .. : ". J-M.'N'it MS' a:,; que �scor a ue . yIlle&_� ao CQn�Ol,+. eetYt I.MO'1\T'l·'E"IDEU l'A 'urcemlteno, a som ra ('_' u�nas ,ClOfta , pe a qrra sempre mente elabol'ado' pa'l'a"a c_,ti-<,' ., ,'7- ",'1;,""" "t""'·.�·'a d'

.
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' maltOS . uspee :uS· 'o ISeur-· .1<111...... �ea�C\:Ja e·a!O.;P&l' ,{�óiC<e�- P )' ,,_o A �,," -'Nr'

.
, "arVGres,_ encontra-se o u- pugneI, conservaI a vo;;sa memoração do Natal nêssl�s 'd 'd t'; d C' .

..
"

. .", d':' ,
'. -."" ge.ndá • áClOrra.

,., d . d'" I
-

I' d'
- r ,"

• • so O pre1'!l en ,e a, amala Xl.la que nus ucomo emos
1 I· f •. '.' dmUtO o gIan e a emao e. mgua. as vossas tra' lçoes ; estabelecImentos de a"'SIS" S; R b

..'
d'd"

-

.

J
(e n orm.açoes anl1llela .e..'

.

' .

. � ':" am ay urn, aos governa- com sua can 1 a,_ura ou p a-
I

.braSllell'o. Na placa de uma'j os vossos costumes, tujo
..
tência ao tuberculoso no l' t d

-

d tal' ", .

t
Sa to que chegou a essa CI-

d ·t d
A' .

'1
:- ., nantes su IS as, a vogan o Ol'ma, so porque ceI' as

d d' . ".

tA' b 1'Cruz e granI o par o veem-l aqUI o que vos tornou Ul'e-: que se r.efel'e à ar>ão da <;:(
1- ld d P

. t"d D
'

d
. ", a e o sao\o a ·omICO .e ga.

., .'. .
" . .", ""\ a ea a e ao a:r 1 o emo- nessoas per enam ,:eus em- .

.se os nomes e as da-cus

dei'
CIOSOS obreIros do de8eevol- , A. T., nada lhe será possivel ,

D' R b pj're'vos". ! Pablo Ca1'losvmder Rooden-
.

t f I' � d
.

t It I d o crata. Isse ay urn ,que - b k
.

I t b IhnaSClmen o e a eClmenc') o vlmen. o cu ura .e ,')ant� de concreto sem que venham '

i
ec e, o �ua ra a

..

ava pa-
dr. Hermann Blumenal1, es- Catarll1a, tudo aquIlo Que a surgir, de futuro, ,rec1a� r

-

.t· _ �. ,là.' .

'fi -.,. I ra o governo argentIno em

posa e uma filha. ·Alí UI) pe-I vos fez bons e ctign?s filhos mações dos .próprios enfer- rln a �u•••erf'S e'.U8 I estudos nuele�res: De .ac.or-:queno rel�a-do, que algumas

I'
desse g�ande BrasIl, que mos.

p'a·.ra O ,etinOraS'�O. ArQ8otl·U·O do c_?n1 as p:'Im�ll'as l-Il{or-
hel'vas cIrcundam, ü SI:. deu a vos e aos vossos \19·S- Assim, da organização ati,,; . � G',

. I maçoes, o CIentIsta belga
Marcos Konder depositcJij· cendentes uma patria gran- um plano, nêsse particular. BUENOS AIRES, 'H, (U. I Os Tesultados de até ago- 'I entl·ou em diver'gencia com
uma coroa com dizeres em de e irilOrredoura". pela diretoria da S. A. T.. P.) - Juan D. Pel'on, ao; ra não indicam que qual-, o govêrno ::.jrgentino, refu
.::tlemão, impressos nas dllas . (D'O Jornal", de 13 do depende um melhor Natal que tudo indica, �ontará lquer outro partido J',;,mha a !giando-se no Brasil, d� on-

fitas, das cores do Bl'asH e corrente). do Tuberculoso.
'

com o apolO quase unanim'e "ter represe�tação no C(})i-' de acaba de transferir-se
da- AleI}1anha: "Ao grande . do Congresso Federai �\r- gresso. Com quase Iloventa para o Uruguai.
�lêffic'io e brasileiro dr. Her'-' S'era""g

"

fabrl·ca:dos no Bras·,1 gentino e com os 14 ,�.)ver- por cento dos votos·já.apu- ••

---

lUallD Bl,umenau" hom�mR.-
.

...

.

nadores provinciais. duran- l;�dos, na. dispu�a préSlde;l- Novo mlDlstro�em de Marcos Konder '. E
RIO, 14 (V.A.) -_ Esti- do, presidente da INLt;ríca te o proximo peria.:o, de clal, Peroll esta :om uma

do Br '�I
'

POl; �ima um (,ár��o com a
veram, onCem, em visita ao Nacional de Motores, almí- .l9q2-a 1956, como pl'esiden- votação de 4.0003.7\;0,' (:�n-l . aSIsegumte frase: Dr. Her- ministro da' Agriculn.ra os rante Augusto da Amaral te da nação. Os resultados tra '2.124.027 para B�lbll1,

n:�.I}n Blu.menau que ll.o. al�o, I A
.

IV 'P'
.

R já quase corp.,pl.et.os, ·;:i.a;; a.- ,c�ndidato ra?ical. Os ca.l1,.-'· RIO, 14 (V.A.) _ O pr'�-de 1850 fundou na pro ,'UlCHl
srs. c?rone r'anp{!

�L<l,ce-I' elxoto, coronel �IJ� (�e Al- inda extra-ofiCIaIs da elel-! dldatos de seIS outros pa. !.t..- '.J t d R --bl' .

�

j S C'
.

B 1 ..

. ._- buquerque, e dr. AímslO Pe-' .

I
d

.

.

I'
S!llen e a epu· Ica enVJOl1ce anta ·atarma, 1"1;.: O",. artigOs. d." l1a-, nido, diretores. da medma, ção de domingo, m.o8tra:m' os._que concor.rem aO'}J eJ-lmensagem ao' Sen�do F.'eup-

.

�ma colonia, que tem o S€l1 i't ti II f que os candidatos peron-is- to nao se aprOXImam em seu
I b t d

'

-

:... que oram. apresentar ao .' ..
t d t t' ( 1'1'., su me en o a sua étpro-nome.BLUl\iENAU e que é tal,�an,A., a�I&:-' s�. João Cleofas plano. (.l'ga-

tas ohti_vera·rrY qua:'lé todas �.�nJun o, d.ess.es. .? aI:.. ;.s vação a nomeacão do minh-boje a mais linda flor 00<\ t ,'V'
.

ue ilOtl O
lllzado por aquele estab.'le- as cadeIras no' Congresso e I el'es ra IcalS, Ja at.n1loI-

t d
. "'1 .

Piardins 'do Vale do Ita'.·,al". �

4
. .. Pe bt 1'0 e prImeIra c asse, :lll-

�

SOS P. caros cime.nto_industl'iaI yara a
os 1. g?vernos �rOVmClaIs. ramlque't :'on o :v� ema

lo Germano Hasslocher, pa.A faixa� com as cores do
. fabncaçao, no BraSIl, de ca-

O Pl'll1Clpal partIdo de opo- a.mp a VI orla em ,oe n� as
d b' d..Brasil e da Alemanha, foi RIO, ,14 (V.A.) - A Car- sicão _ Radical _ eonqvÍs- 14 provincias e na capital,' ra, o. cadr.go, .

e em a.n:� OI'
minhões e tratores de di·· . _

.
.

eXTl"aOr marIO e mlll1stl'Oeonfeccionada e ' impl'e5sa teil'a de Impol'taçãp e Ex- tou apenas 14 dás 149 ea federal .

.

">ela aI'tI'sta. parana"""."r.>..·. :'. 'poI'-+aça-o do Banco do BI'a�' versos tipos.
d

. 'C···'··
-

E t
.

d'd t· I' I plenipotenciál'io junto aoP • co",,_ U. L plràs no ongresso retrlR- n re os can 1 a 08 e (�1- ,

d R 'br D
.

1\tlaria Emilia Teles Bauei', sil distribuiu hoje uma no- A Fábrica Nacion:;.l de t;ando-se assim ums, p(::�'da tos para o Congresso, figu- f g?verno � epu Ica oml-

1-·- 't t d I d t' M' h t
.

t Ih d
. nlcana.naque a ocªswb em VJ�n a a ec aran o que a pal� Ir otores cegou a08 atuais de 31 lugal'es. ram rm a mu eres. r a i

aos parentes do seu marido de vinte doo corrente recebe- resultados após amplo ��stu-
.

chapa peronista. !
�

-em Kal-Isruhe. O cartão (te rá para estudo. os pedidos do junto às indústrias eu- _,
Os lideres radicais ex-j

.'

dedicatória foi mandado im- de licença p:lra importações l'opéias e norte-americanas, Acheson Ira pr�ss?m a crença de �ue.o O riso da dc:l.ad� ..... ,.primi.r gentilmente pelo fo- de nozes e'tamaras"da Fra:n- em "'consequencia do que pl'lllClpal fator da Yltona
tografo Eric Bane!': cunha- ça e suas calonias: Esses preferiu as condiçõei3 téel,i, a Roma de Peron foi o grande nu� �rF;:;;'�.,_....!!'!"'i-.-:;�i��::-----::�no de d. Maria Emiiia. pedidos. porem restr�ngem- cas -e econômicas pl'op.ostas mero de mulheres que vota-

r�No dia 1° de novembro a- se aos chamados importado- pelo consórcio da� indus· BARIS, 14 (U.P.) � Sou- ram nesta leição, pela la. l:�
('ompanhado do dr. Norbert r�s' de tra,diçã9-. É clapo que trias italianas Fiat, A1Isal- be-se hoje que o sr. Dean vez aIíás, depois da campa- _. ./2ilIJ.mer, diretor da i'<nistfl. o corp.erciante nO:vo"te.rá ,de do Forsati e Alfa Ho:íneo: AchesQll, secretário �e.Esta- nha sufragista l.iderada pe- <:::'0r /..

.

"Der Wég jns Ausland" .( O� importa!r dando ':vantagens Estas empresas terão ;:;aj,- 'do noit�-americano, perma- la Sénhora Eva Peron. En- , ..

,....
\\'Caminho ao estrangeÍl'o) fi) ao grupo .tradicional, que tieipaçã.o efetiva e re�po[!- necerá nesta capital até o tre as eleitas figura Jmma .. ,

.'
.

sr. Marco:s Ko:nder' VlaJO;'l não empresta o nome .. de sua sabi.lidades nas linh<l�; óle dia 22 ou 23 do corrente. va· !I�arraurí;' �e�oureira d? par- •. l ( ',,'para esta cidade, proe-edet:-- firma· graciosamente. Logo fabricação, pretenflerrilD a�- 1'<1 acompanhar os trabalhos, tIdo FemmIno Perom::lta' e �_ '.

''''

te de Hannoveí'. Em H�dU}O· os artigos de Natal por tra- solar-se à F. N. M., eor,1 a da :Assembléia Geral das I antiga cantora de tang(j� a _:.. _
_;/ ...::=_Ver foram recebidos pelo .1:(;-. dição serão escassos e ca- participação de técnico6, Nações Unidas. Em sefni.riá I

qual tem já assegLJrada a se- - Essa bola de nêv-e é co-
-·

..P:wse.n.ta",Üe .. çJ.o� -g.J).vel��a�l�)r r-os- c.o.tll0- aconteee' 1;(:}dos' (JS ferramental e' c'apitais tra- o ",r-. Acheson irá a Rona, natoria pela Provincia de \ mo a oposição: quant�'!la cidade dr. Kindt, ;::hefe I .�nos. zidos da Itálía� para a reunião de Nato. ! Entre Rios. mais rola, mais cr,�qc',)!

Apreensivo o Papa Pela
S·,

- I t 8CI"0081 fedogoverno,afimdeqdeI uaçao n ern . s," excia. delibere' sobre a.

CASTEL GANDOJ,FO, 141 guerra não parece próxima". solução que permitirá regu

(D.P.) - O Papa PlO XII, Citou, entre ou�ros aconteci- larizar as relações f inancci
em alucução pronunciada mentos, a cornda arrnamen- ras da União com as díver

por motivo da apresentação tista, com as suas conse- 'saS autarquias, principal
de credenciais do novo em- quencias economicus e so- mente os Institutos e Caí
ba

í

d dE' s r. cíais, I xas de Aposentadorias eaIxa 01' a. span ;,a, ",- .

