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d d PSD d: t t I nte a

I
do facciosismo partidário' que dizer-se e que esperar-se

. "Cruzeiro do Sul", órgão udenista de Joaçaba, ape- I Parece que a banca 'a o
.

per eu o a,me '

, Iit
. ',1 S' d lten b i ti o 'fácil de presumir-

sar de' se dizer jorrial doutrinário, está fazendo séria con-
'
vergonha e está s'implesmente assaltando os cofres pu- dos e, )

- f'arác
e a U bietí

o o NJe Y

rdade os artigos 'de
_ .' f Ih ·fl

. ,

Iit
.

h d blt " se o que ara com o su J� IVO. a .ve ,

correnCla aT uma ? a orIa�op� l'dana n?}.camm o : ICOS •

I fundo do "Cruzeiro do Sul", pôsto que atr ibuidos à pena
. -natranha. omemos, para uma rapt a ana ise, o seu n Como se percebe, o' doutrtnarjsmo dessa folha ude-

d
.'

Ii t b 'Ih' t ulto são da mais lamen-..'. e um jorna IS 'a rr an e e c, <

97 de 11 do corrente. Os telegramas que insere trazem nista não lhe'permite ver, na Assembléia, outras banca-
ivel

,.'

d f de nteúdo Neles lateja uma: . _ • . . táve penuna e orma e e co .. i. .

a ·mformacao de que lhe foram transmitidos desta Capi- das além da do PSD. O"aumento dos subsídios contou " d t Iid d Iítlc que malsma e insulta•

'f" d f f
'" ja supera a men a I a e po I I a,

tal. L��do-os, chega-,se a descon lança e que oram or-
com o voto de representantes de todos os partídos, no

a todos os que não formam na ala udenísta, para a qual.
jados la mesmo, ou a certeza, de que o seu corresponden- . Legislatívo. Se os deputados trabalhístas e perrepistas , d flul t d a virtudes morais Veja-se

. _ ,_. com o po er, a unam o as s s '.

te, aqui, e algum emulo do Barao de Munkhausen - tldo houvessem votado contra � o que não fizeram - ainda
este exemplo'

.

'na literatura como o maior mentiroso de todos os .mun- assim o projeto estaria vitorioso com 'os votos que obteve -.'

'I
' "Mais uma ligeira e oportuna guindada no sentidodos. dos pessedistas e' dos udenistas! Estes u tímos, no caso, ,

O primeiro despacho, datado de 7, informa que a' seriam os "votos decisivos e vitoriosos, Doutrinariamente, do apoio administrativo ao govêrno do Estado por parte
d di tar na Asse bl

,. �

d di . , ! do PTB catarinense, .e veremos, um PSD condenado à:::;
banca a pesse IS a, na ssem ela, na sessao o la an- seriam, para o jornal de Joaçaba, os vO,tos da pepmerra :

te.dor, rejeitara "o plano rodoviârio do Estado apresen- urtigas, com seus representantes em pânico, correndo a

tado pelo Governador Iríneu Bornhausen". Leram a peta? ....Qüanto à inútil prorrogação dos trabalhos, não é ela
_cem quilômetros por hora em direção ao Palácio Rosado,

Boazinha! obra da representação pessedista. Votaram-na todos os aflito, e desesperado diante do estouro da boiada, que

A Assembléia não 'poderia votar, como não võtou, deputados de todos os partidos, .Nenhum voto contra, De- cada vez mais se aproxima".
nenhum plano rodoviário pela simples razão de .que a cisão unânime, pois! A doutrina do "Cruzeiro do Sul" é

Edificante! O respeito ao adversário, vítima das

ela,
. até agora, o Governador lrineu Bornhausen não re- que quer que essa decisão, nemine discrepandi, apareça mais odiosas perseguições, é aí substituído pela ofensa

meteu nenhum plano rodoviário. A matéria, pois, como como atitude e deliberação exclusiva da bancada pesse- grosseira e vulgar, que, ao muito, serviria para dar for

notícia, é de remarcada falsidade� Deve, assim, ser aco- dista. Doutrina cabeluda, que visa ao julgamento errado,
ma a algum espetáculo de capoeira em expansões de ale-

lhída como assunto dotftrinário, daquele jornal. em beneficio do part.ido que aquele órgão defende,
gria etílica. Sabe o diretor do jornal de Joaçaba que os

Devum segundo telegrama lemos isto: A inutilidade da prorrogação, 'por outro lado, tam- representantes do P. S. D, na Assembléia estão cumprin-
"Depois de terem os deputados pessedístas aumen- bém é doutrina, com a qual não concorda, entretanto, (I do a missão oposicionista que as urnas determinaram."

tado os seus próprios subsídios de :riove mil para doze mil Chefe do Executivo que, tão logo soube da prorrogação, Sabe êle que das proposições do sr. Governador do Esta
cruzeiros mensais (que pepineira l ), votaram uma lei enviou ao Legislativo vários e importantes projetos. Se, do à Assembléia apenas uma, até hoje, não foi acolhida.

prorrogando os trabalhos legislativos que dever iamcsen- conforme a doutrina da folha joaçabense, os deputados E sabe muito' bem que, enquanto o govêrno persistir nes
cerrar-se a 15 do corrente, até 15 de fevereiro de 1952, que votaram a prorrogação perderam totalmente a ver- sa política de' .odios e nessa indolência administrativa te-

Com essa prorrogação inútil, e que tem por objetivo gonha e estão simplesmente assaltando os cofres públi- rá pela frente o destemor e a energia de uma oposfçâo
apenas encher-lhes os bolsos com o dinheiro do saccifi- cos, é mister Incluirmesse rolos treze representantes da que cumprirá. o seu dever a qualquer preço, desprezan
cado 'povo catarinense, as despesas do Estado ficam au- U;D.N. - que todos votaram pela;prorrogação, do as ofensas de quem, para atacar; precisa do socorro

mentadas em mais de um milhão e quatrocentos mil cru- Se () noticiário desse jornal é desse naipe e falsifi- do verbo mentir" no passado, no .presente e no futnr<»
zeíros. ca os fatos, fantasiando-os à imagem das conveniências também!

II

DIRETOR

Rubens de
Arruda" Ramos':

•

GERENTE I,
"

Domingos F.
·

de Aquino

o mais antigo Diá
rio de S. Catariria

o TEMPO

Florianópolis, Sábado, 17 de Novembro de 1951

Previsão do tempo até 11
horas do dia 17.

Tempo - Instável, St�

jeito a chuvas e trovoadas .

Temperatura - Em decli
nio.

i' Ventos - Do quadrante
sul, frescos.
Temperaturas Extre:-'-

más de ontem: Máxima 23.8.
Mínima.20,Q.

Ano XXXVIII

N. 11.283'

50 CENTAVOS

liberdade" de 'lmpl'en.si�n:consti'ttlcto.naliyENÇ�LJ
RIO, l6CV,A,) --ReunÍü-_ifgitim�s para.;'defe�deJ:,-:a. _ .. ,.Q....;)3r-'O.{efÜ"'fi�a--a·a'1uhnen.':·';>"r" "I
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.. ,�-, ,'.

•

"""I'jlJ
-,OpO-Slça8� .

"�se'�ànfe!'0fitétn, sob a presV memória de um' morto. O sões para a :respüSb\; e. :1(>
"

<0, rOlelo uO IV,O·reIO ',l\,[AN�LHA 16 (�J.�').-
derreia do SI:. Dárío Cardo- projeto especifica ainda os acordo com a emenda 5, ela' RIO, 16 (V.A.) _- E�n 'ção, tendo o sr. Nestor O <:andldato o-po�n:lOlllst.1?O.
SO, .a Comissão de Constituí- casos em que pode ocorrer u�o po�era 'ultrap�ssar o ;í, reunIão, e}Çtraor�ina.ri,a" O!.l-I Duart� sustentado, em de- �f):,e Laurel, q�e foi pre�l
cão e Justíca da Câmara a prova da verdade, excluin- mite flxad,o, q,ue e de 50, a tem reallza,da a Comi.isáo de [claração de voto, ponto de ar 1t� do �? .ell1o colabol;-t

�"ederal, pa�a exame de di- do-se deles o da ofensa a 2DO linhas mesmo a pretex· Constituição e JURtíça . da I vista contrário e o sr. 1\n-. Cl!)Plst� Íl.hpmo durant,e ai

versos projetos constantes individuo ou corporação que to de pagar-se :'t parte exce- Câmara dos Depubdn-s vol-
.

tonio Balbini opina.]:>, taw- oc'upaçao Japonesa, esta em

da pauta, O tempo, entre- desempenhe função pública <1€'11te, tou a ocupar-se do projeto bem, contra o projeto. Sub- prin;eiro lugar nas eleiçõe,.,
tanto, foi todo absorvido pe- Estes, em Í'esumo, os fomos A Comissão aprésentou e-' de autoria do sr. Ne'.s<m metido este afinal a vo!açao" 1>;11 a senador da capit�J, G.

la apreciação do projeto, de ('apitais do projeto, que so- menda, sugerida pefo 'lt;. Carneiro, que e3ta!J'�le.:e foi' considerado incoilst:tn- �Hem de Laurel, também di'<

autoria do ex-deputado Pli- freu, durante à sua ]ónga .Jono Vilas-boas, DO sentido' mais um ca'so de anulaçio cional, contra o voto -:l.pé�'Jéts oatros oito candidatos f)pO

rtio Barreto, que regula 'a tramitaçãó na Câmara dQ,> de que a multa minima seja de' casamento na legi�Jaçâo do sr. Nelson Duartq. Por ddonistas "'.'ltão levando a

liberdade de imprensa, ten�

I
Deputados, inúmeras :rhodi- (�e Cr$ 500,00. 'Pro'pôs ainda, civil vigente, semp>:e ql.le insistencia deste ultimo dE-- mdhor sôbre 08 candidat(Js

do como relator o sr. Aloisio ficacões. . o 81'. João Vilasboas que' ::;e' suósistà incompatibHidade putado, foi àúalisa:In, ém do governo liberal. Isso nào

de Carvalho. O parecer fôi· 1
Na emenda 1.. o relator dú cy.jmisse da responsabilida- invencível entre conjugos seguida, o substitutivo pro- rC?rjj'e�enta ameaça para a;'

aprovado, de acordo com Ó �IOS voeábulos injuria: difa· de criminal o proprietál'io desquitados há mais de GÍIi- posto pelo proprio :111t,n1' de malOl'la gOViJJ'llamental, ma:>
relator, bem como as onze mação, e calqnia, a concei� -,!;c�'ente,de oficina:> gráficas. co anos. Na gual.idad� de re- projeto, sr. Nelson Camelo. r"Í i"'�e p�l'da de, prestigIO'
emendas que apresentou, al- tu ação constante do .Código A primeira foi apI'ovad:l làtol', o sr. Luis Garcia já Os dois representantes baia- dos liberals,

,gumas substitutivas e Oli- fle Processo Penal. A eme

!.,
mas a segunda não foi acei- se manifestara pela ineons- nos sustentaram a '�.)I1::;th,!i- M-.--.-'-------d---tl'as modificativas de' l'eda- da 3 reserVL ao ofendião o ta. titucio�alidade da pl'oposi- cionalidade da nova pro,)O- lOIS Ir'o O'ção. arbitrio de declarar se as

I
.

'1 sição. ° sr. Luis Gal'cú se
Segundoasdísposições,do e-xp1icações dadas satisfa- PARTICIPARAM insurgiu contra ela t:tm- 8'ra-s·I·' DO' Ra' I-II':,'projeto, a pena de prisão só zpm ou ,não, segundo precei� �' bem. Depois de p'rolong�,d{)s

pode ser aplicada ao autor tua aliás, o Código de 1890, do Levau4e Abor4ad'O e acalorados debates füi,do escl'ito incriminado, re� ao invés de atribuir ao juiz ", I igualmente, considerado 'Ín- RIO, 16 (V.A.) -- O pl'e'-
servando�se a_multa.. p?-ra os- (.<:1'.e encaI�go. BP/EN,'OS AIRE.. S, 16 ','.TT". con'stitueional o aludid,'l �l.t!-

sidente da República enviou
d· , .

A
. L - • L ano", estando entre eles ()�muus responsavelS. prl� P )

'.. !"stl'tutl'VO, 'P01' 15 votlY'" C"ll- mensagem ao Senado Feue-
-

'.
-'- O goverIlo a:tUlllciou comandante-chefe do Exer- J v ,"

sao não poderá exceder de Faleceo.'o ·gral. tra 5. Contra o m""'.m',·, \',')'ja· _ raI, submetendo, à apí'O\'a-. . uma reorganização qua.i'-" Cl'tO geneI'al Angel Sola"'; v,

um ano; e o limite máximo' - -�,
.

,.... "

"
ção daquela Casa ,lo Con-

Dil d
total dos cargos de chefia Para substit.ui-lo nesse al- Iam os srs. Dantas JUIlw.r, "

� ) .

para a pena pecuniária é
""mau', O'

,

P' D" G d' 1ft gle"so, a nomeaçao co nIl-'
v' t "1 .