Fernando Castíello. man i- : Pensões.
festou o seu pesar pe.amar- "Ninguém contempla es-

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

cha dos acontecimen+os 'il1- te espetáculo com maior O T f M P O
ternacionais, tendo p+lavras preocupação do que 0 Pai

de temor para com <l. situa- da,Cristandade" -- aduz iul
. Previsão do tempo até 14

ção. Todavia, frisou que "a o Suma Pontífice.
horas do dia 15.

,

)

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

tlco do Hospital de Caridada.

CLINICAS DlI SENHORAS

CIRyRGlA - ,PARTOS
&.8SISTENCIA AO PARTO •

OP.RAÇOES "OBSTÉTRICAS
Doença. Irlandulare., tiroide,

,
"••rioa, hipopiae, ate.

Diaturbioa nerVOSOI - ••tarl

lidada - ,Relrimea.
Conlultório: Kna Farnando .a

"ado, -'- T.et. 1.481.·

Relid. R. 7 4a Setembro - ••Uf.

l)ra. a Souza � "I'e l. 8.11.

OaA.,WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTONIO DIU MUSSI
DR. M. S./CAVAL

CANTI
Médico. / ,

Cirurlria-ClInica Geral-Parto.

&.r'l1oo éompleto e eapeciali8ado da. DOENÇAS D. SUBO

.,,;,�.��.. mQde:rnol m6todol de dialrnó�tico. e tratamento.

1i��l..PO.sCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA -- •• l'ABO.

LISIO BASAL

Clínica exeluaivamenta d., ert-

anç... \

Rua Saldllnh. Marinho. I'.
Teletone (M.) 7''1.

b410larapla .por ondu curt.I-.I1etrocoaculaçlo Itaioa UItn I
...1•• • Infra Varmelho. .

I D A I dC..1lI1tório: Rua Trajano. 0° I, I" alidar - .difielo 'e .01lte- r. varo e
_
......rio: Dai" a. lt hora. - Dr. Io..'. C� rv;t Ih"

o.. 8en1ço. de Çlínlea Infantil

José Medeiros ,Vieira

Da. 11 á. 18 ll<Jra. - I'ra.•u.. i.

�t4.neia -. Rua Sa,nto. Dumont, 8. Apto. L
Doenças' de Crianças
Consultório: Rua Traja

no s/n. Edif. São .Jorge ->

1° andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua �riMa'lderro Silva Paes, a/n - 30

andar; (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente das

14 hs, em diante.

DR .. ALFREDO
CHEREM

Curlo Naeion.l da doença.
.eDtat•.

Ih-diretor do Hospit.1 Coloni.

�nt'ADa.

Doença. nerva".1 a mant.la.

Impotenci. Sexual.
Rua TiradeDte. nO ...

Con,ulta. da ... 16 .. 111. 1I0r.a,,'
rON.: I. 798.,

.

Ra.. Rua Stlnto. Sar."'a, 14
- ••treito.

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.....,I.U.ta efetivo do Hospital de' C.ridade, de diver....

�, . InatltutoR e CaiI••

-0-

OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA
Tratamento e Operaçõel!

BRONCO.sÇOPIA - ESOFAGOSCOPIA

"tir.da de corpo. ,extranh08 de Pulmões e Eaotaco.
-o--

RAIOS X

."emo ap.relho para radiogra_tia•. da Cabe"ça.
Tr...n.mlnaçio. Dara eontoróle de cllra dg Sinualtea. I.Ir••

._.DaGa.
.

.

HORARIO DAS CqNSULTAS
r

(Peta manhA - Hospital de Caridade).
.

..-'

\ (.6. tarde - Oenanltôrío Visconde de Ouro. Preto, 111. I. (Alto.
.. Ca.a Bell� Horizonte),

;�.fdlncia Felipe. Schmidt 101. Telefone - 1.660.

o ESTADO
AdminiAtraçlo

Redação e Oficinall
,
1

rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1,022 - ex. Pos
tal,' 139.
Diretor: RUBEpS A.
RAMOS. )

Representente:
A.S. LARA

Rua Senador Dantas,
40 - 60 andar
Tel.: 22-5924 - Rio d.

Janeíro
RAUL CASAMAYQR. :
Rua Felipe de OJiveir.

'

nO 2t - ,80 and'ar
Tel. : 2-9873 -. Slo

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano .... Clt 100,00
Semestre .•Cr' 60;00
Trimestre . Cr' 85,00

N9 Interior
.

Ano ..... Cr$! 120,00
Semestre .• Cr, 70,00
Trimestre . Cr, 40,00
Anúncios mediaBt. eoa
tráto.
Os originais, mesmo

não publicados" nio s.
rio devolvidos.
A direção não se res

ponsabtllea pelos COD

certos emítldcs nOI a'

tiJos assinados.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Cl1niea médica ,da adulto. •

en.nç••.
'Consultório· - Rua Jol.. .:>into,

UI - Tel .. Il. 7118 .

Oonsultas : da. 4 l. II àora•.

RelidênCla: Ru. ..tev•. .1_.
nlor n. Tel. 1HZ •

�----�--------�--------------------------- Dr.,8nlônio Mon.iz de Aragão
Comunica &t seus clientes e amigos que rei·

alciou a clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado.

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

.

RESID:€NCIA: Rua Bocaiuva. 185 - Tele
fone M-714.

,DR. A.' SANTAELA/' DR.I. LOBATO
.

(rorma4� JI.la�".�uld�� N.- FILHO......1 ...edici�. lia d·Í1i....rat- D .. -IL 1.'< •.

C oe.cu .e apare .0 r... r....r e
� io,Braail). TUBERCULOS.

'

."tco· per eoneurlo da A..i.-
CIrarrla do T&t'&J:

Formado pela Faculdad. Nado-
".eia a Plic0'Patal do Di.trito

.....r.l.
k-tntamo 40 Hoapita1 Pli

'.IAtric.. ••anle&mlo Judiciário
ta Capital Federal.

Dal de Medicina. Tiliolorilta •

�iaiocirurgiiio do ,Bospital Nerlu
Bamo.. Curso de especializaçAo
pelo S. N. T. :Ex-interno a .x-

,I Credito Muluo' Predial
O mais antigo Clube de Sorteies. � ESta® de

SANrrA CATARINA.
.

, ,Fez entrega de mais urn prêmio em .Pont2l',Gl't;)S.
sa (Canasvieiras) à Exma,' Snra, M:ARIA, INÁelA
DA LUZ.'

,

I N' S C R E V A �1- 8 E,1:.

Façam sua inscrição hoje mesmo, p�l:H'em 9S

agentes mais próximos, ou seu escldtqrio.na,PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - 2° a.n��u1 (.f\.'Uoo<1ites1.i:&l-)..
rante Rosa).

l

Com Cr$ 10,00 apenas, VV. Ss., esiam& habili
tados a concorrer ao sorteio .:), realizar-Soe dIa. �] �
-OUTUBRO, que está aproximando-se.
"

Cr$ 13.500,00 distriblj).i�·em pl!êmioSo- t0des os

meses.

;

FAÇA UMI/\ VISnA
F'AE.Rle�\ DE M'ÓVE1S

DE

Rodrigues
&Saojos

YIUZ.A LIMA &; IRMÃOS
Couso Mafra, 37
Florianópolis

ESCRITéRIO DE
I ADVQCA(IA I Materiais de CODstruÇ'

DO SOLICITADOR WAL

jBeneficiamenfO
em Gera

DíR CAMPOS Madeiras para toâos 9

Advocacia em geral Fins, Aberturas, Ass&albt),
Funciona junto a08 Instt- Forro Paulista, ete., Mati

tu tos e Caixas de Aposenta ras de Pinho, Lei e Qru!àli
doría, Acidentes do Tr�ba de.
lho. Inventários. Sociedades Escritório, Depósito
Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Ma
Escritório: Rua Vito! n? 777 -: Est:ren� -:- Flo:r:ia

Meireles, nO 18 - 20 andar nópolis.

Vulcanização
DE

Poeus' e Camaras de Ar
Servjço Garantido

IIK-interno da Santa C... d.
...iltenta de Cirurgia do Prof.

....ne6rdi. do Rio de Janeiro.
Ugo Pinheiro Gilimarie•. {Rio).

CU_ltot .6diea - Doe_�a. Ner. Conl.: Felipe Schmidt, a8. Dr. Renato Ramus da 'Silva I
CO'?dtRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. Â

'.

}.
,

Posto de StÍnríço "ESSO" '-

" .

eo lt6rio: .ltificlo AmiU•

••to - Bala a.

.
'

Con8111ta.; diàriameut... 4al l'
la 18 horaa .

Rua Dom Jaime Câmara,".fd.neta: ·A....nlda Rio Bran-
20 t 2

.

JI.'lt. 144. .

ap O. .
.

.

n_ 1 '0 •
Fone M. 802.

. vul;l.11I t.. : ai 1 .... �8 _ora•.

"
'

Telafone:, .,
. -----------

<1ollli.ltórioI .IM'. 'DR, ARlto'''-AND'O VA"'idbei.: l.as.. •
.
LU -

LERIO DE-ASSIS

Rua
Advogado

S'sntO-5 Dumon'l ;12 -- Ap. 4
'.

I .------,-'-'-:------',..--

I Viagem com ,segurdoça
.

I "

e rapidez .

�
,

sO NOS CONFORTAVEIS ��ICRO-ONI�US DO 1.
---------____._---

I

RA�IDO, «SnL ..BRAJILEIB�) . ,I
Fbrianópolis - Haja!' _ JoinviUe _' Curitil8 .i

__'_"" ",
,- ".1 !

Age'"'ncid - Rua D�odo1'O esquina da

.

• Rua Tenente Silvei.,.')_}

-�"--------_.

Dr.

,--o----

MEDICO ADVOGADO
Caixa Postal 150 .• Itajaí •• Santa Catanna

DE FLO'RIANOPOL.·IS
que não passa de propaganda, porque <) verdadeiro,�'ASSOMBRO" é o FORMIGUEIRO,}

nos PREÇOS DA
' .. .' -,

Bom Gosto

DR. NEWTON
D'A'VILA ta ...I.tênela Manh:lpal • Bo.-

flnqta reral - Doença. ii. a.. "Ital de CUldade
aIIoru - Proctolocia CLINICA MEDICA D. CItIAN-
'.l.trieidad. Médica

I
CAS • ADULTOS

Oo•••IUrlo: Bua Vitor .eira- - Alerglal-
... a. 18 - Telefone 1.60'1. OOIl.vltório: Rua Nune••aeha.
"onaulta.: Aa 11,10 horaa • ..

I
ao. ? - Consulta. daa 10 á. 11 ,tIII.r.

..... d.. 1& hora. em dianta. e da. 11 i, 17 borae. I "'4Ii�1iI11llil1fMIIj
a..td'neia: Rua Vidal-Ramoa, ta.id'ncia: Bua Iarechal Gui-

- Telefon. 1.421. u..e{'Dí.. • - I'on.: - 781. C:UAITlIIA tEJ..fCltAM"': PROSE8.'fAS

AO'POVO
Nada de Bomba Atômica e Girafa a maior,

I

Casa\ ,

. .

Telefone Manual - 44

Estreito - Florianój)OUe.

.'

.

a ruá Felipe Schmidt, nO 18
Para maior prova vão aqui alguns preços: -Seda lisa, Cr$ 10,00, Estampada, 15,00, Tafetá Xadrês 12,0&, �afetá Chamaloie �

16,00, Organdi E.stampado 14,00, Linho de Sed� 14,50, Não Eruga 14,50, Luisine 5,00 e muitos outros a�1:igos;, ltue' serão vendidos,
a preços nunca vistos /"

Aproveiteni !
. i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atenção

o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 15 'de Novembro de 1951

IAISSEMBLEIA LEGISLITlVA'Vida Social LEI N.' 29 '&vlsa
-tencoü,rt, relativos à interesses de Itajaí; 'projeto de lei "RI'OS' D' t ' Volney CoBaço ros), sendo Cr,$ 400.000,00 MINISTERIO DA AERO-. ..

d P� t B I ANIVBRSA epu auo

'I 'I'
, NAUTICA

<'I?oneedendo auxilio ao mUlllClplO e 01' o e o. •.

ele Oliveira, Presidente da (quatrocentos mI
_

cruzei- )
"

. .
�)ram lidos, também, outros projetos de lei assina- VER. MIGUEL DAUX l Assembléia Leglslativa do, ro�) �al"a remodelação e �m- Qtumta io��t��a BA--dos pelos deputados Braz Alves, João Caruso Mac Do-

<':stado de Santa Catarina, I pliação de seu prédio e ..

: ,DES ACAM
�FLORIA-

.n ald, Gallotti Peixoto, Wilma r Dias e outros de que da-
De conformidade com as

I c-s 50.0(ji),00 (cmquen�a.�;l SE AÉREA: DE,-�emo-s -noticia oportunamente.
-

cruzeiros) para aquisrçao i, NOPOLI.S
�

atribuicões que me sao con-

d
Empregados e Empregadores

feridas' pelo disposto no ar- de equipamentos para um Levo ao conhecimento osO deputado Cássio Medeiros teceu elogiosas consi-
tigo 29 da Constituição do laboratório de física e qui- interessados que se encon-.,-..1erações à Conferencia do dr. Rodolfo Renaux Bauer sô-

mica experimental. tra nesta Unidade a dispo-
:u

Estado,'bre as relações entre empregadores e empregados, e onde
Faço saber a todos os ha- Art. 20 _ O auxílio de sição dê quem as quizer--'Ú autor, com lógica convincente, condena o excesso de

'Jitantes dêste Estado, que que trata esta Lei, correrá c�nsultar, as Ins.t�uções dezelo oficial pelo trabalhador, zelo esse que tem prejudi-
9, Assembléia Legislativa por conta do excesso de ar- LI<:enças e Cert.íficados a-eado os operários, pois não pode haver maior 'amigo do
Iecreta e promulga a se- recadação do presente exer- 'I'rípulantes de Ae�ona_ves elbom operário do' que o empregador. Com efeito, o empre-

Lei : cícío. Pessoal de Organização deruinte
TIl P

,:,gador precisa de bons operários e para conserva-los, lhes
Art. 30 _ Esta Lei entra erra, aprova c as pe a 01'--dará toda a assistencia, sem necessidade, de intervenção

LEI N. 29 em vigor na data da sua pu- taria M_ini�terial n? 64, de-do poder público, a qual SI) virá beneficiar o mau traba-
Concede auxílio de blicação, revogadas as dis- 27 de Janeiro de.l�51.-!lhad'Úl'.

c-s 450.000,00 ao Gi- posições em contrário, ,I, Rob�rto Brandíní - Ma-'O deputado Cássio Medeiros requereu e foi aprova- Palácio da Asaambléia jor AViador-Comandante.
...

násio Lagunense.<do, que a referida conferencia constasse dos anais da
Art.' 10 - Fica concedido Legislativa do E.stado df!,

S C G
-Casa.

io Ginásio Lagunense, com Santa Catarina, em Floria- ,I ra'oa-A favor dos dentistas
sede e fôro em Laguna, se, !l!(Ó"�lolis, 13 de novembro de

j d
·

II ,

•

da Ilha
o deputado Frederico Kuel:ten apresentou e justíf'i-

rm auxílio no valor de .... .')-,

elros
:oeou um projeto de lei que concede amparo à classe dos

Cr$ 450.000,0� (quatrocel:- VOlney. Collaço de Oliveira

I' .

'-odontologos.
O t d t . tos e cinquenta mil cruzel- .- PresIdente. ,CONVITEGinásio Consul Renaux

. co�r�, nes a, .

a a, o

a-I I Convido os Srs. associa-O de�utado BrazAlves encaminhou à Mes,a, um pr�- nlver,sarlO natahc,l�� do nos� O PI N.· ft' ai do Trigo, dos, Membros da Comissãoj'eto de lei que concede Cr$ 100.000,00 de aUXIlIo ao GI- 80 plezad,o conterrâneo Ve
I ano, aClvD

, I de Trabalho, para uma reumásio Consul Renaux, de Brusque, I reador ,lVll.guel Daux: d?d aI, I
Propo-nos a responde-las O crédito anima, inspira :

nião, sexta-feira, dia, 16, às' Exposi_ção em S. Joaquim
,

to cOmer�l? local, PIesI e�- di.ante.
-

confiança, dá entnsiaf:lll;o. 119,30 horas, no Galpão de
'

O governador encaminhou à Assembléia Legislativa! te d� A \,�� F.C., e �len:blo a

O problema do preço está Ao industrial, pr incipal- Trabalho.'])rojeto de lei concedendo o auxilio de CI'$ 100.000,00 à Ida diretoria do veteIan� diretamente ligado ao do fi-,mente, no moageiro das zo-l Fpolis., 14-11-51,�'Próxima exposição agro-pecuária de São Joaquim. Clube Doze ?� Agosto e ele
nanciamento. nas produtoras, devem ser! Bráulio Jacques Dias

,

Ordem do Dia
, Imento preS�lg1080 ?a banca-

O financiamento com- facil,itadas as transações .Dtretor-Preaidente.1 - Votação da redação final dada ao projeto de 1'e_l·da, d.o PartId� SOCIal De��- preende duas faces: bancárias de financiamento. I CONVOCAÇÃO.
-solução n. 5-51 - que autoriza a Mesa da Assembléia Le- crâtíco na Câmara MtH1ICI-

a) __ ao trrtícultor, para Este será, por natureza, d.p- i Convoco pará dia 23, sex--g íslativa a con:r�tar os serviços profissionais de advo- ?al. .

,',' n fi, a feitura das lavouras: curt? prazo. N.ão .have:a,· 'ta-feira, ás 20 horas, os srs.,:gado e abre crédito especial - Aprovada. , MIguel D�ux_ e, assu ,

de b ) _ ao industrial para praticamente, imobítização. Diretores e Membros da Co-2 1 D·
-

d " t de Iei 7051 gura de pro)eçao no mun ti '
- A •

-
• saldam à '-

Ih f'

- a. rscussao ° proje o e et n. - - que
, , :

,
.

a aquisicão das safras, tao As operaçoes "e:_ �cl,
•
missao de Traba 0, a- im:;;autoriza a construção do Grupo Escolar Professora J'ú- ;

SOCIal, POhtlC� le e:?OltI�O logo eles' se verifiquem. medida que a Iar inha '\iai de se processar o encerra-Ha Miranda de Souza, no arraial de Navegantes, cidade, de nos�a Capital, a .dêl e

O crédito ao trítícultor send-o negociada. I mento da apresentação de
,À It ,-Ad, ser amigo de quantos e e se

N' .âti a., provi Ien J •

-ue aja! -_ prova o.
I, �, "teria além da, finalidade de a pra ica, esta- � I, '�- í projetos, desenhos e maque-3 - la. Discussão do projeto de lei n. 72-51 ___! que: ace.lcam e,dele se _toma,m o::o1'1:er as despesas com o cia resultará na aqU1S�ç�o; tes, para o pl'oximo CaI'lTa'Cria um Grupo Escolar no bairro da Barra do Rio na ci'- l amlg.os 1e:ls, dad�s ,as s�as plantio, a de capacitá-lo a imediata, pelos indll�trJals,; vaI..nade de ItaJ'aí - Aprovado : quahdaaes de \ieldadelro

I

.

. do volume das colheItas. I F l' 141151'
.

'"" d 'd d- apare har-se com maquma- po 18., -, -
.--------�---------I------r-- gentleman e. e Cl a ao

ria apropriada o implumen- O tEiticultor de jm(�diato, Jairo Callado _ Presiden-
NELLYS CARDpSO -

I
JOÃO B TTENCOURf

I' probo e prestativo.' ,

d f' entraria na paga do seu. tra- t
'

-, ' to- o produto para a e esa -

,

.
e, ,

e e, A sua atuaçao, qUe! a
-

balho. Se produziu -::om

fl-, ..-:ROSA�I,N� V. CARDOSO MAR�� .H. BJTTENCOU�T frente. do �vaí F: C., quer das la�oura8,. .

desde l?g.o a divida,
- C· 'I-

" .partI<!lpam aos seus, pa- _paltlclpam aos seus pa-lcomo .mtegI ante d,t bancada RegIsta-se hOJe, o anlver- O credito com a expanHao lIe 19'11Teu_!es e ,p,essoas de.,.Sll&S_ re-_ l;ep!es � p�_:;;ªº.a8.,.,d{) .sua�·re- ,d� .ma.iori-a Q.a,,-e�ma,l'a MH,'"i sá1.'i{j"':.�â..'talilfi-O-° "da" �

�xma. e raciõ!'ilil1zâção
�

(108 j!i bEi-l' '�-UH_laç.oes, o 'Contr�to de easa- laçoes, o contr�to de c�sa-llllclpal e que.r, ,amda" c�m� sra. d. 'Minervina Cóneo, nemaris't;;:js atividades ou I RITZ
mento de sua fIlha ljULCI- mento de seu fIlho MARCI- f::al:Co colabor�dol' das ml- digna esposa do sr.

Arman-l
Carteira Agricola d,) Hanco"TE-IA com r '\oI'a cl'j' LIO com a enho 'ta D I t be d t" I

Ás 2, 4,30, 7 e 8,45 horas
.1'..., os. �'.l, r 10, S 1'1 II - ela lvas (!ue Vlsam o m- do Cúneo, cirurgião- en lS- do Brasil, nesse seto(', fixa- ODEON
-.Ríttencourt. cinéia Cardoso. estar socwl, vale por um ta. rá em caráter de pel'wanen-,'Saco dos Limões, 12-11-51. Estreito, 12-11-51. verdadeiro sentido do ho- SRA. ARISTIDES DE OLI- eia a tritieultura nascente. I

Ás 2,30 7,15 e 9 horasMarcilio e Dulcinéia, mem a serviço do seu povo, VEIRA ,A,rmazens e silos' IMPERIAL
Ás 5 e 7,45 horas

noivos
_ ',I�a �ais estreita acepção, Ocorre, hoje, o aniversá- Ponto de capital impor- O COMPRADOR DE FA-Çampo de Aviação em ca'iniãf. o;:;��o'é, Migu.el .D�n.x, l'�.-�o A�����c�oal��ae��aOli���� i;:;��� f��t�ad�oCa��:��J���� II' z����sO deputado Antônio Al- disposições em contrário. que, com essas credenclals, ra, digna esposa do sr. Ans- trlgo, sao os armaze11R e SI"

Á 2 e 74' hoi.-asrecebell da O'ente da Ilha o' t' 1 d 01'
.

IS, [)meida que na Assembléia. S. S. 14 de novembro de c,, �

IIL
es e lvelra., os.

I TORMENTAS DE ODIO
'

'. '

mandat.o de Vereador a Ca- FAZEM ANOS HOJE' O, _
_ I _

I
_

l
_

,

representa ,dIgnamente o 1951.
. " ,. conem,n?s, n�lm evar,

,O l.iAVIAO E A FLECHA
. ..

d C
.

I '

Antônio Almeida mara MUnICIpal, como pIO- SENHOR' tamento rapldo as segum-,' IMPERIO (E 't)JnUnlCltPIO et ,apmza, .a. va de real confia.nça e esti- I, _ João Rob�rto da: Silvei- tes vantagens 'decorren�es ',"
'> h

strelO.}:.resen DU, on em, o segUIn-
d ' .,� "

. As u orast 't d I' < ma o::; seus contenaneos. ra. da eXlstencla de um:l rede
O G <vr-o E FLECHA

e proJ€ o e eI.