A' U no Exercito· e publicou mais to posto foi nomeado o g(�- erell'a llllZ" o 01 lia, I 't V" t C j. , •

ll1 ,e mI cruzelros, pres- ]'
.

I
'

G
. J� ,

T f'i"1, InIs
1'0 Icen e ,a,;J_'>lUiJ'l'l. �

d' d
. S PAULO 6' 'v' uma lsta de 97 chefes e (_l- neral de Divisão Alfred(l .lUIS ar;cla, ose . o 'l V, G'.- . _'., ,erIça0 o crIme ocorre OIS .' ,1 (, ,-'\. )

f" D I d A d d ., ' '. rUlmal aes, paI a etl ç lado m,-·

ln d d t > 'bI'
- �r,l'tl'ma qe um mr/,l "u'j)'tto,

IClais das Forças Armada';, Andres Avalos, o or e n ra e, .t'\.'euC'a,,' t
/'

d'
, . , . --

1eses a a a üa pu lcaçao , a '"

A
'.'

T 'd' "T I, raor mano e mmlsl:-i'o T) e-
d I

' d' b f I d' 14 t 'j I punidos com diversas penas Os militares punidos ('o- ral'lpe, anele o _,eve". "t'
."

d B ','e a a cone enaçao, no o· ro a eceu la , nes ii ('apLa "
, ',', r.:' nlpO enclarlo o l'a.�!l, J UE ..

do prazo. A retificação ex� o general Dilermando ,l� As- pelo Supremo Conselho da;_.; mo pal'ticip,antes do)evun- Mar_:ey JÓlllOI; Ull�s8s ulll- tO:lO go\têrno do ILtitf.
pontanea de conceitos emi- sis, figura bastante conhec,t- referidas Forças Armada·;:;, te de 28 de setembro são 52 maraes, Benedlto Valadul'e!",
tidos é capaz de extinguir a da em todo país, por ter llS- por sua participação no 1e- do Exército, 15 ?a Marinh::\ I

Dermeval Lobão, . Angust') ----:----------_
ação penal, bem como a. r.e:- sassinado a· tiros o e3ct.'itOl' vante abortado em 28 de se- e 30 da Força Aerea, A�. pe- Meira e Antônio Horácio. A
t t

'-

'd'
.

E l'd d C h f' tembro findo. nas impostas variam de t'J:'(,;;' O'
.

d ·d..J1"a acao, pr0D10Vl a em _JUl- ,UC I es a ,uu a e (} J-
N

. .
. favor votarap-l os ,H'il, NestM riso fi (t a�� """

zo, Nos crimes de ·calúnia, lho deste, fatos lonl�aIl,lHnt-f'" '.' ove ,ge�erals f?l'am :'e- meses de prisão, com degra .. Duarte, Antonio BaJbini,
injúria ou difamaG,ãa;. quan-I noti�iados 'p.or toda a im- �ormados :,?or aSSIm o te- dação. até seis anos de pri. Osvaldo Triguei1:'o, Casti.lho
do a pessoa ofenduIa for a I prensa naclOnal. ., ,--

H�m ,:req-uelldo durante o são,. com degl�adação. Cabral e Osvaldo Fonseca,
doPre<iágente da República, I O. general- n��l'�al1�b de,> ..,_" ,'" A matéria irá ao Pl�'1áril), a

. C:oi!p.rnador de Estado,

C.he-j' ASSl�,. o'cupqu ',van?s .1_JOS1. .9S 'CIRCO'M·,'ffi'·o-es.·, para"',:0' C''aro'av'�a',I' fim de ser discutida e dl"c;-
fe de Estado estrangeirô, da administração d._�.';te :F'.:o:- ' dida pOI' meio de votac;ão Sf-

corporacões ou funcionário!> tadn, inelnsive a Secretaria creta, de acordo: com o que
pÚblico;, ete., em razao de da Viação, e no momEl;to di-' RIO, 16 (V.A:'l - b Pre- iportancia de .' , .. , resolvera a própria Comis·
suas atribuições, o Min.is-!'é� rigia o Instituto ÉiügráfiCo feito enviou, ontem. me 1";,-1 Cr$ 5.000.000,00 e para. a são de Justiça, ao ::on�,jde-

_
}:�o _r-('blico só tomi:lrá _i�i- .� Geológico do Esbdo, � gem à �âmara dos Vere11.(]�-linst�llação �a Feird Per:-�-ia- 1'a1' constitueional o voto s€,

.. nati\:a_se. -lJJ:'Q-vQ(:a.d(,). O·eOlt-, ,S�Hl -sepuha·mento dar-;;-e--a; res pedm'do ab-ertunn!e Cl"e- tnente de Amostras, na lID- 'creto, em atenção:>. um l'i:�

juge. o irmão, o ascendente ! tl0�e no Cemitédo São Pau- ditos para as despesas cc,m ,I portancia de .. ",., .. , .. , querimento do deputa,lo
e o descendente silo part�d 110. o Camaval de 1952., )la im- Cr$ 112:000.000,00. [Nelson Carneiro,

- Se'o sr. é udenista, com:
esses óculos o sr. enxer

gará até as ben>!'merªn:.
�iàS do Govê:rtte'r

/ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Doença. nervo.a. II mental.. Clfnica médica dll adulto. II

Impotenda Sexual. " eriança•.
aua Tiradente. nO, I. C�nsultório - Rua Joio r'into.
Connltal dai 1& iI l' taorá.. 18 - Tel. M. 7�1I. '

rON.: M. 7118. I Consulta.: da. , ... � hora•.
, •••. Rua S..nte. Sarah... ... "Re.idência: Rua ••tav•• Jt-
- "tr.ite. olor ,•. Tel. SiSo

DR. UNS NEVES
Diretor da Maternidade • m6-

üco do Hospital de Caridad•.
'

CLINICAS D1I 'SENHORAS

CIR:URGIA - PARTOS
lSSISTENCIA AO PARTO •

OP.RAÇOES OBSTtTRICA$
Doença.' a-la'ndulare.. tiroid••

....irio., hipopi.. , .te.
Di.turbio. nervo.o. - ••tert

Udadll - Recime•.
Con'lIltõno: Rua FarDando -.a.

dlado, -' T.l. ,1:'81.
R..id. R .. ,7 de Setembro - .dlt.
Crll' II Souza - Te!. 84ft.,

,---'-,"-- .L- _

'DÜ.' WLADYSLAVA WOLOVSKA MuSSI
E

DR. ANTONIO DIB �USSI
DR.' M. S� CAVAL

CANTI'
,

Médica.

Cirllrcla-Cliniea Geral-Parto.
hnttto completo II ••peeiaheado da. DOENÇAS Da BaNHU-

CUmea .xdu.ivamente d" cri.
..... com moel.ruo. método. de dialrnõ,ticp. ..' tratamento.

ança•.
... t,,.f>08COPIA _ HISTERO _ SALPINGOGRAFIA -- .afAlto- R S d h "M '

U. .1 an a arlnho. -1"
LISMO BASAL, , Telefone (M.) 7111.'

x,

.a'leot.rapla por' onda. curt••-J:l.�rocoalrulaçlo Ralo, UI'" \ __'

_

"'1•• • Infra V.rm.lho,

I D
'

A I dC.llaultórto: aua Trajano.' nO 1. 1" andar - adificlo 40 .ou.... ' r. varo r e
........r.arto; Da. P a. l! Àora. � Dr. lIIu••t.

.

.

Ca rva Iho
Da. 16 á. 18 D"ral _, I)ra . .Muni, ,

DR. I. LOBATO
FILHO

•

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

"'&1_118�i. _. Rlla Santo. Dumont, 8. Apto. I.
Doenças de Criança!8
Consultório: Rua' Traia·

no sino Edíf. São Jorge _.

10 andar. Salas ,14 e 15.
Residêncíà : Rua Bri,llI'

deiro Silv. Paes, a/n - 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàriamente "dali

14 hs, em díante. '

\,

CLINICA,
-r

do
DR. GUERREIRÓ DA FONSECA

".�Iall.ta efetivo do Hospital de Caridade. ,de diveu...
lostiotntoe e Caixa.

--0--

DR.ALFREDO
CHEREM

Cur.o Nacional d. d�o�a.
, eqtai•.

h-diretor do HOlrp'ital Colont.

OUVIDOS, NARIZ fi GARGANTA

Tratamento e Operaçõe.
BRONCOSCOPIA .: ESOFAGOSCOPIA

"Uradà d. corpo, extranhoa de Pulmões '9 B801aao.
-0-

RAIOS X
."erno .p.relho para radiograflae da Cabeça.
�.ia.Jl.mJ!laçio. Dara cnotoróle d. ellra du 8100.lte.. I.rra.

1'._.lIaoa.

lant'ADa. .

--o-
,

HORARIO DAS CONSULTAS
(P." manhA - Hospital de Caridade).
(A ..rd. - Consultório Villeond. de Ouro P�eto, n. I. (Alto.

. lia Ca.. :QeUo Horizonte).
"

...idl!neia Felipe'Schmidt 101. TeletoD' - 1.Ii60.

o ESTADC>.
Adm�istraç'o

". Redaçlo"e Oficinas l !

; rua Conselheiro Mafra.
,

nO Í60.. '

Tel. 1.022 ex. POI-
tal, \39.
Diretor: RUBENS' A.
RAMOS.'

Repre8enteáte:
A. S. LARA

;

Rua- Senador Danta.,
40 - 50 an'daI
'Tel.: 22-5924 .: Rio d.

Ja.DEliro '

RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJiveir.

nO 21 -- 80 andar
Tel. : 2-9878 _ Slo

Paulo
,ASSINATURAS

Na Ca.pita.1
Ano ...•( Cr 100,00
Semestre �� Cr' 60,00.
Trime�tr�. CrI' 85,00

Nó' Interior
Áno ..... ert' 120,00
Semestre . � e..1 70,00
Trimestre . Cr' '0,00
Anúncios mediaate coa
trátó.
Os . ori'ginaia, mesmo

não publicados, nlo s.
rão devolvidos.
A direção não se res-,

ponsabiliza pelos �OD
certos em:itld()� DOI ar-

tilos a�sinadoa. '"',

pR. M·ARIO
WENDHAUSEN

�----�--��------------�----�------�-

Dr. Antôni••Diz de Araui.,
, éom,uniea a seU8 cliéntes e amigos que rei·
aieioli a"elinica nesta e.pita!.

CONSULTÓRIO:' .

Rua . Nunes Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das ·15 àa
17,80 horas. /

ltESID�NCIA: Rua Bocaiuva, 186 - Tele-
forai ],{-714. .. �

y

DR. A. SANTA.EIA I,(".Í':IIlado p.l. Fac1lIda•• ,Na
lIMaI Ia' ••dicina d. Unbllr.i DoeaPl! .0 ap.rêllao reaplratért......0 Bra.iI). TUBERCÜLOS.
'.64ieo per eoucul'lO d. A••t,-
.ada • p.i«lpataa do Diatrit4>
....1111.,

. Ik-lat.no 40 �oaplt.1 P.i"

••tAU1ev ••aaie6Diio Jadieiirio
• C.pital ".'d.ral.
IIK-lntarno d. Santa C... d.
.....c6rdia tio Rto d• .Janeiro.
fJUlliea .'dlea - Doello" N.r�

......

o.... lt6rlol .4il1eio Am6U.
� .... - Sala I.

a..tdlDeia: ÀUDitl. aio' Br.u�
fI(iI"l".

�I;'ÍI.ltaf.: Da. 11 a. l'

"01'�1I'1,.•••tou.:
c.tIã.lt6rfol 1...... '

...illlaeias 1.18.. OR.1��O VA-,
LWQDEASSIS

MEDICO
o. Sentc.. ele Clínica Iafaetll

.. .tut.têRela MaJQelpal e aoa·

Clrarcla do TG.tlJllll
Pormado pela Faculdade Nado-

nal d. ..dieína. T<ialo'loci.ta •
.

Ti.ioeirurgiio dQ H08pital,Nerl.,
"moI' Cur.o de eapeeialisaçAo
pelo S. N. T. ZX-lnterno ••%-

,

-
.

Dr. H.enato' Ràtnos da SilV'B
Advogado

Ru. Santo. Dumont, 12 �., Ap. 4

Dr. Jqsé, Mede�ros Vieira,

·ÁDVOGADO

...i.tente de Cirur&,ia do Prot.

Ugo Pinheiro Guimari••. CRio).."
Coál.: Felipe Schmidt. 18 •

Côalulta.; dÍàriàment4. 4a. 11

.. 18 hora•.

Rua Dom Jaime Câmara,
20 apto. 2.
Fone'M.802.

DR. NEWTON
D'AVILA Caixa Po$Ial 150 .• Itatal a- Santa Catarina

�. ,.ral - .DoeBPI! li. I.. �ital de C_atldade
....... - Proetolorla CLlNICA ••DICA D. CaIAN- 1"'-----...,...---------- ..:..-...,...---

.l.trteidad••fdiea
.

CAS. ADULTOS
.