Ad' d h . . i:'i., .e, A
_' ,H -I I d ,passagem,,�o, _la ,� 0-', SEN�ORAS: ,

.

de armaze.r:.s e sI.l�s, cobnn- IMPERIO (Estreito)
PROJETO DE LEI N°. OSp. a e Je, do seu natalIclO sera en-

- MarIa Aparecida No- do as reglOes tnhcolas; ',_ '30 !) h " c
Concede auxílio. I sêjo aos seus ami�o�, a,d�i- cetti Sousa, digna espôsa a) - facilidade na cun-

O P��C��DOe DF. '\�i'NAArt. '10_ Fica concedido' Ca' ri-dade radores e correlIglOnanOS do sr. Roberto Costa Sousa, cessão de financiamento ao:à. PrefeituTa Municipal de '

, para jubilosas demonstra- funcionário do Banco do triticultor, pelo sistema da'CapmzaI um auxílio de '. . . O movimento de ass'istên- ções de estima e considera- Brasil. "warrantagem":Cr$ 50.000,00 (cincoent� mií

I
cia aos indigentes dU,ra.nte ção. - Zeferina do Vale. m) _ eliminação qua'leoCl'uzeiros), destinado li a- o mês de outubro, prOXImo O ESTADO, cumprimen- _ Albertina Diniz. dignn total do comprador inter-tender às despesas com a passado, foi o' seguinte: tando-o, deseja-lhe todas as espo�a do dr: Leopold,� DiJliz mediário;,e?ns_!;l"ução do cam�o, d.e a-I Inhalações c_om penicilina, felicidades. Júnior, residente no nio. c) _ supressãú, na quase'V1açao daquele mUllIclplO. 1; Transfusao de Sangue, HUGO FREYESLEBEN SENHORITAS: totalidade do problema an-!Art. 20 - Fica aberto, por 1; Eletrocoagulação, 16; A- Transcorre, hoje, o ani- _ Cecilia J. Santos, fi- gustioso do -escoamento das;conta do excesso da arreca- nestesia pelos Gases, 8; versário natalício do sr. Hu- lha do sr. Francisco Ja,qu!:iS safras;,dação do conente exercício, Oxigênote'rapia, 1; Radiote- go Freyesleben, funcioná- dos Santos. di _ economia de trans--o crédito especial de .... '. rapia, 48; Tubagem duode- rio do Tesouro do Estado, _ Osvaldina O. de Olivei- porte, pelo aumento da eaCr$ 50.000,00 (cincoenta mil nal, 4; Eletrocardiograma, ap<1'sentado e um dos con- ra, filha do sr, O;;valdo, pacidade arm.azenadora doseruzeiros), para cumprime'n- 4; Ultra Violeta, 33; Infra- ceituados pianistas catar i- Eloy de Oliveira. ,nioinhos de zona;tQ desta lei, cujo crédito te- vermelho, 26; Ondas curtas, nenses. MEN�NOS: e) _ aumento da capad-rá vigência neste e no exer- 63; Raio X, 82; Exames de Às muitas homenagen's .. _ Deodor,l, filho do sr. dade industrializadora dos-cício vindouro. laboratório, 158; Operações, que lhe serão prestadas, O João José Mendon<:a, eons- moinhos regionais;Art. 3° - Esta lei entra- 142; Consultas, 942; Cura- ESTADO se associa, abra- ü'utor civil. f) _ possibilidade do 8-:rá em vigor na data da sua tivos, 1.706; Injeções, 3.3261 çando-o cordialmente. ;_ Mauro, filho do sr. proveitamento, no própriopublicação, revogadas as e Receitas aviadas 2.656. SRA. ARMANDO CúNEO A-rnol'im Pereira. ,interior, dos sub-produtos

AVENTURA-S DO ZE-MUTRETA .....

A Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos deste
Estado solicita o compareci
mento, no Gabinete do Dire
tor, do Sr. Luiz Maurício
Alvéz, para tratar de assun

to de seu interesse,

do trigo (forragem);
g) - defesa de integrida

de e suni,dade do produto.
Permitimo-nos deduzir as

razões que nos levam à sín.
tese acima exposta.

O al'mazem ou o silo, co

letores da produção, ao re-

. cebê�la, podem, com extrema
facnidade,' aêliantar ao pro
dutor uma parte do preço do
grão de.positado.

Continua \

•. - SAL.SICHAS
-

", PAR;, UM!
-

\\\�'
''1 �
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Flo1·ianópolis,. Quinta-feira, 15 de Novembro de 1951

Di.alio' da·· ,Me'ropolp.

o E�TADO

NOVEMB.RO
328 Só CRISóGÓNO

Lua nova a 28
37

I
Noções de Finanças e Direito Fiscal-' ; .

Comentários Cód. Proc. Civil - 4 vol. .

Normas Jurídicas de Contahilídade '-

Comentário Cód. Penâl : .

O Divórcio , .

'I'eoría e Prática do Processo Fiscal ........•..

De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
Ribeiro Pontes ..

'

Cr$
100,00
480,00
150,00
IS0,oo
50,00

.

'" 6·1·\i·1i·'O'S
DIREITO

-

O Suicídio .

,

ROMANCES
Dinhe'iro Graudo ..

Manhattan 'I'ransf'er .

Aventuras de um comunista .

3 Soldados .
'

.

Paralelo 42 .

1919 .
,

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

Paz 'de Espírito .

A Esperança .

BIOGRAFIA
Augusto dos Anjos : -- De Castro e Silva. 2500
.

Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA: - Rua Senador Dantas.
40-5':> -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou
cheque pagável, no Rio de Janeiro.

TOSSIU?

VOCÊ VAI APLAUDIR:

.

"O COMPRADOR DE FAZENDAS"
RITZ, A PARTIR DE 5a FEIRA!

- Érico Maciel FO., ...
- Roque Gadelha de

Melo· . 65,00
40,00

o Mucus dl'-ASMA IDissolvido Rapidamente"

A· CRIA'N"CA
SOs ataques desesperadores e vío-

,. .'" .:
.

".
lentos da asma � bronquite 'envene-
nam o organismo, minam a energia,
arruínam a saúde e debilitam o co-

(AI d O}'
.

)
ração'. Em 3 m

í

nu tos , M.';dCl'co,
varua e rverra No último recenseamento nova fórmula médica, começa a CÍr-

MUl'tOS comentá I'l'OS lemos f' 'f'
curar no sangue. dominando rápida

.

"

01 ven icado que naseem ll!jlnte os ataques, Dêsde o primeiro
e ouvimos acêrca da crian- no Brasil por dia 3 125 cri- dia começa a desa�arecer a dificul-

b
'

d
" . dade em respirar e volta o sono re-

ça, so retu O por ocasiao anças. Com a falta de

recur-,
parador. Tudo o' que se faz necessã-

d c, m
'

,
-

da" -' ,rio é tornar 2 Pastilhas de M.ndaco
as o emolaçoes a sem -

sos, de asststêncía, de al i- ás refeições, e ficará aliviado da

na da criança. Alguns com menta sadio etc., quantas ::��ao����q�:,s: t���� �e����
certa razão do acredoce dos morrerão? rebeldes e antigos. Mendaco tem

seus termos: _ "Só sé pen- o' tido tanto êxito que se oferece com

problema da assistên- a garantia de dar ao paciente respi·
sa na criança: no Brasil du . " •

d ração livre e-fáetl r ap
í damerrte e

, ,
- era a crrança e os que me- completo alívio do sofrimento�de

rante a semana que se des- receriam o primeiro lugar 'lsf!:la em poucos dias. Peça Ma,;dcicc

t.i
•

teze-las 'f I
-

. ',. noje mesmo, em qualquer farmâcia
ma para pro ege- as e a ar entre os mais senos proble- A nossa garantia é a sua maír ·.1r'é

das suas necesaidades". mas nacionais: _ Ele trata teção.

Realmente parece absurdo do futuro da nossa terra, do SÁBE DA ULTIMA?
só tratar-se da nossa crían- porvir de um país que está CHEGOU
ça nesta época e tudo pode fadado a maior entre 'os M A RTI N I
parecer demagogia, quando maiores do mundo! Vermouth de Fama Mundial
se fala em defendê-la quan- I!.•••••••��__ .

do anda pelas ruas em ab-

,
soluto abandono; quando ao

conseguir-se internar os jo
vens, 'estes encontram luga
res como aquele famigerado
SAM que as reportagens dos

jornais mostraram aos olhos
do público. Fala-se em

ali-Imental' as crianças, desen

volve-las sadias quando o

leite que se bebe no Rio e

demais capitais grandes di)

Brasil,. contém mais' da me

tade ,;de água e mesmo as

sim ainda falta, 'porque não

há muita água. Não existe
manteiga, come-se carne da

pior, congelada, quando há!
Existe falta de .escolas para
encaminhar a criança e .não
há iiscali;>;áção por conta do

governo nem a obrigatorie
dade do ensino à idade es

colar .,.
A criança - o homem de

amanhã - O esteio .da nos

sa pátria, a esperança , de
nossos dias do futuro, deve
ria merecer dQ"g'Q'vê'f.rró,' :d�.
todas as institúii;õ'ea pl:titr
culares ou públicas, ó cui
dado diário, ano' a ano. O
que há é desc�s� crirriinoso
por ela. Quando vemos o lei
te que se bebe no Rio, por

exemplo; e sabemos que é
êste leite .o mesmo que as

crianças ingerem, sentimos
revolta e noutro país .qual
quer, os responsáveis pela
desnutrição da criança, me
receria fuzilamento sumá-
rio!

.

Napoleão Teixeira

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,.0.0
30,00
30,.00

Hoje é o último.dia em que a Loja RENNER

Iaceita encomendas de. ternos para Natal e

Ano Novo. Se ainda 'não fez o seu, pedido, I Não: deixe que . as Bron-
não perca tempo: AMANHÃ SERÁ TARDE! quites pu Rouquidões amea-

- Rua Felipe Schmídt, 7. cem sua saúde! Ao primei-

I
1'0 acesso dertosse, tome

.................0 "Satosin", o antissétíco das

Unt"em no Ig'ancia .da �ossa soeieda�e.e v!as r�s�iratorias. "Sato
que hoje ve coroada de exr- sm" elimina a tosse da no-

I to aquela iniciativa. Fel ic i- vas forças e vigor. Procure
. I tamos aos Irmãos Rosa pelo nas farmacias e drograrias

passado
13C aniversário de tão utcis

I
"Satosin" que combate as

instalações. bnonquítes, as tosses e as

, André Nilo Tadasco ('onsequencias dos resfrda-

A data de hoje recorda
nos quex
- em 1637, marchou de

Sergipe para a Torre de
Garcia d'Avíla, onde acam

pou com as tropas de Per-

nambuco, o General Bagn-

�:� @� " ::::�:�u�64:d��:�O� �:u�i� AV·l f!,. O
:(.:::::::' �j{ .�)�]\;

revolucionária de Pernam �

I�;:
. ."

buco, o Capitão Klaes Kla- O Estabelecimento Gráfico Brasil avisa aos' amigos
""\." >i�::·" )) ..

H eszoon desertou .para junto e sua distinta freguezia que mudou sua oficina para a'
.

5'
de seus compatriotas holan- rua conselh,eiro Mafra n. 92.

,

'1"- llMJ �:���e:l1e se achavam '101 --------------

OOR' naS �II - em 1704,. os espanhóisI �� . levaram a efeito o terceiro
'

,". :. '<assalto à Colonia do Sacra- DATILOGRAFA: :�:: :;:. ,1:' { :'; mento, sendo repelidos pe!»

. ;�:: ::::;

vida, Milharetd�·pessoas s�fre� essasficação da Ilha de Santa

dores, quando poderiam evitar; de vez, Catarina;
tais padecimentos, tomando os Pílulas - em 1822, a então Vila

De Witt poro os Rins e o Bexigo, de Pôrto Alegre, no Rio

Especialmente preparados poro
Grande do Sul, passou a ter

combater os distúrbios renais, os
predicados de cidade;

P'I I D W'tt I'
.

d
- em 1885, naEstiva dos

I
I U os e I o rvi orn os ores

Pregos, alguns malfeitores
prontamente, res.taurdndo o vigor., r t d d

'

'1', ,,) e en eram esencarrr nato
e o vitolidade 00 orgonismo, graças· O trem d p

.

,

e assageIros que
à suo magnífico ação toníficante. descia de Tubarão para 1'a-
" gUna, na Estrada de FlJ:ro

Dona Tereza Cristiná;
- em 1948, foi inaugura

do à Praça "15 de' Novem
bro", nestà Capital, o "Bar
e Restaurante Rosa", reali·

para os Rins e a Bexiga zação da progressista e con-

Em vidros de 40 e 100 pilulas (�eituada firma local Irmãos
O !!rande é mais e(OnÔmi�Q Rosa Ltda. que demonstra
;wi-------íiií!�- conhecer o alto nivel de e!e,

s Á B A

Ü)51

] 4 DE NOVEMBRO

Pilulas
DEWITT

D O

Radie D,ifu$ora de Laguna
Z Y H-6

970 Klcs. - 309" Mts.
--0--,

PROGRAMAÇÃO' DIÃRIA
PROGRAMAS:

ABERTURA
INTERLúDIO MUSICAL (Saudação da Emis-

sora).
RiTMOS DO MOMENTO
EDIÇÃO MATUTINA DO JORNAL FALAD{)
ASES DO TANGO

.