O'•••lt6rio: aua Vitor ••ir.. ' ._ 'Alergia.,..
i

IM a. 11 - T.�efon. 1.1107. COIl.ult6rio: Rua Nun...acta.-
o.a.lIltal: .... 11,10 hora' e

-llo
. ., - Con,ulta. dN 10 i, 11

....... 11 hora, .m ·diante. e da. 11 6, 17, hora.� !

j,

...idtDcla: Rua Vidal Bamo., �.id'neta: Rua .arechal Gvi-
- "'.l"ton. 1.na. lIa.nu., I - l'.on.1 - ,781. C:URITlIIA

---------'----__._--------,-�..

I,CredUo
.

MUluo Predial �
ro mais antigo Clube de Sorteios' do Estadtll de

SANTA CATARINA.
.

��Fez entrega de mais um prêmio em Ponta Gros- �
sa (Canasvieirus) à Exma. Snra. MARIA INÁCIA '

DALU�

,�·t.INSCREVAl\i-SE!
.

, Façam sua inscrição hoje mesmo, procurem oS·

agentes 'mais próximos, ou seu' escritório na PRAÇA
15 DE ,NOVEMBRO, 20 - 20 �ndar (Altos R�staü- iI.rante Rosa) .. _ 4

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarão habili- ��
tados a concosrer ao. sorteio à real izar-se dia 31 de �
OUTUBRO, que, está aproximando-se. �

Cl'$'13.500,oo distribuídos em prêmios t(}�OO O® r;
meses. ! j

FAÇA UMA VISITA i&
FABRICA DE MóVE1S

Ródrigues
& Santos-

FIUZ,,4 LIMA & lRMÃO�
Cons.. Marra, 37
Florianópolis

/ESCPITéRIO DE
'ADVOCACIA. I Materiais de Constrnção,�

DO SOLICITADOR WAL

IBeneficiamento
em Ger.�

DlR CAMPOS, Madeiras para tod� ov
. Advocacia em geral Fins, Aber�uras" ,Assoalbo�
Funciona junto a08 insti· Forro Paulista, ete., Made'l

tutos e Caixas de Aposenta ras de Pinho,- Lei e QusHda
dorta. Acidentes do Traha de.
lho. Inventários. Sociedades Escritório, Depósito �1-

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Mai�
.

Escritório: Rua VitO) nO 777 - .Estreito - FJorillõ:--

1Aeireles, nO 18 -- 20 andar nópolis .

Estreito - Florianópolis

Posto de Serviço "ESSO" '_
.

Telefone Manual - 44 '

1-:1
('

I'

�;
r:

! .��
a.',

i
�t
�

Vulcanizàção
'DE

Pneus e Caoí,aras de Ar
Serviçô G,rantido·

.

COfl.ffJRCIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

I-�·
t

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

Viagem com segurdnça
e ra.pídf,z

80 NOS CONFOR'l'AVEIS l\11CRO�ONIHUS DO

RJ?IDO «SUL-BRASILEIRO»

Agência:
Fbrianópúlis -

\�}
r�

ltajaf - Joinville - ,Cu:rjtit.j�
. '�

Rua Deodoro esquina da �
Rua Tenente Sí1veira iIJ·

��

SISTEN€IAS - CONDENSADORES

"

�A T L A N T I C'A
�IIJ;J�;;. os 'M�LHORES ARTIGOS! ,OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES F;\CILIDAnES!

RADIOS' -ELECTROLAS �- AMPLIFICADORES _.,TRANSMISSORES ..,;- DISCOS
.
TOCA-DISCOS··,., AGULHAS,'

ENCERADEIRAS· GELADElRAS":'_ LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS AL1'OOA1l1A\N�ES;�- RE-

.������.
:�:

...

--'": :/ O:�C��
o mais completo eStoque de peças para radio
Rua 7 .de Setembro, 21 e 21 A ..:_ 'Florianópolis

,

- ,

*
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1Abono de Natal Vida Sociar��!�a�!.�i�!O�t!,S,a��!�,J!�!�ó!�I;;o3Ç.
<:"fetivos ou contratados e:l- tanto pesou para isso, ii si- ANIVERSÁRIOS: pitalares nrecisam ser sem-

'IC10
dep, Waldemar Grubba.

'

..;ontraràm, da parte do Pu- tuação em que se encontra NEWTON

D.
ALUZ MACU-

pre mai.s -nume'i.'osOS 'e me- Por. certo que os srs, r!-

",der Legislativo a mais hu- o f.unc ional ismo público, ,CO lhor aparelhados para de p'esentantes do Povo, em-

mana e justa compreensão. I certo, sem dúvida, ma.is, p-;r Ocorre, hoje, o an iversá- maneira mais eficiente e sa- bota, separados por leger-
"Entretanto, o Exmo. Sr. Go- incompreensão e intrans i- rio ,natalício do 'sr. Newton tisfatória cumprirem sua ,das partida-tas, saberão, dai A data de hoje recorda·,
-vernador vetou a Lei e o fi:z gencia do Exmo. Sr. Govcr- da Luz Macuco, Presidente alta missão de aliviar dores apoio a esses projetos, pet»

nos que:
.com uma insensibilidade de nador. da Caixa Econômica Fede- e sálvar vidas. n.uito que eles signff ica-n

_ em 1636, nas p roxrmt-

-pasmar e corar um frade de O funcionalismo puhlico ral em Santa Catarina. Também o Hospital parti- em favor do próprio povo. dades do Tapacurá e do En-
"'Pedra. de Santa Catarina precisa ANTONIO FREURY BAR- cular de Jaraguá do Sul nu-

•

O'.
genho Santo Antônio, em

Foi bater às portas do de melhor remuneraçao, pc- BOSA cessita de amparo oficial C·IDe' a,arlO .Pernambuco, travou-se um

-poder Judiciário o, sr. Go- rém, como o Exmo. S�:, Gc- Regista a data de hoje o para atender ao crescente ." combate em que os Capitães
"vernador, com' o fim de 80 vernador se nega a '�u,n�p:'ir aniversário natalício do n03- movimento de doentes, prin- Prancisco Rebelo e Sebas-
,esquivar de melhorar um .uma Lei regularmente vota- so conterrâneo sr. Antônio cipalmente das classes me- 'RITZ úão "do Souto, juntamente
pouco a situação dos reais e da e livremente discutida Fleury Barbosa, nosso \

co- nos favorecidas. Nesse S"ll- Ás 4,30, 7 e 8,45 horas
com o Governador' Hen rique

neróicos servidores do Es- devemos dar a êssc f'uncin- lega-de-imprensa e pessôa tido, ô deputado Waldemar Um jdrama que reune to- Dias. resistiram valorosa-
'tado. nalísmo um abono de Natal largamente relacionada nes- Grubba, que tanto se vem das' as emoções que o publi- III ente às forças holandesas

Ü�xmo. S.r. (;ovenl;:dcl', na base da remuneração, s,,:] ta capital. esforçando na Assembléia co exige! , muito s.uperíores em núme-
não ouve, pois se mantem qualquer título percebida Às muitas felicitações gue' Legislativa, pelo município De nada ele tinha medo ... ro e comandadas pelo Coro-
Duma patológica obcessão, que lhe é devida em Lace de há de receber, nos associa- que tão dignamente repre- a não ser da mulher que o HeI Arciszewsky :
-e vê, em tudo e em todas as Lei. ' mos com prazer. senta naquela Casa do Po- amava! _ em 1637, os holande-
leis, uma ínconstitucionali- Assembléia Leg istat iva, FAZEM ANOS, HOJE: vo, apresentou um projeto ABUTRES HUMANOS ses" comandados por Siege-
-dade, embora os' mais

.
erni- 15-11-51. S'ENHOR: de lei concedendo ao referi- Technicolor. mundt vc.n Schloppe, entra-

:nentes contstttucional istas (a) Francisco Nt'v�::, - Alberto Barbato, of i- do estabelecimento, o auxi- Alan LAD Brenda ram em São Cristovào (Ser-
-digam o contrário:. ---- cial maquinista do "Car! tu de Cr$ 24.000,00. MARSHALL r.,t)})ert gipe d'El-Rei) , depois de na-

O Exmo. sr. Governador Transmissões de Hoepcke".
'

Ao lado das inatituições PRESTON e Donald CRISP, ver o General Bagnouolí se

-em seu Palácio, ignora 011

'

SENHORA: ele assistencia social, deve No Programa: retirado para a Tõrre de
:finge não conhecer as aper- Sinais pela Loa - Maria José S. Guima-. o poder públicoizelar rpelas O Esporte na 'I'êla. Nac. Garcia d'Avila;
-turas porque passam os ser- rães F'ranzoni, espôsa do caeas de ensino. Comprsen- Pintinho 'das Arub ias.

_ em 1638, o Almirante
vídores do Estado. Vetou a

NOVA YORK, 16 (U. P.) sr. Plínio Franzoni Junior no-o devidamente, Q nobre Desenho. holandês W. Corneliszoon
.

22 R
.

- Informam de Cedar Rapi- SENHORITAS:
-

parramentai elaborou os se- C e 500 3 <)0 d 'LeI nr. . ecorreu ao muw ", -- - r'il', e,.... Loos com uma esqua ra. ue
'I'rib I d J" ds, no Estado de Iowa, que Zenaíde Silveira <1,uintes PI'OJ-'tos de lei, que I tê 14 B 1..'.alto rI lIna e uRLlça,

a "Collins Radio Cómpanv"
-

.. ' .

'" .... �,. mp. a e anos, 12 navios, entrou na llJ:lU,
-com o fim de embromar, - Adir Caldeira, serão estudados e, natural, ODEON. queimando é saqueando;
-pois intimamente não anunciou ontem que havia

- Janete Revere. mente convertidos em lei: Ás 7,45 horas _ em 1832, noRio de Ja-
id êl d

- conseguido,· utilizando a MENINA'. Auxil!o de 30 mI'1 CI'.U7.·�l··· ROXY l\·r I A\ ,dUVl amos - e e
'

eve (les- -� _r- neiro, nasceu J' anoe l�t')--
f· t' I b 1 lua como refletor gigantt', - Celia' Eliza, filhinha do ros l�ara o Seminário Cora- A's 4 e 7,45 hOl'uS 'd 1 h"con lar que es a a oran( ()

enviar sinais de rádio de nio de Almel a, o ce e í>e
-em êrro. Nega-se o aumento sr. Helio CarlosMalty.' çã,o de Jesus, da vila de Co- Sensacional Progr:una. autor de "Memórias de mll

'�, a.trave's de seus veíc:ulos Cedar Rapids a Washi'lg'ton MENINO: runá, naquele municipio', 1) - Um filme qua é um S t d M'l'c'a'" Fa"-"'. provand'o, assim, segundo o
,. 3rgen o e 1 I 1. 'e"

. ,de publicidade, pretende :lH- - Nicolau, filhinho do 81'- Auxilio de Cl' 50,OOO,oIJ monumento. ceu a 28 de novembro Je
gariar a opinião dispel'i-l1, e :�de�t��:l' s!ie���!:l� ��:= Romeu Vieira, gerente de A

aR� Semin�.!'i? São José, dé Va� JOHNSON � Rica,r- lt:61;'
·favoravel. GAZETA. 10 Negrmho; do MONTALBAN - .fo.m _- em 1848 o Engenho da.

Procedimento pouco rc-
sibilidade de se usar a fUI! -Fez' anos, ontem, o me· Auxilio d€ 15 mil cru7;ei- i HODIAK e Denise DAtt- Cach.:eira, pertr, de S"d-

/'

. .comendável. E agora sc, a-
como revezamento nal afal nino Carlos Alberto, filh:- 10,', ao J'l,cciim de Infância" S.EL. f:haém, foi ab,(:ado- por lGD

lll'oxima o Nat{ll a maÍol' d�.-
entre ,dois P?ntos"da .terr�> ilho' do sr .. Carlos Albeno Pp;talozzi,-' ds:.:'sede;

.