MÚSICAS DO BRASIL
CONCÊRTO
MúSICA DE JAZZ
1° SUPLEMENTO DO JORN'AL
MANHÃ SERTANEJA

'

GRAVAÇõES VARIADAS
GRANDE JORNAL FALADO, (C. RAMOS

SIA.' Comércio e 'I'ransportes)
GRAVAÇõES VARIADAS
CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA
2° SUPLEMENTO DO ·JORNAL

ENCE�RAMENTO DO PRIMEIRO PER,tODO

·REINíCIO
� PEQUENO CONC�.RTO
RíT-LVIOS ALEGRES
DEDICATóRIA
A SUA MELODIA PREFERIDA

YPIRANGA).
17,30 RECORDAÇÃO DE. BAILE
18,00 GRAVAÇÕES VARtADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL'
20,00 RiTMOS ALEGRES
20,30 CARNAVAL DE CANÇÕ.ES'
20,55 3° SUPLEMENTO DO JORNAL
21,30 úLTIMAS MELODIAS
22,00 ENCERRAMENTO FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA
Rio e São Paulo:

.

ALCEU N. FONSECA & Cia. Ltda.

flORAS:
08,00
08,05

08,30
09,00

.

09;15
09,3.0
110,00
1°130
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

�-o-.-

,TINTAS

.
,

A MELHOR COMÉDIA DO ANO'
"O ,COMfRADOR DE FAZENDAS"
RITZ, A PARTIR DE 5a FEIRA!

Companhia Americana Montando Filial, necessita
admitir uma competente dactilografa, com redação pro

pr ia e conhecimentos gerais de serviços de escritório.

Comparecer das 8 ás 12 � das 14 ás 17 horas ao Largo Fa

gundes, nO 4 - 'I'erreo - Munida de documentos .

JnfOtmcHÕ.1I comol AtJenh'.
fi)... �n6p�lit·- parlo. Hoepck... SIA -.cn.-· Teh::t('Jre 1.2)2 (, End: telel·.
U� I rIlDCI.CO do Sul-elirlo, Hoepcke S � -CI -Teldone 6 MOOREMACK

,
TRATE DAS VIAS
RESPIRATÓRIAS

As bronquites (Asmáti
cas, Crônicas 'ou agudas) é
as suas manifestações (Tos
�es, Rouquidões, Resfriados.
Catarros), assim como, as;

gripes, são moléstias' que

I
atacam o aparelho respira- '

tório e devem ser tratadas
•

com um medicamento enér-
gico que combata o mal.
evitando complicações gra
ves. O "Sato&in" contendo
elementos antisséticos e pei
torais, é o remédio indica
do. Procure hoje o seu vi
dro de "Satosin" nas bôas
farmácias e drogarias.

CAl:)A Ml�(J�LA.N la 0-;;;:
buidora dos Rádiqs R.C.At
Victor, Válvulas e Disco••

Rua eoaeelheiro Maf� i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO' Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Novembro de 1951 5·

t' J.k<:.nn

, arquitelos- Desenhistas :i'lf.fl�i�ll:.lI11rti
Importante firma de Engenharia Civil. (O REGULADOR VIEIRA)

em Curitiba, necessita de Arquitetos. e Dese- 'A mulher evitará dores

nhistas para concreto armado e construções

�"'JI
ALIViA AS CóLICAS UTERINAS

� Emprega-se com vantagem para
em geral. �

,

combater as Flores Brancas, Cóli-

L'-QS interessados solicita-se remetam de- AVÔ r'f;L cas Uterinas, Menstruaes e após .o

.senhos de sua autoria, referências e pretensões �

��_��
parto, e Dores nos ovários,

�._-
,,- _T�� 11: poderoso calmante e Regula-

para ILOPI - Rua Dr. Muricí, 739 - 30 An- �(:_�)�. �,��";" dor por excelência.

dar _-_ Curitiba-Paraná. ...

,i1."ht ,'::.'!7 FLUXO SEDATINA, pela sua com-
-é '-j.� �� � _ vr0l"ada eficacia é receitada por

,��(Lli�;� -MAf' médicos ilustres.
FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

,Telas da Cidade
Peacê

o PECADO DE NINA
Uma rlistribuição: U. C, B.

CINELANDIA FI.LMES.
Produção e direção: EURIDES RAMOS.
Elenco: FADA SANTORO, CYL FARNEY, JURE

JlfA MAGALHÃES, SADi CABRAL, RENATO RESTIER,
::HORTENCIA SANTOS, etc.

.

Pouco a, pouco o cinema brasileiro vai ganhando ter

�'.r.eilo, apesar de lentamente, na cínematografía mundial
.-.e filmes como êste, PECADO DE NINA, ê que industria
'1lizam {) ceíulé ide indígena._.

.

Est'a película é sem dúvida uma das melhóres que
.

-itenho assistido, muito superior a anterior, do mesmo di-
,,;retor e mesmo elenco: A,ESCRAVA ISAURA.,. .

EURID� RAMOS tirou o melhor partido da bela
rustória e i-sso em boa- linguagem cinematográfica. Os
;.artistas bem aimpáticos e razoavelmente hem dirigidos.

O filme ainda tem muitas falhas, mas os bons mo

_tmentos cobrem os' máus que não são muitos.
A fotografia de HÉLIO BARROSO NETO é clara e

],i'rnpa. O som nada fica a desejar, pois os astros pouco
ese serviram da "doublagem". Aliás essa é uma das boas
-caracterfsticas dos filínes de EURIDES RAMOS, na mi
:m.ha. opinião, um diretor honesto e sincero que muito tem
:feito pelo cinema nacional.

O cenário, um dos melhores que o cinema brasileiro
')1'}.08 tem apresentado,

FADA SANTORO, é sem dúvida alguma, a 'nossa
-:melhor atriz, cinematográfica, o que lhe falta é uma boa
-nportunidade, pois talento ela demonstra que tem. de so-

lbrà, e beleza, .que o digam os "rapaz inhos". Ela' de fato
.sabe cativar o fan, fotografa muito bem e "rouba" todas
.as cenas em que aparece. .'

JUREMA MAGALHÃES não se comprometeu no .pa
-:;paI da mãe inválida.

CYL FARNEY ainda promete. SADI CABAL, no pa
-dre, esteve razoavel corno também HORTENCIA SAN-
-:rOS Que surpreendeu-me num bom desempenho. Aquele
'pianista do café, salientou-se numa boa "ponta". RENA
'''TO RESTIER é o tipo exato que o papel requeria. Enfim

•

-os astros estavam bem enquadrados, seguros, sob a di
-reção de EURIDES RAMOS, que no caso foi quem mais
::�n'ilhou.

PECADO DE NINA foi aclamado pelos críticos do
,lHo e São Paulo, como sendo um dos melhores filmes que
"0 modemo cinema brasileiro tem apresentado, permane
-eendo em cartaz por várias semanas consecutivas:

De fato, EURIDES RAMOS marcou .um, tentor e que
'-:tent,o!

.'

Este filme foi lançado em Florianópolis em 11-11-51.
"_ -,-� -----_ .

. RITZ - DOMINGO
ESPETACULAR I,ANÇAMENTO

SENSACIONAl.. !

,PARA OS 'MALES DO
� FrGADO

. { ESTÔMAGO e INTESTINOS

,.
v .LbSl

Uniform.s ÉFEcl
AléO! do seu preço
.ccessivel e do seu cui

dadoso acebernento,
os uniform�s ÉFECÊ
oferecem, com exclu
sividade, e st es vente
gens: seu tecido é

Sc1rllntido e de côr
4bsolutllme:nte firme!

\

À venda em' VIUVA TUFFY AMIM & FILHO

uma tempestade, com oito
'homens a bordo.
Representantes da com

panhia de sucata," que o

comprou disseram que ne

nhum traço do navio de ..•

19.00Q toneladas foi encon

trado, se bem que aviões
baseados em Gibraltar e os

dois rebocadores o estejam
procurando há nove "dias,

VINAGRE ��d'U1{u VI� 'Telegramas
SALADA retidos

Relação dos telegramas
retidos no período de 5 a 12
do corrente:
Dirceu Costa, Vitorino

Augusto Pascoal, Irma Zlu
han, Hermes Cruz, Euclides
V. da Silva, Jack Dantes,
Albas.: Otoviano Centem,
Pedro Witwski, Edi Silva,
Gilberto Guedes, Juraci Ma
rinho, Dr. lVL Domingos,
Demetrio Medeiros, Alberto

DIVIRTA-SE COM PROCóPIO EM:
"O COMPRADOR DE FAZENDAS"
RITZ, A PARTIR DE 5a FEIRA!

---

Ainda des8pare-1
cido o 6X�S. Paulo

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU
MARTINI

Vermouth de Fama Mundial

LONDRES, 13 (U.P.) -

Pelo nono dia consecutivo,'
avioes e navios bateram
uma vasta área ao sul e su

deste dos Açores, em busca
do desaparecido ex-coura
cado "São Paulo", da mari
;ha brasileira, que vinha
sendo trazido por dois rebo
cadores para desmontagem
como sucata, na Inglaterra .

O "São Paulo" quebrou
os .cabos que o prendiam
aos

\ rebocadores; durante
,

�

Divulgue "O ESTADO"

Ximenez.

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

FERIDAS, REUMATISMO
'!l PLACAS SIFILITICA!

.EUx" de Noouelra
Medicação auxiliar ao t'ri!

tamSl'ito da ,ifm.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flo�ianópolis, Quinta-feira, 15 de Novembro de 19'51
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.

O E�TAno

"O
.........._ _. _,.".-.,.•••••..._.. _. .._ .....,. -

_ � .I-.-.r------- �•••-.._ �-. _._._ ;,. ...,.••_". -.-••••••••- - •••- •••-- "".- --
,

Ultimas Esportivas
- Encontra-se nesta Ca- "r p, C. Domingo _._- ,juarHjá

I pital, desde sábado, o famo- x Iris e F'lamongo x Post aI

i!:,f) técnico de remo Rcdolro Telegráfico. ,

I Keller, contratado pela' C. - São as ,;e�.;l!Ínteil as

: B. D. para organizar as p<'lejas restante" do 1° tur

II guarnições brnsite iras que no do certame de urof issiu

disputarão os previmos in- nais: sábado -.- F'lguoiren
ternacionais . Kel ler obser- Sf' x Guarani (noturno) :

I vará hoje as guarnições qu: domingo - Pari a Ramos x

. competirão na quinta rega- Atlético; Dia �1 _- Bocaiu-
-. 'Ita oficial da FASC. va x Guarani (noturno) �.

Promovido pela Federa-I_ Campeonato Cata rinen se Out-riggers .a 4 remo"
1

Foi insti�uida a taça "Os'
_ Encerra-se hoje a n o i- dia 25 - F'igue irenue x.

cão Aquática de Santa Ca-Ide out-riggers a 2 remos J'ún iors - 2.000 metros -- "valdo Pereira" para o que te o primeiro turno do Cam- Avai.
tarina (FASC), efetua-se Icom patrão - Clas8€.' Ab01'- Bronze 'Inco" e medalhas j conseguir maioria de pon- pe cnato Citadino de Ba sque- -- Já seguiu rural) ao Rio•

esta manhã, na baía sul, a ta - 2.000 metros -- Taça de prata - Concorrentes :

I
tos. . tebol, estando marcados os onde irá participar das ·efi-

quinta regata oficial da en- "Conselho Regional de Des- Aldo L,uz e IpÍl�anga. seguintes encontros. 1'au- minat.órias 10 �:à:�rit�or.;1totidade, da qual constam, os portos".e medalhas de ver- 80 pareo - As 10,2ú ho- . AUTORIDADES ..

l):1té x Clube Doze, Carava- Americano de Cicl ismo, o

páreos de out-riggers a 2 e meil e bronze Concorreutes : ras ,-o Ioles a .:1 remos -I Direção ,Geral da Regata na do Ar x Lira e Ubiratan Inotável peda.tador Sr.;nueI4 remos com patrão em dís- Martinell i, Aldo Luz e Ria- Novíssimos - 1.000 metros - Dr. Heitor Ferrari, p.'"e- x Barriga Verde. Santos, campcao catarrnen

puta do Campeonato Cata- chuelo. - Bronze "Caixa Econorni- i sidente da FASC: _ A primeirn rodada do ;.;e de velocidade e res isten
rinense de Remo. 3° páreo - Ás 8,40 horas ca" e Medalhas de prata e Juizes de Saída: - 081i.í certame amadorista cons- da. Acompanham-nos os