, i o PREÇO DA GL01!L\ hoillen,� coma�dados pe'.()
'ta da Cristandade, bimlJa- Essa te:ce�ra ex�el"?ncJa

I
Abreu, funciânário do l. ,\. Auxilio de 500 mil crm;ei- \ 2) - Roy ROGERS ;_- Rei !vIajor Inácio de Siqueir�t

1ham os sinos, porém, () �'l11-
de tran�mlssao d� smlH� Pt- P. M. rUl; ao Ginásio São Luiz,

I
dos Cowboys. Leão Silva e Cruz;

cionalismo público, sem o
la lua e de p�r�lcular ;J1t�. PELOS CLUBES:

. também da:. ·sede. I," TRIGGER:, _:_ O ,cavalo __ ,'m 1M:í, o Ge1131'�)
:aumento e sem ·um "lnno, r�sse nó dommlO da te eVl-j NOITE BAIANA �ão iniciativas, como se mais sabido da tela. Luiz Alves de Lima e SilVlI,
eontemplará com os olh'JS

sao.
.. "I O Grêmio do Clube Re- nê. de alto dcance social,' A TRILHA DO PERIGO entfí,)�Cond.e".de Caxia.si-!H�

ma�ejados de lágrima.;; e o .-!' �l'lmell'a eXPel:len��a 1 cl'eati.vo ,G de Ja�e!�.0i,_._�..?", f�..,�!!, p���am��7.R'a!lli'n. ! Tz:�i'color" "
' l,!iúu' ém ,Ordt"m do Diu a:

'eOl'ação oP.J-imido, as_ vitl'i- fOl, �fetu�da em 1.��� P�iO I:S�lb-dls�rIt� .dô':Eseyelt.o. _t:ã.- �.� coJeti'in<.iade sem disti.ll- 3) - O final do mais em- nov;). organizaçày do Exél'-
nes' e, as lojas, sem pod�l' Sel,vl�o de Tra:nsml ..�ao do

I ra reahzar em seus s<l.loes, çií.o de partidos, o que rcve- polgantes dos seriados. 'cit .. BrasiJeir;) em opera-;õ<:''1
compraI' um p'ou'co mai;;: (le ExercIto. no�te-amer'can] e

j em a noite de amanhãuma' O FILHO DO ZORRO d (' Co,.,.,· l'nha se ,lAd e ,uerra. ,.1.: ,,' -
• lJ.�

castanhas e alguns bril1(:;�Je-
a segun a vez no ano passa- i festa dansanle que s,,-inti- dECREATIVO CI.UBE,'

No'Programa: 20.,)00 homens e Be acha\3.
dos, com que a fantasia da

do por um, grupo de técni-I tulará NOITE BAIANA' CONCóRDIA A Marcha da Vida. Nac. a:,aml'ado, nesse dia, jUllV.
imaginação popular espera

cos austrahanos.
, ,Para a mesma, já se a�

O Recreativo Clube COfl- Cr$ 5,00 e 3,20 ao arroio de C':fré, em mal'-
o Papai Noel. cham em pleno ;'Ú1daméuto córdia, á rua Xapecó, fará Imp. até 10 anos. cha ao Poso �c Cuello, n�,

E os nossos sentlll"cntos Lotes a' 'venda I os 12reparativos de ornamen-
realizar, hoje, em seu� f''t-!

.

IMPERIAL Slúl�a Luzia, r:'ll � a Colonia
cristãos e a nOSBft condição .

.

I taçao, veada de mesas etc.
tões, com início às .21 horas. ÁS 5 e 7,45 horas J d." 3acl'amento;

-de parlamentar que se não Na praia da Saudade, em' Haverá anim�do show.a ('a_r- animada soirée. O COMPRADOR Di'J, 1"A� - (.T!1 1861, 'pl;tregOu ()
.afasta do povo, porq',"� "jye Coqueiros. ao lado do gru- go das ass?cladas. Alem r:!C' •

FALECIMENTO: I
'ZENDAS. �;O ..T\'l'i:O desta Pl'ovin.-:ia"

, -CaIU os ouvidos enr:(>stado� po escolar' "Presidente Roo·· i s�ow serao _apres·�I1t3.�ns -HELOISA RAMOS' SIMO- com: ' r,ara (} qual {.Jr'.� nomeado
no coração popula1', sentin-, sevelt" com 15 me�roR de. dIversas atraçoe3, mclum- NE PROÇóPIO - Mme.

MA-jem �; de abril '3 empossado-do as menores pulsações, frente 'e área de 400 m2. ; do-se a oportunidade de sa- Faleceu, ontem, em Co- RINEAU e Luiz Gonzaga. [. �o, o dr. IglH�':!O da Cunha
Jlã,o nos permitiria, esqne- Todos os lôtes se'rvidos! borear-se um gostosls"imo queiros, na residencia dos Noticias da Semana. Gnhfiú; ,

ceI' esta providencia. ,Pro}"- de água encanada e luz. 'I Vatapá. ". seus pais" a menina Heloi- Noticiário Universal. -- em 1861, t· !.iOU po�\se
l'ogamos os nossos ttaba- Informações com o sr.' A part� orquestral e�ta sa Ramos 'Simone, filhinho Cr$ 6,20 e 3,20

, do l:O\'erno d�St1- Provincia.lhos legis)�tivos com Ó b· Gilberto Gheur à Rua t'al- sob os cllldados do apl'üela- do nosso prezado conterl'a-' Censura - LIVRE ncnwado a 4 do lTIPsmo n-,é.s'
-côpo de completar 2, obra le- danha Mal'inh� n. 127. ou

do c?,njunto "Lo� CUba,fi

1ne.
o sr

..
Gastão Assis e de IMPERIO (Estreito) E: l/10, o Con"ell;ell'o Pde.

giferante e, dentro a mesma, no local. Boy� sob a regenCla de Ll1lz
sua exma. esposa, d. Yclan� Ás 7,45 horas "iu:r.te Pires da Motta;Sabmo. da Ramos Simone. ' Ester WILLIANS -- em: --.' '1, 188'), J;iartiu pu. �.l.

A' lUZ DO'DIA
VIAJANTES: O sepultamento da ino- A BELA DITADORA f) ":<1::10, acom1Janhadó da

..... .,." <,'
", ,

PROF. FL_�VIO FERRARI cente Heloisa se verificou à Technicolor. :�am;ii� 'Imp',ót'ial, o Sr. D.'
DS GATUNOS "VIStTA- O larapio, que tudo índi- De sua viagem a Bel't!o- tarde de ontem, no túmub Noticias da Semana. Pf>ó'o II, que f( l:a impe!'a-.RAM" A RESIDENCfA DE ca ter conhecimento de to- ga, onde participou da Reu .. dos seus bisavós paternos, Cr$ 5,00 e 3,20 d'Jl' do Brasil e deposto pelo)

UM MÉDICO .. _ dos os compartimentos da- nião dos Técnicos do SESC no Cemitério da Irmandade Imp. até 14 anos. r.,,)\'i'Y1ento d", Fi de Novem-
.

Os gailunos tornaram àquela residencia, aH foi, e SENAC, regressou ante- do S. B. Jesus dos Passos e bro desse ane; _

faina, após "tenebroi>n in- conseguindo abrir uma das ontem, via aérea, o sr. Prof. Hospital de Caridad'e. Vende se I - em 1889, o dr. Antonio
v�rno" ... Voltaram ao "an- portas, retirando, entã:J; SOj�- Flávio Ferrari, diretor-gera1 À familia enlutada, O ES-

-
,

-

Ml:I�ssa, da sacada do então
t�gO ninho" de sua ]1.:efex�a- rateil'amente, vário;3 objetos dêsses orgãos em Santa Ca- TADO apresenta as expl'es- Um terreno com uma ca�,a Quartel do 270 Batalhão de
-ela, procurando agir !l,esta de valor estimativo entre Gil tarina. sões do seu pezar. e chacara, pedras grandes Infantaria, procü;rrwu a Re-
Capital, principalmeme à quais jóias de elevado pre- "

� .
para construção, fazendo pública na Pal'aiba e nc.la-

l'ua Bocaiuva. Ico,
'

DAT'ILOG�AFA fundos para o mal' com 'mou sen Presiue,lte P.r:ovisÓ-l!; o que nos faz �rêi" [)

. .

n uma pitoresca Ilh'J. para rio ao Coman.lante HOll<il'a-'
'l'�ubo verificado, à luz do A Policia Civil promete11 Companhia Americana Montando Filial, necessita' pesca. to Candido ferreira Caldas;'U(ha, entre 14 e 16 horas, na, capturar os "gatos" qu,�, Sé- admitir uma competente dactilografa, com redação pró- Situado no fim do nom _, em, 18S9. deixou a Pre-
l'�Si�el1,cia do dr. Antônio gundo se informa, são já I pl'ia e conhecimentos' ger�is de serviços de escritório, Abrigo. &idencia de!"te F;sta!lo \J dr.
M�mz de Aragão, à rua Bo- bem con hecidos dos in\'i:'s- Comparecer das 8 às 12 e das 14 às 17 horas ao Larg0 Informações nesta Reda- Luiz Alv.es Leite rl(! Oliveira'
caluva. . 'tigadores...,' Fagundes, nO 4 - Tel'reo - Munida de documentos. ção, Bello, assumindo c Goyerno

Provisório uma junta. COl1l':

titu ida dos COi'one I .f ',ão Ba�
tista do R. Barro'; Cavalcan
ti d,e ALbuque .... /Ju8. dr. A1e
xand'l'e Marc ..:'lillO Baym�t e

Raulino Júlio A'lctlfo Horn,
que o exerceu até' 2 de de·
zembro 'do mesmo ano;

�- em 19()iJ. foi al'slllado
'.�' a Boliv'H, fi 'Tratado
li •• (drópolis .

-- em 1914, <t nlli� �t {, !(l-
'" "';) Fôrça f�x.iJ€dicit'�;u'!a:
E�'; t Ltir� r·�.; ';i'. Ç-��::f:::; n:':'
:� I, "'8 iními� '� em II e Co
t. <: iO, na 1:''',1;:1,

André N ih-
�
Tm!a5('u

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA • • •

......_-

"J
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- .' o ESTADO

15
.

Quinta,-feira - (Fe,.
riado) - Farmácia da li'é,
- R. Felipe Schmidt.

17 S4bado - Farmácia.
lVIoderrl.l - R. João Pinto.

. Barbara O'NeII iGuaro haOl' Coo�lao,e Colher, fortoRlo Bonanova 18 Dom in go _:.. Farmácia
OUO PREMINGfR

.
' ,Y .

Moderna � R. João Pinto.
A PARTIR·DO DIA 23 O CINE'lUTZ APRESENTARÁ A 24 Sábado � Farmácia
ULTIMA M'ARAVILHA COLORIDA DE WAJ..T DISNEY Sto. Antonio - R. João Pin-

"A- GATA BORRALHEI'RA" (CINDERELA)
,

to.
25 Domingo �' Farmácia

Sto. Antônio - R. João Pin
to.
'O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si
tuadas às ruas João" Pinto
e Trajano nO 17.

o Plano, Nacional do Trigo ��sn:.�1�7�e��:tre�s��r proces-'
Em Santa C'ata1'ina, a

01·5"or50' do dep Leoherto Leal grande força da produção
\I vem do oeste. A região ali

r (Continuação) te. Os moinhos regionais, de é montanhosa e as' áreas

O agricul�or desde logo, I s�a vez, dispondo �a c<ap:ci- cultivadas, sempre peque- ,

estaria habilitado a saldar I dad� armaz�nadola d� rede
nas. Todo colono, além das

os compromissos que tive- de ,mst�laçoes d� genero, culturas comuns à zona, se-
.

mos e a enfrentar as despe-I t:c�a ah. o deposito da �a- meia um pequeno trato de

sas da entre-safra com ne- i t:l'la pl'lm� que .lhe am,I)l�- onde' aufere um rendimento
cessidade de esperar que o na a capacidade Industríali- de 50, 100, 200, 500 sacos.

fruto do seu -trabalho tives- zadora.
, .

�
.

Em tais pequenas quariti
'se primeiro que ser vendido

I Como corolan�, se m�lO.r dades, o Estado produs de

para que ele entrasse na a capacidade de mdustna:l- 100.000 toneladas acima.

posse do seu valor.
'

i zar, menor o volume de grao Infêlizmente ainda não se

Seria a "warrantagem". a, transportar, desde a eco- pnsauem. elementos, que per

funcionando em toda a ple- .nomía certa de transporte, mitam a fixação do custo de

nitude, com todos os seus! Por outro lad?, qu�nt_o produção do trigo-assím-ob-
• fiei maior o volume induatriali- tido,üene ICIOS.

"

1
.

h d
.

O triticultor' em geral pe- zavel pe os mom os. e zona, O .trtticultor, em regra

queno produtor, não' esta ha- tan:o maior a quantidade d� geral, ocupa para os traba

bilit d a guardar em des- resíduos, que Ira servir a lhos de lavoura, o pessoalI a o " . - ,

Ih' d '

d " o' grão co criação e a me oria os re- da sua família. Raramente(',en enClas snas, .'
-

f
.

Ihid
' '

banhos, como orragem. mantem assalariados, salvo! o.
I O '1 t

'

R I· d lheit ba' SI o e o armazém, eo-
a época da colheita, quandoea iza a a co ei a, -

I . '.

t.id t
.

t d ve en ricamente conatru idos, ser-
o trigal amadurecido exigei o o l'lgo; es e e -

d int ' idcaminhar-se imediatamente vem a de�desdada ln e�n a-_ corte imediato.
d I' de e sarn a e o grao ce- 'Assim, êle não computaao merca o.

"

G tid I'O agricultor, e mgeral não' real íco. aran I o O. Pl�O- como despesa, senão o sa a-
_.

E d duto contra a deterioração 1'1'0 destes -auxiliares transi-tem dspóaitos. , quan o
"I 1 '1t ta' caracteristi- fácil, resu ta a Sl agem em tóríos :

�:s ��oass;ol �aquelas que eno�'�e economia; 'tai� os
Em COnSeqllel;cia, leva à

sejam ideais para a guarda �reJUlzo:s que uma ma ou
conta 'de lucros, tudo quan

e conservação do cereal por imperfeita armazenagem po-
to não foi dispendido em di-

t 1 ngado .de acarretar.
empo ao. \

1 I'
-

d nheiro.
_ '

Ocorre, então o segundo: ,A = I�açao d'oS 'bar.m5J'- Ordináriamente, não com-

i'
� zens e ailos sua ístr

í

uiçao benomeno: iI' -

d t
'

d puta o valor do �eu tra a-

� o agricultor tem o pro- pe. as :'eglO�s tpro
u oras e

lho e dos' seus. .:

'duto e não pode dar-lhe ari tI�IgO e assun o que nos. 01'- Não estamos, portanto, a-,
mazenagem : .....1 gaos competentes cabe f1xa� parelhados a dizer o custo
_ o moinho tem' silos e naturalmente depende de, itá d . d ão de um

estudos. ; I um ano a_pIo uç
mas, já lotados" com a, en-'I'

'

. saco de grao.
-

,

trada das prÍmeiras parti- Entr e as val1tage�s que I Voltando a Santa Catari
,.:I dI, atestam a .excelencia da

I
' 'E t do' posso as-oas o c�r�a' ;

'construção deuma
'

rede de, na, o m�u "s �, .' .

- o trtticultor, para que
"'1

'
.

lui
'

,>

segurar qu.e ali se verif ícam
-

d
- ,'SI os e armazens mc Ulmos

'
, .rÓ, ,

nao perca tu o e porque nao.:
.

ti t
-'
f 'l'd' d dois, fatores favoráveis a

. I uma per men e a aCI 1 a e
-' Ipode esperar, precisa ven-

'd d f
.

'd id d d 'producao em larga esca a, e
_

i e e esa a um a e o pro- ", .-

der;,. "

"

'duto'
'

um desfavoravel,. na regl�o
- o moageiro quer com-

H
.

.

d f
..

sanitária- em que hoje o rrigo é obje-
prar, mas não tem onde de-

I' �)t�' � b e< ��a to de cultura acentuada.
positar o produto, '

e �rat l?a arcl a.
'São favoráveis.

Surge, então' o interme- :rIJ!'lo" padJ'ac ,�u'maze.�t<t- al' o cli'rnl,l:
'

."
' , gem pro onga o neceSSI a .

tdIana., í d t t t' .

I b) o solo llutl'len e,
• Natural que êste, além das', e,O ra

amen o,espeCIal' _ É' desfavoravel a topogra-"

Ih t
' expurgo e a so ucao.

t d 'I'despesas que e rara a a1'-
N

" ". fia. Quanto a es aj a cc 1-

mazenagem, deduza do pre-
,1

oSI �roprblOs t�ld'mazens_ o cde- "idade" af\sás acentuada
"

d t' i rea e su me I o a acao e .

t b IhçO-mll1ImO o ngo,' uma, d � '.

-

d quase prolbe o Ta a o me-

PeTcentagem" do lucro em Pt1'0 ULOS qUlmlcos q.ue es-
canizado. Mais ainda, assim, \

'

,
.,

roem os germes nOCIVOS e o .' Iseu favor., I, d' t
.

d 20% daqueles' areaIS adml·,

. 'Imunem por e ermma o pe- "

. .,,_E o cammho do produto, .

d d t h'" tem a seml�mecalllzaçao, se-
,ao inves de ser de produção no o e empod oJe Ja ptor meadeiras e ceifadeiras sim-
, .

d t' l'
- um ano segun o recel1 es -' 1 Ea III us na lzacao ,e consu-

_

'f 't'
.

d plés, a traça0 anIma. < m..

- nao sou el lcelro para a e- "

" ,

mo, passa a ser produçao -

.

h f f ," algumas areas ate a moto-
.

t d'"
'.

d t' Vln ar... . , -' .

1�n erme IarlQ - m, us na- ,mecanlzaçao, e passIVe "

lização � eonsumo. O custo do expurgo é mí- Isto, quanto à região de
É prejudicad,o o produ�or, nimo, comprado ao� benefí- oeste' que se tem destacado

que recebe preço aquém' do : cios que traz. Em sIlo orga- como grande produtora.
mínimo. t nizado e feito sob medidas Outras regiões, porém, há

O trigo, cereal deteriorá- técnic:;Ls, a única inversão com os fatores favoráveÍ::l,
, 'leI, necessita de industria- é a do munisante, de fácil sem o prejudicial. A cultu
lização imediata ou armaze- encontro no mercado ordi- ra em mapas 'nativos foi ex-
nagens pró(lrias. nário e de pi'eço baixo. perimentada com sucessl) O
A falta de armazéns a Não sómente o trigo in- planalto, central o vale <lu

rede 'transportadora tem dustrializável é suscetivel Rj(' Cances' e o do Tubarão, I

qüe funcionar com celerisIa- de expurgo. onde a agricultura do trigo
de para dar vasão em tempo O grão-semente, para que já eXiste esta, podia: ser M
a todo o volume da safra se não percam quaisquer quidesenvolvida pEJa meC<l
não 'industrializável no 10-' das suas' características, nização.
cal em que produzida. Acon- tambem o deve ser. A se- C;mo em Santa Catarina,
tece que o' transporte é de- mente nada so�re e conser- deverá ,ser no resto do paí:4, ços, aos dos países prodnto- sadias e volumosas, eD'Lão
ficiente e moroso. va, por mais ,t.empo, sem pe� f'Rlvo quantG, em parte ao res por excelen:�Ja. sim, esturemos rea]mcnte
'Ano após ano, à, época da rigo de contágio, as suas ex- RlO Grande do Stil, onde a

I Em m<>.teria de solo '.3 di- independentes ,e o pi'()gresso
colheita do trigo, o engurgi- celel1cias. topografia é privilegiarla. ma, de atividadB €. de ent'r- não se m',rrerá mais eIll pa-.
tamento das vias de trans- Barateamento do custo de Mas a forma ar.tiguada gias de tr;;.balho, nada nos lavras, r:.,as em l'�fdidade e

porte (notadamente no Rio ,produção' - Mecanização: do pl�ntio e colhE.ita, ."era falta. fatos.
Grande do Sul, e em Santa O ,preço-estímulo, comt' na maior parte du, caso;! Carecemos de orden,lçi.'i:), I O bar.lt�amento do eusto
Catarina), é uma l'ealidade pensador, para que a cam- igual à que se vE.rifica em da ádoção de métodos, da de produção depen0e, eiI1
cujo melancólico éco sempre panha do trigo pudesse ter meu Estado. -, lltilização dos m�ios que a

I
consequencia: '

chega' ao Congresso. eficácia, foi fixado tendo Vale di.zer port�nto: que t�cnica .(fiou e f csenvonc a) �e mecaniza,;i..J - do
. Os trens não dão conta em vista. as condições ,em o custo de, proâuçao e em. dIa a dIa. plantIO, da colheIta (3 J.�"

, em tranl'lPortar. As requisi- que o cereal era plantado e tudo, sellão igual ao meno.� Quando substituirmos � trilhagem.
,

,

ções de vagões ao acumu- .colhido. t<proximctdo do qt<e se vp.rÍ- mão e o esforço pessoal re-, b) de topografIa e dD Vá·,
iam. Muito trigo é 'perdido. As lavouras, quase sem- fica em Santa Catarina. ln máguma todo-poderosa; 101' nutriente das áreas cu 1-
Houvesse armazéns e si.- pre de pequena área, eram Baratear o custe de pl'0- quando plantam(s e colh(,r- tivas, e do clima neles pre�

los suficientes nas regiões e são feitas de forml!- roti- dução é. um imperativo. mos o trigo cam o ímplemelJ- dominan: e:
pródutoras, o cereal pode- neira trabalho' braçal, de Quanto possível, deverros tos agl'Ícolas avançadc;",
ria aguardar ali, o transpor- I foice e enxada. A colheita, identificar os rlMSOS p.'''-, quando as safras surgirem

NOVEMBRO
323 S. CRlSóGONO

Lua nova a 28,

Á B A D US

1951 -- Hoje é o último dia em que a Loja RENNER
aceita encomendas de ternos para Natal e

Ano Novo. Se ainda não fez o seu pedido,
não perca tempo: AMANHÃ SERÁ TARDE!
_ Rua Felipe Schmidt, 7.

,/
.

-

.

•••••••••••••••••0 .

RJ.TZ - DOMINGO;
ESPETACULAR LANÇAMENTO

SENSAClON�>\I... !

_ GOil "

. TIERNE'd1
Alr.HARÓ

",',

CONTE:
10S1 ,

FERRER'
r.IIARlfS

BICKFORD

�" ou*,-,

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVIlS
'advogado I

Rio Branco, 128 - ,Sal8.8 130S/<&
Telf. 32-6942 - 22-8005.

Av.

Continva

.,-_.'_/ - -"

c. Grana-
deiros da Ilha
s.

CONVITE
Convido os Srs, assoeia

dos, Membros da Comissão
de Trabalho, para uma reu

nião;: sexta-feira, dia, 16, às
19,30 horas, no Galpão de
Trabalho,
Fpolis., 14-11-51.
Bráulio Jacques Dias

Diretor-Presidente.
CONVOCAÇÃO

Convoco, para dia 23, sex
ta-feira, ás 20 horas, os srs,

Diretores e Membros da Co
missão de 'I'rabalho, a-fim
de se processar o encerra

mento da apresentação Ale
projetos, desenhos e maque
tes, para ° próximo Ca rna
vaI.
Fpolis .• 14-11-51.
Jairo CalIado - Presiden

te.

atenção·
'

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

to de seu interesse.
'

,_.--....,

farm,acias '

de Plantão

Vende-se ou
,

a.luga-sé
Uma casa de material,

'com todo o conforto" sita à
rua Antônio Carlos, em São
Jos�

,

Tratar n'a padaria "BEI
RA MAR" com o Sr. Jo'ão
José Leite, na mesma rua.

«uA VOLUNTARIOS o ..... pATRIA N." 011: • to-�
"''''U;A '·O"U.l, 6113 • IUCFOIUi! �GW ' 'Ee..t�fI.' .....attC't""..

r_bl'laaat. I dlltrlbuJdor•• da••fa::�a. o�I�I'Ilag5•• -DISTINTA- • RIVET�� Po••u. am .'0.;
d. lo&itlm.ato d. aal.mlral. II.aadol.' 11..1••
'boa. � balato.: cdgada•••"'moljul • _'flam••tol

Ipar. _lfal_t.l. qUI1 r.ceb. db.tam••t. dGlI
6nr.� OOIll.,ol_.tel cio lllte,lo. DO ••atldo ele :lh. fa•• 1' em a .m!D
F10I!'í.1I6pal�11 iljFILIAIS Ira BJumlaau ..�Laj•••

•

1l!:;- "V''f'''�-- ,

,

", ____�UtJ'2 t n�iIIIl...P�-IIITIiI?iI • ... lI!IIlIII!!lII_L.i.1II1,.lI!iffll'lli! III[II1ii�__.....I!E_-I!IUIIIIiW·��"\1 'li 1����N�'!I�l4��

_flntc••'�lldbl'toa.1 A' Cal••& CAPITAL- ebcune <s ·,,,'l••lle' 40.
"lalto, tlnt•• di .f.tu··uo" 1iI1I'l'IlI••

'

aompl>:l1' �ATRIZ «<Im
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. "'"18Icímeuto·s 'DOS' Padrões Atuais I

: ; a�s Aposentados
,

Em idngo e fundamentado

I
Depois de estudar minu-.

'pareL'e.r., '::) �r. Vicente �áo, ciosamente a legislação Sô
·

ntíga mínístro da Justiça,
I
bre o assunto, o parecer

, ·.acab.a de l'econhecer que-os conclue que "a lei n. 488, de
tll3.!;iVOS tem o direito de e- 15 de novembro de 1948, que

· nipftraç,áo de vencimentos elevou os vencimentos dos

�ós funcionários em exerci- funcionários em atividade"
IR.ÍO reajustando-se os pro- desrespeitou os arts. 193 e

-:;e�tos da inatividade, na 141 § 1°, dá Constituição,
-Illesma. proporção, sempre não estendendo iguais van-

llaja, qu;tlquel' melhoria de tagens aos funcionários ina

,'Caráter geral. , tivos em geral. E os consu-

Respondendo ao memorial lentes funcionários em ina

-dos interessados, o' sr. Vi- tividade, não contemplados
cente Mo. argumenta que por leis especiais de equipa
"'!aplic:.'w-se .() preceito cons- ração tem direito de perce
;sentido da equiparação de Derem os mesmos vencimen

proventos ou .vencimentos tos que são pagos' aos fun

:dos fUlleÍol1ários' inativos, cionários. em atividade da

.com os dQS ativos, só com mesma categoria, na propor
;relação aos funcionários de çào do respectivo tempo de

;:a.lgll1ls mínístéríos.". ou de- serviço; de acôrdo com a ci

partimentos outros, importa tada lei, a partir de IOde
'viOlentar, por modo f'lagran-, 2gôstO de 1948, ex-vi art. 32
te, o p:dneipio de igualdade da mesma lei, com as' de
:perante a lei, principio que mais .eonsequencias de di
"constitue uma das garantias reito que reclàmam em sua

-estatutárias dos direitos 'l'í(:ão judicial proposta con-

.,dos cídadãos", tra a União Federal".
-,--

INDUSTRIAS
EstudOS de problemas industrias:· instalações novas

<ou melhoramentos e modificações de instalações exis- �
-tentes_ Estudos técnicos para o aproveitamento indus-
-tdal de produtos Ou sub-produtos agrícolas e industriais.
',Abastecimento e depuração de águas. Instalações de ilu
znínação e fôrça. Dirigir consultas para a Seção Indús
trial da Imobiliár-ia Construtora 'I'itanus S.' A.