Como sempre acontece, - Skiff - Classe Aberra·- bronze. Concorrentes: Aldo Melo, Humberto D'Alascio tará dos seguinte» encon- nossos votos de fel icidades;
em toda 'festa de Proclama- 2.000 metros - Medalhas Luz, América, Ipiranga, e Acioli Vasconcelos. tros: sábado __ Tre7.e de - Wílson GOll1eS Carnei-
cão ela República, será enor- de prata e bronze. Concor- Riachuelo, Martine1li e Juizes de percurso: Lp-o- Maio x Bangú e Atlánt.ico x 1'0, atleta do Vaaco, conse-

me a legião de aficionados rentes: - Mart.inell i, Aldo Atlântico. poldo Gaulke, Sidnei Noce- gu iu, domlngo, quebrar seu

do esporte do remo que a- Luz e Riachuelo. 9° páreo - As 10,10 ho- ti e Roberto Muller.
Raul,-DO fm' próprio recorde n!tclvria:l

correrã,'aos trapiches e cais 40 páreo - Ás 9 horas ,- mos - Classe Aberta Juizes de Chegada: Luiz . das 110 metros cem barrei-
para aplaudir os seus Iavo- Campeonato Catarinense de 2.000 metros Bronze Laus, Herbert Colin, Gerci- 10. I"gar ras, tempo de 14sl::.
ritos, numa demonstração Out-riggers a 4 remos com "Carlos Hoepcke" e meda- no Botelho, Alipio Castro, - Wa1domlro Monteiro,
do prestígio invulgar dessa patrão - Classe Aberta - lhas de prata e bronze. Con- German Willerding e Wal- Domingo, em São Paulo, fundista catariner.se atual-
modalidade entre os barri- 2.000 metros - Taça "h0- .orrentes : Aldo Luz, Améri- ter Lange. teve início, a sensacional mente bo FlameI,go, �agrnu-
ga-verdes. vemo do ERtado" e meda- �a, Atlântico, Ipiranga: Ria- Cl'onometrista: Haroldo prova automobilística do se domingo último, ,!'jr:.tõ-
Riachuelo, Martinelli e lhas de vermeil o?- b,'onze .. chuelo e MadineHi. Pessi. Segundo Grande PrêJllio Ge- campeão cari0(�a dns 1.55�

Aldo Luz, da Capital; Amé- Concorrentes: - Atlàntico, --------------.-- - tulio Vargas, a maior pro- metros rasos, )"t\gü"tümd.()
rica e Ipiranga, de Blume- Riachuelo, Ipiranga, Aldo Clube" _Nautico Riachuelo va automobilística de es- 4m.10.

'

nau e Atlântico, de Joinvil- Luz, Martinelli e América. tradas realizada no Brasil.
.

- Em Brusqpc jogara/TI1e, serão os protagonistas 5° páreo - 'Ás 9,,20 horas N 11 Dos 56 carros inscl:itos ape- domingo Cados Renaux e

dos maiores. duelos· de qtW - Out-riggers a 4 ren!os -- .'Q I a nas 38 se apresentaram, en- Olimpico, este de Bluh.!nau"
registra a história do espúr- Novíssimos - 1.000 metros O CLUBE' NADTICO plaudirem com entusiastÍlo, tre eles o nosso conterrâneo vencendo os locais por.3x1.
tE náutico ·êm SantaoCata::-Í- - Taça "Ford" e medalhas! RIACHUELO cumpri; o lte- aos vencedores ou vencidc�, Raulino Miranda com Moa- Newton .Mongullhot dirigiu
11a. de prata e bronze. Concor-! ver de comunicar aos séuS a-fint-de estimlllarem e in- cir Cardoso. A primeira e- o jogo e a teüda foí de -. _.

Que vençam' ás melhores rentes: - Ipiranga, l\'Iarti- I asso,ciados, aos seus imune-- centivarem á essa' rapazia- tapa, ou seja até Uheraba, 14.19Q,00.
guanuçoes, são os nos�os l�elli, América, Riachu€:lo, lros torcedores e aos-Cl'.1b�s dacm'ajosa, disciplinada, e- foi vencida por Jú.lio An- - No Marar:anã ser{., rea-
Yotos.'

IAldo
Luz e Atlântico. I co-irmãos que, por motivo ducada, que não méde sacri- dreata. O carro de Raulino lizado esta tarde r)'!:�sperado,

O PROGRAMA 6° páreo - loles a 2 l'e�
,

de força maior, sóinente t'0� ,ficios -e que arrisca a pró- apesar de ter f'apotado es- confronto intel'lu,cional en-
10 páreo - Ás 8 horas -- Imos - Ás 9,40 horas - mará parte em cinco pareos pria vida, com o ele.vado ob- petacularmente, prossegu·ill tre Flamengo, (\;)_:1:1,), e B�'

loles a 4 l'emos - Estrean-I Classe Aberta - �.O.OO me'- .. dos oito a que pediu inscri- jet�vo .d� Sei·J�.Qs uma ra�a a corrida, chegan(lo em 100 Cu Júniors, de Buenos Airel'.
tes - 1.000 metros - Taça tros - Taça "Eugel1lo MUI-liÇão para as regatas promo- ,maIS forte, maIS pu,ra e maIS lugar, .colocação aliáR hon- - Sábado terá !lI�ar na'

"Sulacap" e medalhas clt· ler" e medalhas de prati.t e vidas pela Federacáo A{iua- I consciente dos seus deveres. rosa. Ont�m prosseguiu 3. estádio Santa Catadrw "

prata e bronze - concorreu- bronze. Concorrentes: - tica de Santa Cata��ina e que I O veterano, Clube- da "Ri- corrida. Amanhã. d:ll'emos a Torneio-Início du Can:pel)�
ies: Martinelli, Ipiranga, Ipiranga. Riachuelo, lVIarli-1 serão realizadas no próxi-. ta Maria" alm(lja para que' conhecer os resultados. nato Feminin0 d,� Voleibill...
Riachuelo, Atlântico, ,\ldo nelli e Atlântico. mo dia 15.

.

'as competições que se avi-'
Luz e América. 7° páreo :_ Ás 10 hOTas - Mantendo a sua tradicio- zinham sejam coroadas d0

20 páreo - As 8.20 horas ras - Out-riggers a 4 re- nal linha de respeito ao são completo êxito e marquem
-.------ ___,,_ amadorismo, os defensor�8· com letras de ouro, o rein;··

,Camp. CI·tadl·nO .de Itletl·smo; da camizet:: aZ,ul .mari�lho .cio das vibrantes e 'd.isput<'1-
I comparecerao a rala, sem das campanhas nautIcas de

I pr�tensões á vitória, mas, ,outróra, as quais, _ficaram
(Conc1usão) - Lii'a - 48m.58.

.

i Ul1lcamente para. demo?s- (g�'avadas no�, coraçoes cat�.:
Salto em Altura ,20 lugar - José Barão -

. traI' o esforço, dlspend!(lo rmenses. O azul e branco·
10 lugar - Alcindo Me- Lira. em pequeno periodo de trei- que sempre cooperou na

dei�,os - Atlético -- lm50. 30 lugar - Hamilton Le- riamento por l!ma duzia de formação dos nossos atlétas,'
20 lugar - Ernesto

.Tre-lmos
do Prado - Caravana. jozens àbn�gados e deeldi- colo�a-se á dis�osição da

IDel - Lira. .Arremesso do Disco dos, os quaIS, como sempre, mOCIdade varonIl que dese-
30 luga,r - Idemar Silva 10 lugar - Erico Stretz obedecerão ao ,celebre ,lís-, .ia receber os benéficos en·

- Caravana do Ar. IJúnior - Lira 33m95. fico olimnico: "? M�IS IM- &ina:nentos �ece&Sários .á
Salto em Distância . 20 lugar - Otávio Sousa PORTANTE NAO E VEN- pratica do VIgoroso e sadIO

l0 lugar - Euvaldo Lo- - Caravana. CER E SIM COMPETlR". esporte aquatico.
pes - Caravana - 5m86. 30 lugar - Silvio Ney O decano do remo em S. "BARRIG�-VERDE" PRE-

20 lugar - Walter Ber- S01\cini -"- Lira.
.

Catarina, convida as exmas. CISAS E DEVES REER-
Ílardini - Caravana. Arremesso do Martelo autoridades civís 'e milita- GUER O REl'60, UMA DAS

30 lugar Norberto 10 lugar - Paulo Ardigó res, aos simpatizantes ues- MELHORES E FASCINAN-
Berkenbrock - Atlético. - Lira - 32m03, novo re- se nobre esporte e ao fJC>\'O TES MODALIDADES DO

Salto com Vara corde catarinense. em geral para assistirem as ESPORTE MUNDIAL.
10 lugar - Silvi.o Ney 2° lugar - Erico Straetz pugnas nauticas que serão Florianópolis, 12 de No-

Soncini - Lira - 2m65. Júnior - Lira. levadas a efeito na data em vembro de 1951.
20 lugar - Helio Amaral 30 lug-ar - Nabor Schli- que se comemora a procJa- CLUBE NAUTICO RIA-

Lange - Lira. chting'- Lira. mação da Republica Brasi- CHUELO.
30 lugar - Claudio Hom Rev. 4xl00 metros leira, e, faz veemente apelo Henrique MÜlritz Júnior

_ Lira. 1 ° lugar -_ Equipe do A- a todos no sentindo de a- Diretor àe Reg:nas - Subst.
Salto Triplo tIético, formada por Arge-

-_.. --

1° lugar - João Schaef- miro Pizzani, José Moreto, Venceu a A.D. Alvim Barbosafel' - Lira - 12m20. Rui Wolf e Alcindo Medei-
20 lugar - Moraei Gomes 1"OS - 46"4/10, novo i'ecor-

- Caravana. de catarinense. .

30 lugar - Walter Ber- 2° lugar - Equipe do Li-
nardini - Caravana.

'

ra, formada por Silvio Ney
Arremesso do Peso Soncini, Paulo Martins, Jo-

IO lugar - Nabor Schli- sé Barão e Alceu Fagundes.
chting - Lira � llm59. Rev, 4x400 Metros
2° lugar - Erico Straetz 1° lugar - Equipe do Ca-

Júnior - Lira. ravana, formada por Nilton
3° lugar - Paulo Ardigó Carneiro da Silva, Ismael

- Lira.. B. de Mello, Leonidas Palma
Arremesso do Dardo de Matos e Manoel 'B. da

10 lugar - Aldo Cardoso. Silva.

Hoie a Disputa do. Campeonato.
.

C-atarinense -de ·Remo
América, Atlântico, lpíranga, Aldo 'Luz, Riachuelo e

l\lartínelli prontos para amaior rp gata já
real z ada em Santa Catarina

Transcorreu brilhante o

festival do Santa Cecilia, e

fetuado domingo em Saco
dos Limões. A partida de

Os quadros atuaram as

sim formados:

A. D. Alvim Barbosa -

Leio, Paulo e Nenem; Car
los, Chocolate e Neno; Ba
sinho, Cazuza, Augusto, Li
co e Seixas.

honra, travada entre a$ e

quipes da A. D. Alvim Bar
bosa e A. D. Flávio Ferrari,
foi a mais sensacional da
festa esportiva e\ terminou
favoravel a pÍ'imeir� 'pelo
escore de 2 x 1, tentos de
Lico, Chocolate e Mandico,
êste para ô vencido.

<, A. D. Flávio Ferrari -

Nem, Laudares e Abreu;
Carriço, Bráulio e Acioli;
Môa, Walmor, Gil, Mandico
e Hazan.

..........................� ..

l� Ifln/TO' cJ� I
=F�

np nOVO BANeO AGRleOLA
A'eOopl2ró.tivó., de er'é�ito n! 1, do BRA�ld

'

SEDE PROPRIA _
.

iRMa cr� YI� 16
fLOR/fUfOPOllS - STR CRTRR/NR

.f-

i
.I
\
t

_ .