,

.

Avenida Presidente Wilson, 210 - 90 s/905/7
lUO DE lANEIRO,

'·,Boletim Semanal

5

. ,

runguem
conhece

'melhor 'o"'seú""
.Chevrolet

. POWERtõÇlif •

,
. c::::>"

-.

, .

\

Autos teóricas .. práticos sabre JOWEA@tú· sõo administrada;
---...,_ por i.mlruto'res' espec-ial.izaoos, no, ió-brico e por Escolas Valan-' --__-.

. te. em todo o Brosit.

<COMANDO DO 5° DIS'l'l\.l�' ração -prêstada pelo Distri-
. TO NAVAL .

to, para maior br-ilhantismo
:SEMANA DE 5 A 11-11·951 do XX Campeonato de Has-.

·

.

Agrad�imentos; IqUetebOl.,·
'

.

,

Ó Sr. Almirante Coman- Recebeu ainda :) Sr. AI-"
,dll-nte"dõ' 5° Dís"trit()"Naval;'" mirâri;t�1;f('>omairdant�'t"do 5O-�,'"- .....,-,-,--,.--.
.reeebeu do Sr. Osmar Cunha Dtstrito

�

Naval, do Dr, Ruy �_" . .,-'�

Presidente da Federação' Port.inho de Mornes, Chefe
.Atlética Catarínense, 'um 0- da D.M.r. da Comissâo Esta
:liCÍo, ag'radecendo a colàbo- dual da Legião' Brasileira
-�,,-.-- ----.---- de Assistência, uni oíício.ra

gradecendo a vatiosa «ola

boração prestada pelo Dis
trito, à Semana da Criauca.
Ordem do Mérito Naval:
'Por Decreto do Sr. Presi ..

dente da República, foi pro
movido no Quadro Ordiná- {����,..W� .' • ;"'1
rio da Ordem do Méüt,e Na-'....--:---------------,..--,..------------�-..;;.."'..;'..;:·ial;'·:•.:._F·,;,.'.;;.:.o,;,.::;;:·=jf:L;�.;;;;iII'iiii·iiii_lIlI._.__7...·· ...1-.......

·

.....
•

�í

val, ao gráu de Comenda
dor, o Exmo. Sr. Almirante
Carlos da Silveira Carneiro.
Movimentação de. Navio da

Marinha
Chegou a Paranaguá, pro

cedente de Santos, fi CV
"Caravelas".

'

Notas Funebres
Faleceu no dia 7 do cor

rente na Santa Casa de Mí
sericórdia de Paranaguá, o

marinheiro civil matrícula

I��m13d��4�anto�a:uOeel s����: .

no farol de Conchas, do Ba
lizamento do pôrto de Para-

'
.

Quando o sr. compra u� automôvel, que�
.sentir o seu investimento protegido por

.

um serviço mecânico à altura. Para tal, os
concessionários Che v r o le t da General
Motors oferecem � assistencia .de 'rnecâ.
nícos especialmente treinados no serviço
das transmissões Power .Glide _ o .que lhe
dá ainda mais pr

á
z e r e orgulho e�

Chevrolet!

., I
.

��� pt/1O,mro reu t!O(1Opt()(JUle
OS erJnéemôndriorehertO/pf/

.
' .

Tran.porte. regulare. de Co' ga
"

o.

SÃO fB�NCISUO DO sUt ,para NOVA fOBS
lnformoçõ•• Gomo.'Agent.. '

t,1.u .D6p�fj.- Carlol Hoepck"SIA ;_ 01- Teletcroe l/lU ( End; te!eg,
"aI) �raocl.c:odo Sul-Cario. Hóepcke, S4 � CI-TeleJooe 6 MOOREMACR

I\Avlsa
1
,
v

MINISTÉRIO DA AERO
NAUTICA

Quinta Zona Aérea
DESTÀCAMENTO DE BA
SE AÉREA DE FLORIA

NóPOLIS
Levo ao conhecimento dos

interessados que se encon

tra nesta Unidade a dispo
sição de quem as quiser
consultar, as Instruções de
Licenças e Certifícados a

Tripulantes de Aeronaves e

Pessoal de Organização de
Terra, aprovadas pela Pôr-

I taria Ministerial nO 64, de
27 de Janeiro de 1951. _

. Roberto Brandíni - Ma-:"
I �r Aviador-Comandante,

I' CHEGOU
MARTINI

_______________----:.-------------..,--- --- Vermouth de Fama Mundial

VINAGRE: DE PUnu VI.
NHO

SALADA
lNOFENSIVO - AGRA-
DAVEL -.SABOROSO

:Nos BONS ARMAZENS
DISTRIBUIDORES: - IN.
TERMEDIARIA CATARI·
:NENSE LTDA. - FLORIA.

NóPOLIS
TEL. 1251. naguá.

Av re.o
o Estabelecimento Gráfico Brasil avisa' aos .amigos

-e sua distinta freguezia que mudou sua oficina para a

If'ua Conselheiro Mafra n. 92.

O·8.hit�

"VIRGEM. ESPECIALIDADE"•

� l' �
•

da
CJA,W.ETZEL!INDUSTRIAL-JOIN V ILLE

.
.

�

I TORNA A' ROUPA BRANQUISSi/
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o E�'fADO4

Pelo Campeonato de Profi'ssionais hoie à noite jogarão figueirense
x Guarani e amanhã à tarde Paula Ramos x Atlético."

- --- - - - - - •• - •• - ••••• -- •••••• , - - -.

-P"'--'
••• -.".-_.--_.--- - - - ••••• - _.- .-.- _ .-".,. .- .-_ .- .- .......

""- .-.- _ �._..- ..:..w _ w..,. J-.� ._.... •......,._y...�•••,.,. _ _._- _,., • w.-;;-_· ...,.....,._·••-': ..

•

mIo JJôn � a· Dln a �Ia B
• •

I[I� •• • •

ALÉM DE 'VENCER ESPETACULARMENTE O CAMPEONATO CATARINENSE DE OUT-RIGGERS A 4 RE-
MOS, O C. N, FRANCISCO MARTI�ELLI FOI PROCLAMADO VENCEDOR DA REGATA, CQM APENAS

Goleado o Bo'c'aíuvaDOIS PONTOS DE DIFERENÇA DO ALDO LUZ - VENCIDO PELO AI..DO I...U ZO CAMPEONATO CATARr-
NENSE DE DOIS - TRIUNF�AM IPIRANGA, ATLÂNTICO· E AMÉRICA, .E;STE DE MODO

IMPR,ESSIO,
-

I P I" RNANTE - DECEPCIONOU O RIACHUELO .' au a amos
Com brilhantismo ÜWUI-\,:'.'m a seg',U'll'. guarni'J.,' ',e 6° luzar -- Ar.â nt ico. -

va Schroed .r
:

vog a - CUJ-

O
.

t t d Igar, realizou-se ante-ontem, }': irão - Nic""t:;1 l zuatemy l areo vi ._. ;u. '.;; .
- ,- 1 Boff; .sot., VO,�l. .- iFai' ,5 X a c8otagem. en OI e .0·

rela manhã, comemorando ..., Silveira, ',')ga - .Ioá« mos - Cl � 1 ;, AIJcr�:1 deruar Herb v.. sota-proa ,-

(3) li· b L I
'

�'t p<lf:�sagemde mais um �1-IBati�ta S. ThÍ<:.;;.) cl:! '�\.;';�:l L.vOO metros -- T:H,,1. "1':.1 �(rberto Ha:;lt,th I' rr;)n gOstO. rio,," o Z
.

'

nversár io da Proclamacáo ] Pereira: 80 \ v{\ga. - Al1tO- g. nio Muiier e medu lh-;s - Orlando Hi fi", 'l'cmp«: O "onze" 'do Paula Ramos, enfrentando o Bocaiuva
(,[1 República a qumt a rd'r�-!r" SChWdI0: sota-pt ôa - ..i" prata e bL'iJ'.:<, Cer.c-i- 3,42'''.2° lugar --.lH'·-;lIf'-

na noite de quarta-feira, logrou sua primeira vítóría no
ta of ícial da Fede > �ão I Franclsco Sch r, -v: e prôa \.1. r: C. N. Martiuet.». co-o ,. 3° lugar [ph1l111':1: 4° In-'

Campeonato Citadino de Profissionais de 1951, construinAquática de Santa Catill'Ína.l_ Nelson Kocricl- ,'!G ;II;';;I( L. seguinte'.,gua,'niçi't(;: 1'.1 gar Riachueii cIi? ,\mé":,'.,
do um placard que não deixa dúvidas quanto ao bom de-

,/), maioria dos nove ná .. 1_ Ipiranga : 30 11l�r.H' trão _ Arilto« V i "Il'ii ; \.-, Inscrito, não comparece-u o--

sernpenho da equipe: 5 x O.
,re\lf' em disputa foi disputa- Iuachuelo ; 4° lugar -- A- ,.;� - Edil), Pereira (!'Is C. R. Aldo Lu>.

O prélio entre paulaínos e boquenses teve os L.;eUIi
da renhida e sensacional- tantíco ; 5° lugar -- :\I·.rll- Santos e P�'0" ._. Fêiis Za- Páreo IX - Ou: ,··l�gerc. 'lances bons e maus. No primeiro período os pupilos do
mente, príncipaimente (, pli- ,eilí e 6° lu6'a[ -- ,:.� :é1 ;(.'\ quini. tempo: 4,',H'. :0 lu- 3, 4 remos -- ("aU'e Aberta

sr. Agapito Veloso lançaram-se à luta demonstrando
.leo de nut-r-iggers '1 4 re- 'I'empo do ve �'(Jç;"r: 3,.f)ü" gar'- Atlânticc r , w: J,,�',l' - 2.000 merr », -- 1�,'"r.1.(:

grande disposição de vencer. Mas aos poucos foramcom-
mcs do Campeonato Catari- Lâreo Í( -- ('a�:'l"�'VU'tt., - Riachue ,) e 4(' luzar ...,.. "Carlos HOeYJd'," t' rr-. 'II

preendendo que era inútil resistir ao poderio do .adver-:1 en se, vencido gatnarda- tarínense de Ollt-I'Í�Sg!!l" Ipiranga. Não pal'tici;:,H'�tm lhas de prata c l. rr : 7.(', V{'r-
sário que já aos 10 minutos tinha a seu favor dois ten-

mente- pela brav» guarnícâc a � remos ':__ L. '';'! Abt:TIa ." r-- érica e &,. 'li) ,LvI.' - cedor : Amévicar o:�"n1-' a ,,1:," tos, POl' sinal conquistados em belo estilo por-August« e
do Clube Uáutic'. "Franc is- - 2.000 metr.i- T,l,�a Páreo VII .....:. Out-r izg; r:, guinte guara ç:;,. Patrão --

Luiz, o primeiro aos 2 minutos numa jogada toda P�SSOR!l,;,.I Mal'tinelli" que tambem ' c:onselho :ke:'"',,'I' (;� l'c's-' � 4 remos -, ,líu::ul'S '-- f .mz Gu.�nthef, ,V'''' "te-
e que fez recordar oS,sens bons tempos. Estava aSSIm 8e�

i(J' proclamado vel}cedol' da portos" e medalha� ê\' ',T- 2000 metros - e .. flI7(' "Tr,- ,hoff; voga - _;' !li'l\,!h J �:� lada a sorte dp quadro da Marinha, o Paula Iramos, co
Jf'gata, com tl'er; pl'i.meirol', í.ueii e brou.��. VN;r.IJ(\2r: C c e medalh.,,, ÔG ,'prata., I'lf·nberger; [Ot .. ··"O�L\ �� Ld-·

mo u mgigante na cancha, lembran�o'séus' áureos tem�
trc' segundos e'):., tel'eeiro R Aldo Lu..:;, eom a l"C'fr,;i; ,I' '\ encedor: A'ri, Lu;�, . ;'(1: �, ga:r AllllusecÁ; 8Qta·pl'OH -,

pos preSSiOl1'aVa forte sobre a cidadela de Hélio, obri
!l, :,�are8. As turm is Co c!1üle guarnição: Pa;;r�J -' A. \';1', seguinte gU31'llÍGã0:, Pntrão, Waldemar Annu�('c",: p: 'la gan'do-o a se empregar a fundo. Aos 41 minutos nOVR
l"ILro-n"gro l'emaral1'. (:o� l'..) Elpo; vo:p :_- 1:;i�:H!1\iníl -- Alvaro E p