O NOVO SUCESSO DO CINEMA NACIONAL:
"O COMPRADOR DE FAZENDAS"
RITZ, fo. PARTIR DE 5a FEIRA!
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Churchill-e Truman Confe
renciarão 'em Janeiro'

. LONDRES, 13 (U.P.} -! thony Eden, do ministro da

o primeiro ministro. S1:: Comunidade, Lord :smay, e

Winston ChUl'chill, e tres I do diretor do Tesouro, Lord

:membros do ministério bri- I Cherwell. Este tem. ainda,
ta�ico seguirão para- Was- a ,seu cargo 0- programa de

hington, "nos primeiros energia atômica da Crã-Bre

dias de janeiro", 'U fim de ianha.
eonferendar com o presi- O .texto de comunidade é

Jente Truman. o que segue: "O primeiro
Um comunicado do _F0- ministro espera deixar o'

xeign Office disse que os
\
Reino Unido nos pr ímeiros

assuntos da conferencia são dias de janeiro, C0:11 destí-
-

os subsequentes: politica no a Washington;' onde terá

internacional anglo-norte- conversações com c presi
americana, defesa e estra- dente 'I'ruman. Será sua

tegia militar e energia atô- comitiva 'formada \p-elo se

mica. Churchill será acom- cretarío de Estado para os

panhado do ministro das Negocies Estrangeiros, se

Relações Exteriores, sr. An- cretario de Estado para 'ti

Comunidade e diretor gerai
do Tesouro., - \
Por sua vez o sr. Winston

Churchíll declarou ser

tam-Ibem possivel conversações
diretas sobre a paz mundial,
entre ele, 'I'ruman 8 o pri
meiro ministro Stalin. In
terrogado esta tarde na Ca-
mara dos Comuns, sobre se

já estava desenvolvendo
gestões para a realização de
uma conferencia tríplice, I)

sr. Churchill respondeu:
"Não há! por enquanto, um

plano concreto para nego
-ciações sobre' os 'problemas
em gerar com a União So
viética, mas a possibilidade
de uma conferencia dessa
amplitude não devem ser

desprezadas, desde que as

circunstancías sejam favo
raveis". Circulas chegados
a Churchíll revelaram que
'ele pretende debater o as

sunto corri o pres-idente Tru-
mano

Uma alta fonte oficiosa
revelou que o sr, Win§,ton
Churchill procurará avis
tar-se com o sr. Stalin 181.1-
ladamente.ccaso o preaiden- >'

te Truman rejeite a idéia
de uma conferencia triptice.
Assim sendo, uma conferen-
cia desse estilo já foi "in
cluida na ��encia do encon-

tro de Washington. Duran-
te

-

a recente campanha ehd
toral, o sr. Churchill ,defeú
deu o ponto de vista de que
era possível a cessação da
guerra fria, mediante COIl

versações diretas 'com os

chefes das grandes poten-
cias. Ele proprio se arrogou - I

a tarefa de avistar-se com
Por AI Neto I

Stalin e promover um encon-
Como lhes disse' na minha I

tro entre os dois blocos, fo-. cronica anterior, a era da

ra das organizações interná- TV a cores está 'se defiuin
do cada vez mais com a, ln-:

venção da nova válvula que
pode receber programas tan
to em preto e branco como,

em core s. O inventor, cono
também 1 he .lisse, é o Pro-
fessor Erncst, 0. Lawren c e

um dos' maís nctáveisr cu-ri
tistas acom i ,(,,� ccntempor«
neo.:

Explicando a invenção, o

Professor Lawrence atr-ibue
a um resultado da f'amil iari
dade que ele, ne curso de
suas experíencias atomícas,
adquiriu com a conduta dos
electrons,

em minutos
o que levava
horas...•

com a

panela de

pressão

cíonats.

�cbedo
Representante em FIDrian6pDlis:'

G. da Costa Pereira & Cio.

,fraquezas em ger.1
. linho Creosotado

(Siiveára)

Elimine as

ESPINHAS
A causa Combatida ao 1.° Di.
Logo á primeira aplicação, Nix��

, d_ 'começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua

Jj<!le tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixoderm é uma nova descoberta
que com bate os parasitos
fu pele causadores das espinbas,
1r.eiras. manchas vermelhas, acne,
impingens e erupções V. não po
derá libertar se destas afecções
cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
la, .peça Nixoderm ao seu farma
.veutico,,�hoje mesmo. At, nossa ,ga-

"mode... '���ti�aro�
f'IIra u IllCoIII Catu... proteção.

MAGROS E FRA.COS
VANADIOL

, .

E indicado nos casos de, fraque
23., palidez, magreza ,e fastio; porque
em sua fórmula entram .substancías
tais 'como Vanadato de SÓdIO, Lici
tina, Gílcerofostatos, 'pepsina. noz
de cola, etc .• de ação pronta e eficaz.
nos casos de. fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado para no,
mens, mulheres, crianças, sendo ror
muja conhecida pelos grandes me,
dicos e está licenciado pela Saude
Publica.

Magnésia 'Ii'surada'
i
1.
�
t

Nós

conhecemos
o -seu

Chevrolet
pOWERt7�·

,

c::::;::::..--

•

I. I
i_

Quando o sr. compra um automóvel, que!
sentir o seu investimento protegido
por um serviço mecânico à altura.

Para tal, os concessionários Chevrolet

da �eneral Motors oferecem a assistência

de mecânicos especialmente treinados

no serviço das transmissões POWE�
o que lhe dá ainda mais prazer e

orgulho em possuir .0 seu Chevrolet!

1»10 eLlidO!If:i) reu&10Pf(}(!//I-e SÕIflerIte
, o: eOfleÉsrioildrior ehei'IO/eI- f/pe ermonabílt?ador
a/)teflét! ome/fIol -PlIvirp !

GENERAL MOTORS DO BRASIL 5., A.

6,1$4

No mundo do
rádio e da TVI

(ia. Siderúrgica Nacional
Setor de - 5'8. Catarina

DE HABILITAÇÃO PARA A ÇARREIRA DE
CONl<'ERENTE DE MATERIAL"

AVISO
,�

Comunicamos que estão abertas na Seção do Pessoal
em Capivarí, no período de 3 a 20 de novembro de 19M,
as inscrições de candidatos para a Prova de Habilitação
para o inicial da carreira de Conferente 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 próprio punho, as fichas de inscrição, não se aceítan
do candidatos menores de 18 ou maiores de 40 anos (Ser
viço braçal).

- PROGRAMA,-
P Parte - EL1MINATÓRIA

Português - Conhecimentos gramaticais.
Aritmética - Problemas práticos e rudimentares.

.

2a Parte - HABILITACÃO
História do Brasil.

•

Geografia do Brasil.
3a Parte - COMPLEMENTAR

Prova oral com questionário inerentes ao exercício
da função.

,

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

Capiva.rí, 3 de novembro de 1951.
Pelo Eng. Geraldo Sérgio Oljva da Fonseca

Companhia Siderúrgica Nacional

"Há muito"! anos __;__ diz
- Lawrence - eu faço expe-

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

---- ....

, riências con-: os electrons
,.' QUIIIDO O SEU \ tratando, de com:€güir que
.fi

,,.

IR Ull
,'eles me obedeçam. Não foi

ESTOUIOO DIGER •
"

dificil enéon�r2I' e�ta vit;-
______

.... vula, que eu-na) teria acha-
- - - - - - - - - - -

-li- do em parte, se não f'osse: o
.

• •• e sobrevierem có·cas, ná1l8C88.
, extraordinárro interesse dos

azias, arrôtos e indispo8ição, tome meus filhos em assurd_tls de
a alcaliniZ8Qte Magnésia Bi8arada, TV".

para neutralizar a hiperacidez estoma·
A válvula de Lawrence écal que gera ê88e8 sintomas.· relativa.fnente pouco mais

complicada e dispendiosa do
que as atuais válvulas para
televisão em branco e preto.

•

I.

Entretanto, o aspecto mais
interessante da nova desco
berta é que ela representarâ
a resposta às discussões que
na questão da TV a cores

veem se prolongando desde
o inicio entre a Columbia
Broadcasting System e a Rá
dio Corporation of America.
Isto é assim porque os re

ceptores equipados com a

nova válvula poderá receber
já seja a transmissão meca

nica do sistema colorido' da
CBS como o sistema eletro
nico da RCA.
Para receber os progra

mas em cores da CBS, seria
necessário apenas, além da
válvula de Lawrence um

pequeno adaptador que mo

dificasse o ritmo das foto
grafias de 60 para 144 por
segundo, assim 'como tres
outl'aS válvulas eletl'onicaR.

Clúbe Doze de Igosto
SÁBADO - Dia 17 - Soirée.
DOMINGO - Pia 25 - Coquetel dançante das Hl

às 13 horas.
Tôdas as segundas feiras sessões cinematogl'áficas

CHEGOU
MARTINI

Vermouth de Fama MUl)dial
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NI aSSEMBLEIA· LEGISLaTiva
Numerosos projetos deIei deram entrada, ontem, todos de

••• alto interesse para a coletividade - Relações entre elll_
pregadores e empregados - Amparo aos odontologos __

Outras notas
Sob a presidencia do deputado Volney Co.tIaço de

Oliveira a Assembléia Legislativa do Estado realizou_
on tem, �ais uma sessão ordinária.

Do expediente constou: Mensagem do Governador a
-companhan do projeto de lei que emite apó liees no. valor'
de ummilhão de cruzeiros, a favor da Faculdade de Fi;Não faz muito, atendemos loportunidade de visit.ar a-llosofia; projeto de lei que concede empréstimo à Prefei_à solicitação de várias fa- quele local e, o que o �orna- tura de Laguna.

.

milias residentes à rua AI- lista ali observou, é incon-
- projeto de lei que concede 'auxilio financeiro amirante 13amego, proximida- cebivel para uma Capital duas sociedades musicais de Laguna;

.

des do antiquado .fôrno do - o forno crematório, ve-
- projeto de lei que autoriza a aqu isição de um qua.,lixo, que nos solicitaram de- lho, antiquado e já pequeno dro de Vitor Meirelles; projeto de' lei de autoria do dep.Florianópolis, Quinta-feira, 15 de Novembro �.�.:_�� nunciassemos o fato de a para as necessidades dos Ylmar Corrêa considerando de utilidade pública o Pen-Prefeitura Municipal per- dois presentes, com montões sionista das Irmãs de Imaculada Conceição; projeto d�mitir que fôssem jogados à de lixo, latas velhas, ao re- lei do mesmo autor concedendo o auxilio de Crf. 40.000,OQ.praia, bem perto da cabecel- dor do predio, à falta de l�- ii Soco Amor à Arte, de Florianópolis; projeto de lei tam.

ra da Ponte Hercilio Luz, gar para consumi-lo. E so-, bém do mesmo parlamentar criando um posto de SaúdeAndré Nilo Tadasco :10 Bocayuva, Benjamim carradas 'e mais carradas I bre êle, moscas e mosquitos! em Ribeirão da llha; projeto de lei regulando a apossn,Toda a Pátria Brasileira, Constant, Ruy Barbosa, Jo- de lixo coletados nas ruas, Nas residencias vizinhas, tadoria dos serventuários de Justiça, de autoria do dep,e com ela todos- os filhos sê do Patrocin io, Rio Bran- da Capital. nem se fala! O mesmo qua- Olivio .Nóbrega; projeto de lei do deputado Ylmar COI'conscientes dessa condição. -::0, e demaís missionários do Imediatamente, o sr. Ca- dro. -,- moscas, mosquitos. rêa, aumentando de Cr$ 200,00 para Cr,$ 500,00 a pensão.se engalana festivamente nobre ideal' da Liberdade, pitão dos Portos - segundo Dois caminhões da Pre!ei- dos herdeiros do Major Adelino Marcelino de Souza; procom o transcorrer, hoje, do para que nos tornemos d ig- nos informaram - determí- tura fazem a coleta do lixo, jeto de lei que altera dispositivos da. Lei! Oegan ica dos:62° aniversário de uma de ,lOS desta Pátria sempre nou que o fato não mais se na Capital. Mas, o que so- Mun icipios ; diversos -projetos de lei do' deputado Fl'au_suas béli ss imas páginas his- [nerida, que é a Terra de repetisse, proibindo, então, bra, não poderia ser trans- cisco Neves; sôbre problemas do municipio- de Lagunatóricas - a.Proclamação da um Povo Livre e Soberano, que a praia ·se transforma- portado para outros cantos, idem do deputado Waldemar Grubba, relativos a in teresRepública dos Estados Uni- queiram ou não os párías se em depósito de impu re= ] onde não prejudicasse à po- ses de Jaraguá; projetos de lei do deputado Bahia Bit,dos do Brasil. materialistas que procuram ;sas.
.

.

\ pulação? (Continúa na 3a página)E na oportunidade dessa manchar o relicário históri-j Mas, talve.z por reação, o

I
Ao conhecimento d� �er- ---

comemoração, quando toda co que nos logaram nossos lixo, que não pôde ser depo- viço Nacional da Malária e

LE I N 28a grande Nação se recorda ascendentes! sita do no forno crematorio, do Departamento de Saúde
do épico e histórico amanhe- "Mensageiros de paz, paz Já antiquado e insuficiente' Pública este fato que diz •
cer daquele 15 de Novembro [queremos,"] às necessidades, foi cOloca-I respeito à saúde do p.ovo, D t d V I C 1'1' 'f d t '1epu a o

.

o ney o aço 1(: ensrno un amen .a se-de 1889, em o qual, dourada "É de amor nossa fôrça e do, de então a esta data, em uma vez que a Prefeitura de Oliveira, Presidente da cundário do primeiro e se-pela cintilação das Armas [poder] terrenos próximos, o que Inão toma as providencias no Assembléia Legislativa do gundo ciclos e o ensino nor-das Forças Armadas, so- ... para que o Brasil con- constitue verdadeiro atenta- caso cabíveis. Para os en- Estado de Santa Catarina, mal do segundo cíclo, a que.bressaia a figura simpática tinue a ser dos brasileiros do à saúde pública, uma vez I carregados ?êsse ferviço.' d':) De conformidade com as se. refere o art. 40, § 20, da.e altaneira do venerando, de coração, que crêem no que se transforma \em ver-I coleta de Iixo da Capital, atribuições que me são con- decreto-lei n. 257, de 21 deMarechal Manoel Deodoro seu futuro de grandezas e dadeiro depósito de moscas pão adianta reclamar por- f'er idas pelo disposto no ar- outubro de 194ô.da Fonseca proclamando a não praticam crimes de le- e mosauitos. � I lj'Ie responderão: os preju tigo 29 da Constituição do Art. 30 _ A apófice seráRepública, mister se torna sa-pátria!!! . j. Ontem, à tarde, tivémos; dicados que se lIxem - . .

Estado, devolvida ao Estado e can-.relembrar fatos que antece-

N S d Faço saber a todos os ha- celada, se o referido estabe-deram à modificação do re-

D·· d 'B deiraNovena de o' bitantes dêste Estado, que lecirnento de ensino nãogime político de nossa Pá- Ia· a an e I ra "
". ·

- a Assembléia Legislativa mantiver os cursos citados.tria!
.

\
, . .. l-Sagrado uoracao decreta e promulga a se- no artigo anterior, ou se:Lenta, mas sempre perse- Comemora-se, :a P�OXll��. z-, feira, _dia 19 No p"im.·o sábado,' dia guinte Lei: ne rder o seu reconhecimen-verante e· progressiva foi a de Novembro, o 62 amversano da adoção, da 17 às 19 horas na Capela to federal e estadual.evolução das idéias liberais. Bandeira Nacional Brasileira. do Asilo de Orf'ãs, terá illí-· LEI N. 28 Parágrafo único - A CQ�-de nosso Povo, convergindo Nesse dia a Bandeira será hasteada às 12,00 cio a poderosa novena de Emite apólice em gregação do Ginásio Lagu-sempre para os ideais repu- -horas sendo arriada à hora normal (18,00 ho-

Nossa Senhora do Sagrado favor do Ginásio La- nense fica obrigada a man-bl icanos. ras).
Coração. .

gunense. ter, gratuitamente, vinte e'A rica tradição legada pe- As Repartições Públicas e Estabelecimentos

F Id d d" Art. 1° - Fica a Secreta- cinco (25) lugares para alu-IQs selvicolas opondo-se às
I que possuírem Bandeiras julgadas inserviveis, �CO

.

a e e [ar.. ria da Fazenda autorizada a uos necessitados. designa-invasões estrangeiras, o mo- deverão encaminhá-las. na fórma do que estabe-

ma'cla e' -Odo'o _

emitir, em favor do Ginásio dos pelo Govêrno do Esta-vimento de 1710 com a Re-' �

lecem os' arts. 213 do 'Decreto n. 8.736, de 10 de Lagunense, uma apólice no do, sob pena de cancalameu-volução Pernambucana, o de Fevereiro de 1942 e 33 do Decreto-lei n. 4,'545,
I. valor riominal de to da apólice.1720 com Felippe dos San- de 31 de Julho de 1942, ao Comando da Guarni- ti Ogl8 Cr$ 2.400�000,00 (dois mi- J\rt. 40 - Esta Lei entra.tos o de 1789 com 'I'iraden- ção Militar de Florianópolis (no Quartel do 14° .Por motivo do seu reco- lhões e quatrocentos mil em vigor na data da fHl� PP.-tes, o de 1817 com o movi- B. C.), afim de serem incineradas em cerimonia nhecimento, por parte do cruzeiros), q!te será inalie- blicacão, revogadas as dís-mento nativista, de 1822 cívica, com solenidade.

Govêrno Federal, recebeu a nável e vencerá juros de posições em contrár!o.com à Independência Políti- Esta remessa deverá ser feita, acompanha- Faculdade de Farmácia e 5% (cinco por cento) ao Palácio da As.,embléw.ca, o de 1824 com a Confe- da do respectivo oficio, até às 10 horas do dia Odontologia de Santa Cata- ano, pagáveis mensalmente. Legislativa do E'ltado d�·deracão do Equador, de 17. sábado.
rina, ante�ontem, a visita do Art. 20 - A renda insti- Suma Catarina, em Flm'ia-1835 'com os intrépidos "far-
Exmo. Snr. Professor Dr. tu ida por esta Lei só pode- núpolis, 13 de novembro dtk"roupilhas", além de outros,

."
Henrique Rupp Júnior, Di- l'Ú ser aplicada em benefí- 1!)51.acrescidos do sangue de

e� 0,1,.ftO,I.ft .'
reto r, em exercício, da Fa- cio do Ginásio Lagunense, Volney Collaço de Oliveir&.seus martires, germinára -

�
culdade de Direito de S�n- que fica obrigado a mantel;

.

-' Presidente;com a Proclamação. da Re-
'ta Catarina, e dos Professo-pública, ficando confirmada
res, Desembargadores Jo�éF Q a'aOs supremas aspirações de
Rocha Ferreira Bastos e AI- -neG...

·

.. -an · '0
�

liberdade de nosso Povo,
fl;edo von Trompowsky, que, I (ii

-contestando qualquer supos- O CORPO DA INFELIZ MENINA JAZ NA PRAIA DO
em nome da Direção da Fa-ta declaração de tradição RIO TAVARES À FALTA DE QUEM AUTORIZE d 'culdade de Direito, apresen-monarquista. SEPULTAMENTO
taram congratulações pelaNão fôra mesmo a cir- Em nossa edição de

on-I
do. O escrivão, por sua, vez, vitória alcançada, e que tãocunstância "puramente fOI�- tem veículamos a dolorosa não quís assumir as retlpOll- favoràvelmente repercutiutuita de se achar no Brasil tragédia na Lagôa, lado su:, sabilidades, sem que a Po-

neste Estado.a Família Real,
.

e a nossa em que uma canôa, segun- !icia Civi'l da Capital det8i."-
Recebidos os ilustres visiprópria Independência teriá <'-a-feira, ao atravessá-h, minasse o e�teITo.

'tantes p'elo Dr. Polydol'o Ersido um movimento republi- h!ndo ao leme o pesGador Nesse pé não poderia, p�r- nani de S. Thiago, Diretorcano, �omo em todas as Na- Glimpio Pires, virou, C;)ITI manecer a questão, vindo a
da Faculdade de Farmáciações Americanas. 03 beus três tripuiantBs, es�a �apital o s.r. Dar:'lião e Odontologia, e pelo seuEis porque, neste Feriado vindO a perecer afogada. u'a �hveIra, comer.c�ante ah l'e-
Conselho Técnico AdminisNacional,.l podemos afirm�r,

I
11:enor,

A fil�inha d_o comeré.i- sldente. Em aqUI cheganr!o, I h'ativo, demoraram-se ossem receIO de contestaçao, ar,te Candldo Behca. procurou e�ender-�e com o
Professores Catedrátieos daque tôdas as tentativas an- O fato, que repel'(;utiu dr. D:legado R:gIOnal: o
nossa Faculdade de Direitoteriores a 1822, nos vários I em Lagôa e Rio Tavarei:', que nao lhe

,

fOI P�SSl,V�l. �m palestra com seus col€-pontos do Brasil., foram com

I
onde era grande.mentE: e

..
sti- Por sua vez, o Comlssano .

d' rd d '

d d D· : Dl' O gas, cUJa cor la I a e e umo propósito de Implantarem ma a a pequenma vll:Ima,. e la � e e_gacIa, sr.. s-
índice da compreensão exis-a República, e o desapare- ·levou a que ao local compa- cal' �erelJ�a, nao determInou
tente entre os membros do'cimento natural da Monar- l'ecessem numerosos peHea- provldenc;a�, por �erem es-
magistério superiór de Sanquia fôra em face da livre dores afim de iniciarem as sas do �edIco 1,e�IsüJ,.. Pro- ta Catarina.manifestação da Soberania pesquisas para a localiza- curado_ este.' ate �s 18 ho-
Após a palestra ',OS Pr.o-Nacional que fez ruir o en- ção do cadaver da infeli" ras, nao fOI localIzado.

fessores de Direito ainda ti-canto do direito divino e o I menina. E, até o momento em que veram oportunidade de vi-privilégio da inv,estidura de Às 14 horas de ontem, � à

I
encerramos esta notícia -

sitar as instalações da Fa-uma familia no governo. praia do Rio Tavares deli o 19,30 horas - andava o sr.'
culdade, especialmente osResta-nos então, nas con- corpinho da menor, ficando Dam'ião Oliveira a ,espera
seus laboratórios, retiranvicções de nossos deveres apenas guardado por pes- de solução para o' sepulta- do-se, após, otimamente imcivicos para com o Brasil, soas da família e álguns mento do cadaver da peque- pression'atlos.reverenciar à memória dos pescadore�� aguardando as nina vítima.

grandes brasileiros 'que ins- providencias legais para o: Enquanto isso se passava, fação _:.
taram junh) ao prec-laro Má- sepultamento. los corvos ronda.vam o ·cada- Registemos o fato, que é
rechal na conquista do Mas, na Lagôa não exb- ver exposto na praia, já em deshumano, sem outros co
grande galardão - Quinti- te, no momento. sub-deh,ga-l a.dlantado estado de putre�, n;entários ....

DIA DA CULTURÂ Os
BRASILEIRA

Prejudicodos
Que se Lixemi

Por motivo de força maior,

1II1stituto
Histórico, à 15 do

a comemoração do Dia da corrente, teve de ser trans
Cultura Brasileira, que �e- feri�a para o dia que _serávia ser feita, na sede do oportunamente anuncIado.

Quando, há dias, eu m.e homiziava instinti,-a-'
mente sob uma marquise, com medo de ser atroJj21a-'
do por algum dos aviões d.a Base, em exercí;:í<>s "Ío-'
lentos, ouvi e anotei os comentários:

- A nossa Base era tão boazinha, tão pacific87
tão só comercial. Lembl'ava até aquele soldado }Jvr-'
tnguês, que o Eça descreve' para ,estabelecer o 4.:00-

traste com o "invasor tedesco: O Comandante RJ:andi
ni, todavia, é um mHitar enérgico. Para êle :Sase
é centro de exel'cício e aparelhamento militar.

- E está certo. Fui espiar umas manobras. De'
, arrepiai'! Mas fazem bem à gente. Mostram a ;,'oro

petêncfa e o arrojo dos nossos aviadores e n03 trans
mitem confiança no Brasil, na sua mocidade, Sahe'
que simularam a presença de um inimigo aqUl na

Base e, comunicado o fato a Porto-Alegre, em menüS :

de 30 minutos a Base estava cercada pelos aviõel!
que de lá partir�m?

x x

x

E comentários continuavam, exaltando todas li'

figura do' sr; Major-Aviador Roberto Brandiu i, .CO-'
mandante da Bas·e. Enquanto isso, aviões de todoS'
�s lados passavam zunindo como balas, por cima da$·'
nossas cabeças.

x x

x

O último que ouvimos foi este:
- Reparem que esses aviões est�o- carregadoS.

de bombas! Será que (Jl Prefeito já contratou a remo-.
delação da cidade?

GUI'LHERME TALi..

_.

O FoRNO DO LIXO ES'!'Á TRANSBORDANDO - ..

O SERVIÇO NACIONAL DA MALÁ�I� E � �EPAR
TAMENTO DE SAÚDE púBLICA NAO PODERAO DE
TERMINAR PROVIDENCIAS? :pOIS CAMINHõES TEM
A PREFEITURA flARA COLETAR .LIXO, MAS, EM

COMPENSAÇÃO, OUTROS VEICULOS SOBRAM. - -

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