.

voga ._-

_,o Edgar Gernler. J,'n'p(J: mente fez balançai' as redes boquenses, conseg'uindo o
�,'.o nunca e se imp.uzeram '" 'fil) (' prôa !L1J:[,' Lelarmino \lel,)i'!1�. �:):a·H'': :hS6". 2<?..1ugar --c ':\Il.\!'l!nd '-:)0 tento.'Veio o se'gl}'nd{) tempo e logo aos 4 mmutos, Mí
I,' .fl va!or dos i't:l.l� "1'0- (ordeiro. Te,n;JC. !I,15" 2° f" - João �.' tur \ as(?oné�- 1'1 3° Aldo, Luz 4° 1:,':111010:<\ uinho, servido 1>01' -FarneroUi, vence a periéia de HéIiQ,
" ers". O Clube d., Regatas lugar - Ri"C;lWI) :.. :�(, 1 t_

:08; sota-prib JVIoaCll: e 5° Atlântico, :11;;('1 i,�': !� ,-lO marcando o 40 tento, Ai então todo o quadro alvi-rtlhr(}
\'do LuG'esteVi2 1tlhliz, ma:; JIar -- Martinnf!L ):ii" ,. :),- Cül'doso e pJ')', --- .",';. I'. compareceu· C ;-.'.I':i:,cl'.ue- ficou plantado em campo incapaz, de uma 're�ção. Sem
llào deixando de se eonsti- (;"rreram: Al'1:'tH;' ..,\ '.!ún- Andrade. ré':" :<; �'.l:-." '!C lo

'

í
ânimo, sem combatividade, nada mais fez o Bocaiuva qne

(':;}' adversário di,,:l"o de to- ,':0 e Ipirall;:, lugar - Iplranga. N;'ifl H- A CLA-;SIFICAÇÃO assistir o jogo do adversário. Dominando sempre cause-
C,IS os aplaus,"'3, O feito Páreo 111-- S!':iff --(';1<- n:,lram pnr�3 ,::':> �hh�:� M:ll'- 1° lugar ---C :\ .. \I;.,.:i

gue o Paula Ramos seu 50 e último tento aos 15 minuto3mé'.�ol; do grêmio ;lo s,'. E<�u- s'" Aberta - 2.0()1) �n.H"o� f·nelli, Riac;:.'eh, A,. ;'id {- .leU, com 25 't'\Jnt(\�'. por intermédio de Augusto que assim ficou sendo o re
l"ico Hostel'llo foi � cn,quis-

- Taça "D' j.t'(l I','-�'r" I; ('0 e Améri., l, '2° luga'r -- C. R. Aloe cordista do certame com tres tentos, assumindÕ tambf'lll
t", (lo Campeonat0 Cntul'i- Oliveira e me '. r n, (l, pra- . Páreo VI.1 __ o fules a d Luz, com 23 po llí,�.

a lideranca ao lado de Gil, Amorim e Américo, aqueles do _

i. f:llBe de out-rig�en; a .2 l'�- .1 e bronze_ Velicf:dol'; C' remos - N,) q," 'r�'·o'<: ,- 30 lugar - Ioi';' C1g ..J, i' m Figueh'e�se e êste do A�aí. Resultado final: Paula ..Ra-
" :.Lrtin011i, com .' r'�:!li\- "fOOmetrJ,;··-Bl'nnz(' "Ca;- 10 pontos. mos 5 x Bocal'uva O. I,!lUSo de modo in,ü",cutivel,:, '

_,

'f �,-lor Jo�é Cnl'lc� TtH:lltino xa EconômIca'.' e med[tlba� 4.0 lugar -- Atlãlit!��.), com Os qua,dros atllaI'am assim constituidos:(,0'.'; uma (h �l'en;"\ oe V:l-

f'\Of� barcos sôbl'(' 02° ::01\1- (l. Sousa; 2° 11q;.n -'-- .�I,lo ri prata e brol12>1 h':lcedol 8 pontos. p, RAMOS _ Carioni, Dtnarte e Jaime; Astro, Ca-
_, . Luz, 'tempo d) veJ:cec�or: i�-J'a·ntl'co, c{)m ."·'�A":U·,·[l!e :;0 lugar .- :\11:<'1',:a e J ....-( L' A' A t F II' M'rl'llho.. ado que foi o CInDe lIi a,;tl- -, ,� zuza e oel; UlZ, 1'1, ugus o, ornero 1 e 1 ,

('o Riachuelo. O Aldo Luz H.'7". jnscI'� ') não coneM- guarnição: P'rl.:tfl -- LCl:l'Í. R achuelo. e 'o; 5 p'J;:!os. BOCAIUVA _ Hélio, Betinho e Teodoro; Waldir.
, 'tele. 3 f�'imeiõ�::,�, 2 se-

r' João Pra!i' do Ri:lI'.h1<'- Início e Cobra; Raul, Libânio, Waldir, Quinze e Hazan.
gt..ndos e :� ter:,,-,:s l,;g-a' o,

Ju'iz: 'Manoel Machado (F.M.F,), c,om boa atuação.
J es, pel'dend,) �. regata ,por l'ál'eo, IV - Ci,:1' j".l,!iln

1l.. I M h"
Preliminar: Empate de 4 x '4, após esta\' o Paula

uma diferença ('t: h� .. ;,as C:.tarinense de Out-riggers JllanOe ac, a ••o novamente Ramos perdendo por 3 x O.
� ois pontos. O lpiranga. d<, a 4 rem,os _. t�i'tS�i' Ahc�!l\
.B!umenau, foi <.ti.!wr.árió de '- 2.000 me'-" ),� - Ta,:::.

em Fio'ri-ano'p"'tl,·s '

v ,jor, pois C!,II'!,:I."�iI 1 fi';- '\iovêrno üü' E�t;,d(/' e me· U

meiro, 1 segund > e 2 tercei- dalhas de ve,me:: e !:t".2f:' É com prazer que registramos a presença nesta Ca-
l' • lugares, 'JbtendG (j, :�o V( ')c,edor: C, N. Mal'tinelli. pital, desde quarta-feira" do conceituado árbitro carioca
1 I>r. O At,�·tic(j, dt, .ltin- C:"'(} a segu."".i .. W.lal'li:çi'to; Manoel Machado, um dos mais competentes do quadro de
�l: '. con '3;"".;.1 i:1 J_ primeir.o }'; trão - A � i <11; \' i<'; r;l \ 'J- árbitro da Federação Metropolitana de Futebol.
<? ] segundo tuV,&lP;< dassi- í,. - Manoel Sil"eirn; :;üta-' Manoel Machado, contratado' novamente. pela F. C,
ficando-se em ,P lugar. f; vuga - W'aim(!�' Vilela; ,,11 F. apitará os jogos restantes do Campeonato da Cidade,
A Pl'ica;-de' Blmne'l'i:"". im, ié--pl'ôa - Lh' ,de: ,1,'.10:,; e tendo já entrado em ação no mesmo dia de sua· chegada,
pressionou ; !),r, sua \ itória prôa - Jasá BO'Lif[�(:io de Como na última vez em que aqui esteve, Manoel Ma
nu último pit:WI, qllar.do AlI \edo Vl��':', ;;;0 I • .ral. -- chado saberá, estamos c()rtos, desincumbir a contento
conseguiu de'xdl'" 1), ln Iitt;,S 1','OJ Luz; . .:;( ;;I,,�' - I;d' sua missão, cooperando grandemente para. o êxito do cer
a' guarniç .... i;l elo :\!a.rtilJe:!i langa; 4° Ul'.','.l· - At.{mt:·· ta�e,
e ,toldo I.;uz. constitll idas pc· c'' Inscritos nã,) ;, .. r}ln�, ]J;U'
loIS mesmos ·,'e'nadores q!!e te o Clube Ná.,iti\:(' Uíachue·
d sputararr..', c:I:l!peonatc;. O Amérlc'i ';:'.'ü ::'11 aei
�atarinensp Foi �:em d�vi- lente no i111C'O d!1 prova,
-da uma Vlt )',':1. ;:"s",:ímbl'o!-',; sendo força "J :1 'lO"r· 1cn:!!'
,e que me'" ',,1 os maÍore" 'tempo do Vilfl.c�r'''r: �'!l".
L� lausos da gr:'lH!p a,�;s Páreo V -"- Ont-ri;;gc'rs r,

tenci�. O �:hl\,é 1'11111 ic.' 4 remos - Novis'>im.::!;
1."j(·hnel0 �I.'v!- at,'1:1ç'�·, a� J..OOO metros - T�I(;1:' "Fo'"
l>'l;.ada, 'PJ s somentE: 01,1..". e medalhas 'r:.; prata e Lron�
ve um seguu".') c doi:; ter- zt. "'ênced�l': j·,;r"'.g,t " .1'

<-;, IrOS luga'i·". PJ'12ci::'ilt or- " seguinte gua:r:;ç3!:: Pa
g;;;r izal' nova;>; turmas o tl'ão - HelrwUi P�\l'lI(;k� � ;
.:' ube da Rit;, Mal'I:). voga - Albel't:-. ;S1r;JI:fl-t:t'!',

sota-voga - WiU.r BI'I;lt- de,
.1 :<SUMO DO.; :; ;.l\.E!lS kPnburg: sota-pr;)'; .- reLU 20 jogo ..L Lira - Vencedor do 10 jogo,

Páreo 1-· ,,);,:, 1\ 4 l'e';�o'; Gl'asmueck e pr�,'( --- LnuJ'o MASCULINO
- 1.000 metr"" -- �:3tr"hrt Textor. Temp , .1'{j· '1) lH· 10 jogo - Ubiratan x A. A. Barriga Verde,
'T,;. - 'J't,Ç8 "S . .l..��'ajJ" e 111€- çrar - Ma.t.lTeili; :30 -1 g.,T 20 jogo - Clube Doze x Vencedor do l{) jogo,
,d:.. has de prata e 1,1'01'.2',0 - .- Aldo Luz' 40 lugH As partidas >lerão realizadas em Melhor de
Vo!llcedor: \..; I:, Akc Luz, híachuelo; ,,0 logal Améri- ."sets' de oito))ontos.

....................0 .

pelo

Boje a disputa do
volei mascolno e

«ioitiom»
femlnioo·

. Natas Diversas
- Domingo último, em sensacional torneio de volei

bol promovido pela F.A.C, em sua quadra, logrou a vitó-'
ria o "six" do Colégio Coração de Jesus. Participaram.
além do vencedor, o Lira e o Instituto Dias Velho.

- Flamengo e Boca Junior empataram em dois ten

tos, ante-ontem no Maracanã.
- Pelo certame paulista, hoje jogarão Corintians x

Radium e Santos x Ponte Preta. Amanbã: Poi'tuguesa
Santista x Portuguesa de Desportos, XV de Novembro x

JabaquaJ:a, Palmeiras x Juventus e Nacional x Comer-
cial.

.

_ Segundo deliberou a C. B. D. não haverá, no pró
ximo ano a disputa do Campeonato Brasileiro de Remo.

d -Terão lugar hoje a tarde, no estádio do 140 B. C.,e as provas de 110 e 400 metros com barreiras e 110 metros
com' barreiras do declaton, qUE! decidirão entre Carava�
na, Lira e AtJético o titulo máximo florianópolitano do

No monumental Estádio Santa Catarina localizado esporte base.

��e��:g�a�e�::��z�r�ó�i�ie,a c!�d������ a:tl:�iC:ora��t��! C-O-,-m--p-e--o-n-a-'-t-o--Il---m--a-'-d-o-r-I·-s-t-a-torneio�-inicios �o� campeonatos c.itadinos de voleibol
"

. _

masculina e fem1Ulllo, com o segumte programa: : '

- FEMININO ' I De conformidade com a tabela do Ca�peonato da
1° jogo - Clube DGze de Agosto x A. A. Barriga Ver- Segunda Divisão de Amadores. a próxima rodada marca

'os seguintes embates:

! Para hoje à tarde - Treze de Maio x Bangú e TAC

I
x Atlântico.

. .

Para amanhã, pela manhã - Guarujá x Iri8 e Fla
'mengo x Postal Telegrafico.

tres l Tod,os ao estádio da rua Bocaiuva.
J Entrada franca nos jogOS do certame amadorista.

Felicidades, _pois!

,
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Festividade de Santa Catariul,Ima·iO da Me'ropole

a Vírgem Padroeira da 4rqoidioce�8 \
FESTA

'Edital de CONVOCAÇÃO fal de Santa Catarina,
- Bevmo.' Clero, Pálio. Canto- (Alvarus de Oliveira) cêra e as fotografias dos a-

Dom Joaquim Domingues res, Bandas de Música e Se há festas que possuem, tendidos pelas graças sol ici-

de 'OJjveira, por �er�ê �e Povo. ,pelo Brasil aforá, a força fie tadas.

Deus e da Santa Se Apo�to- i Antes da supramencrona- reunir o povo, são as reli- Estamos no mês da" f'es-

1, . Arcebispo Metropolita- .da hora, as 1'0fer'k;>.3 <'-:j;- giosas. E no nosso país as tas populares da Penha e
lea,

Sóli pi' -

tid I h'Assistente ao o io on-, ciaçoes e en 1 aces, se ret.- mais populares comemora- embora recon eçamos que

���'íciO"Conde Romano, Dou- 'niráo derrtro e no adro (la ções, aquelas que empolgam já não há mais aquela vi

ror em Cânones, etc, ,�; Catedral, aguardando,. caaa a massa e que a faz acorrer 1 bração que tomava, t�tal-
Aos que o presente Edital i uma o lugar que lhe :..1)1' re- ao 'local mesmo fazendo I mente a cidade, há ainda

virem, saudàção" paz e ben- 'e:rvado e competir I,C !>l'éS-/ grandes caminhadas, são as : grande inf�uência e um e-

ção em Jesús Cnsto,' títo.
. _' "Ide

fundo católico. inorme movimento de' pes-

Fazemos saber que, de a- Cada Associação devera Do Belém - com o seu
I
soas se. processa ��uel�s

�ôrdo com a praxe e?��bele- apresentar-se CUl'.' -(.03 r�s- Círio de Nazareth, passando [bandas para as tradícíonais

cida e 1?iedade (�os !lels" ce- 11',eC�lVos estandartes e d is- pela Bahia com o Senhor do) festas da Penha, E ao par

lebrar-se-á no dia 20 do cor- tíntivos, Bonfim, indo ao sul com das promessas que se pagam

rente feriado estadual" pelo O préstito des"iilar:, ;.',01:- Nossa Senhora de Apareci- - muitas pessoas sobem' os

decreto-lei de 12 de julho de tínua, lenta e in irrterru ota- da _ para cuja romaria vem 365 degraus de pedra de r-,

19.38,' a festividade, de San- mente, isto é, sem quaisquer caminhões até o extremo do joelhos - ao par da roma

ta Catarina, a VIrge?l e paradas na marcha. país _ até o Rio de Janei- ria em sí, como profissão de

Martil', Padroeira da Arqui- Os fiéjs e farail ia- que 1'0 com a sua tradicional fé, há o divertimento, há as

diocese e do Estado, pelo !;:io puderem accmpanbar a Nossa Senhora da Penha: barraquinhas com gulosei
'modo seguinte: procissão, ficarão nos 1)as-' No mês de outubro, a ci- mas, com br indes, há as

10) Às 10 horas solene seios das ruas ;10' trajeto, dade maravilhosa cO_lma- "batucadas", há o carnaval-
Missa Pontifical. para'assistirem a passagem, va se empolgar mais pelos zinho que o espírito brasi-,

20) Às 16 horas, procissão O préstito obedecerá ao festejos 'da Penha, E era 'Ieíro aproveita para gozar
com a Padroeira Santa Ca- seguinte Itinerar!o : Cate- muito comum se verem pes- ,fora de tempo.
tarina, para a qual ficam dral Metropolitana, Praçs soas voltando da festa com A Penha do Rio de Janei-

convocadas tô- Quinze (Lado d i Palácio). colar de flores de papel ou '1'0 é das festas tradicionais
das as entidades e institüi- Rua Felipe Schniidt, R. Tra- de pão a enfeitar-lhes o pes- que reforçam a fé cristã,
ções eatólicas desta 'Capital, Ja111>, R. Vidal Ram'J:',"ll',Ar .. coço.rsinal de que fôra à Pe- que levam o povo a elevar.
e nela deverão, tomar parte cipreste Paiva, Praça Pe- nha '" Ao .chegar outubro o pensamento às coisas do
designadamente pela seguin- reira Oliveira (L,t,�0 rio a massa se acend-ia de entu- espírito, da alma, A penha I

_,
�

te forma e nesta mesma Qr-jIPaSe),
R. .Padl'� lV!Iguell- siasmo e promovia sua 1'0- é uma página boni,ta �e fé,

I,
OUTRO SUCESSO DO CINEMA AMERICANO:,

dem: n !',.-" R. Anita Gan0a:dl, A). maría ao alto do penhasco de democrata promiscuidade "

,"A LADRA"
Cruz .proceseional, Colé- F, ,l íJio Luz; R. Fernando onde a igreja está edificada 'entre, simples e potqntados, DO'MINGO, NO IRITZ!

gio Coração de Jesús, Asilo :r-.Úh"l·lào" Catedral Metroj.o- com 'escada�ia de 365 de- uma página formosa sim ----.------------------�

de Orf'ãs, Congregação da rta·}." gráus - tantos quantos os que traz o mês de outubro (ompre pelo me-
Imaculada Conceição, Con- : O' Pálio será carregado dias do ano - onde a: sala a inscrever no diário da me- nor preço da cida-
gregação de Nossa Senhora pelas merittssímas Autori- de milagres já não possui trópole, da cidade contraste d f

•

1
' , ..... O seu re rlg'era-das Dores, Associação de dades, especialmenta convi- espaço para colocar as ca- onde se poza e sofre, ama e �

Santa Terezinha, Damas' de dadas, Para a sotene procis- beças, braços e pernas de odeia dor NORGE, mo-
Caridade, Apostolado do são convidam-se todos üs. d A I 1951

'

lfonte Serrate, -Apostolad-i fiéis e a população em ge, t 5 f'
e o , com sa-

de São Luiz, Apostolado de

I
ral, para o maior brnhantis-, rantia real de

São Sebastião, Apostolado mo do ato. 5 nos
de Nossa Senho!,1t do Parto,

I
Sendo costume, aEás mui- � •

Apostolado, da Catedral, 01'- to louvável, e piedoso, euf'ei- OS,Oi, O'aaa &' eleadem Terceira (Senhoras), tarem e ornamentarem- os

1)'1o
' ,

Ação Católica" Alwigo dos .!'iéis, ruas e praças em c;r-

' ',' .:

"

','
_

,',
'

Menores" Colégio Cr.tarillen-,! cunstâncias semelhantes, :)
,

,

se, Congregação fh Nossa ,'mesmo se pede '! espera por
Senhora' do B9m C0nselho, I C'casião da_procis.,'i2 a.e §Rn
Congl-égaçãóue N (;"8a- Se- I tu Catai-ina; glorlUS'l f.adro
;'hora do Dester1:,-:. Irman- eira da Al:quidiocE�le e do

,

dade de Nossa Senhora' do bstado,
'Monte Serl'ate, l,rn:andade Florianópolis, 1� de N()-
de Nossa Senhor'1, da Con- vembl'o de 1951.

reiçãç, Irmandade de Nossa
i '

De comissão "-,pHcial ,dE
Spnhora do Parto, I"manda- I Sua Excia. RevlJ19..
de d-e Nossa Sennol'a dt Ro- Mons. Frederico Hobold,
sário, Irmandade ::lo Espíri- Vigário Geral.
to Santo, lrman::la'ie do Se- 'José Renato Je StiUZlI,
l'hor Bom Jesús do� Passos, Provedor da IrmandadE' do
Irmàndade do Santíssimo SS, SacI',
Sacramento, Orrlem Tel'cei- HeItor Dutra, Secretário
ra (Homens), C:lrro Triun: <ia Irmandade do SS Sacro HORAS:

08,00

ClielJoielfe Agostu
Pr..Dgrama para o mês de Novembro

BABADO - Di", 17 - Soil'ée, '

"
DOMINGO -- Dia 25 - Coquetel d�nçallte das 10

as l�f ho��n�. .

Tôdas as segurrdas fein!." sessões cinematográficas

I
DA 'PENHA

r
Radio 'Difusora de Laguna'

08,05

08,30
09,00
09,15
09,30
10,00
10,30
10,55
11,00
1l;15
12,00

ZYH.:_6
,

970 Klcs., -,- 309 Mts.
'.'

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

-_

-'-0--

PROGRAMAÇÃO DlÃRIA
PROGRAMAS:

ABERTURA , ..
'

INTERLúDIO MUSICAL (Saudação da En\i,s,
so1'3).

RiTMOS DO MO'MENTO
F::DICÃO' MATUTINA DO JORNAL FALADO
ASES DO' TANGO
MúSICAS DO BRASIL ..

CONCÊRTO
MúSICA DE JAZZ
10 SUPLEMENTO DO JO'RNAL
MANI-ÍÃ SERT-ANEJA -

GRAVAÇõES VARIADAS
GRANDE JORNAL FALADO �C. RAMOS

SIA. Comércio e Transportes),
GRAVAçõES VARIADAS
CONHEÇA NOSSA· ,DISGOTÉCA
20 SUPLElVÍE'NTO DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERíODO

--0--

REINíCIO
P�QUENO CONC�RTO
RíTMOS ALEGRES
DEDICATóRIA
A SUA MELODIA PREFERIDA ,TINTAS,

YPIRANGA)�
17;30 RECORDAÇÃO' DE BAILE,
'18,00 'GRAVACõES VARIADAS

'

19,30 A VOZ'DO:BRASIL
20,00 RíTMOS ALEGRES
20,30 CARNAVAL DE CANÇÕES
20,55 3° SUPLEMEXTO DO JO:RNAL
21,30 ÚLTI�fAS MELC)DIAS

'

22,00 ENCERRAMEWfO FINAL
REPRESENI'ANTES AUTORIZADOS DA, ZYH-6
Rio e São Paulo:

'
- _ -'

ALCEU N. FQNSECA & Cia. Ltda.

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

•

� Iflnfl'O'dJ!.lt ,I�T-��,u,.�
WA:íf'1IV� "

nó neve BANeO AGRleOLA
A eOop�r6.tiv� de erédito n! 1, do BRA�IL!

SÉOE PRÓPRIA '

� éfT'\O' YI � 1 b

fLORIRIYÓPOllS - STR CRTRRINR

Caixa postal,,239
, Tel.deme, t607

Rua� J�ronimo
Coelho, 14,

FLORIAt,lOPOLI
GENE TIERNEY,' RICHARD CONTE E JOSÉ FJ:t�R

RER
SÃO OS FAMOSOS ARTISTAS DE "A LADRA"

DOMINGO', NO RITZ!

I'ERIDAS, REUIIA'flB)(Q
Camiaa•• :' Grávat&l, 'Pjj. • PLACAS SIJ'ILl'l'ICM

mea Meia. ,da. melho"" Elil-Ir de Nouo"'r.peloa menores preçoa .ó a. ' (ii
,

CASA MISCELANIA - RU'II(.diea�o .uniar •• ta.
CORselheiro Kafra. cam••to da.uU. ; ,

Arquitetos- Oese4lhis,tas
Importante firma de Engenharia Civil

em Curitiba, 'necessita de Arquitetos e 'Dese..
nhistas para �oncreto armad� e construções
em geral.
/ Aos interessados solicita-se remetam de
senhos de sua aútoria, referências e pretensões
pal'a ILOPI - Rua Dr. Muricí, 739 - 3° An
dar - Ctiritiba-Paraná.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dia da Bandeiral � �� .. ri rA a * ..
,

No próximo dia 19 de Novembro (2a, Feira), "DiA' riII,1íI W � tífi �, • ttt
DA BANDEIRA", realizar-se-á no Quartel do 140 B, C, '

a solenidade do COMPROMISSO' À BANDEIRA, pelos ÀS 23 HORAS DE ANTE-ONTEM, FOI O CORPO DA t e-t ado de óbito, Quew o �t;;

Conscritos incorporados no corrente "ano e que servem INFEI,IZ CRIANÇA LEVADO À SEPULTURA, DEPOIS s iu..u, «ntão ? . , ,

DE UMA AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA SEGU AI" cue "sabemos, ac['�( 1::-na Guarnição Militar (14° B. C" 16a C, R, e H, M, Fo), 1, ,- ,

f' itipara cuja solenidade o Comando daquela Unidade sente- RANÇA E SEM O EXAME PROCEDID_O PELO MÉDI- .:rlança, -que 01 VI rma (te

('O LEGISTA' PARA hSSES CASOS NAO SE FAZ NE uni ; ."dente Iamencavoi,se honrado em convidar as Exmas. Autoridades Civis e J , .I'.<
_

-

Militares e ao POVO em geral, PARTICULARMENTE CESSARIA A AUTOPSIAi QUEM AFIRMARA QUE A com o tombamento de urna

ÀS EXMAS, FAlVIILIAS DOS CONSCRITOS, \MENO� VEIO A FALECER VITIMA DE AFOGAM�N- embarcação, no mar, teve
Nesse dia os ',Portões daquela Unidade estarão élbel'-ITO? QUEM TERIA PASSADO O ATESTADO DE OB�- norte hi i rfvel, sem que f'oc

tos a todos quantos queiram abrilhantar, com sua pre- TO PARA O ENTERRAMENTO DO CADAVER? SEM ie posaivel o seu salva-uor.-
':senca àquela Solenidade civico-mílítar.

\ESSAS
FORMALIDADES SERA LEGAL O SEPULTA- to,

. "

-0-, MENTO?
SERÁ �JEGAL O SEPULT'A-

As Repartições Públicas e Estabelecimentos que pos- I 'I t I �d t MENTO?B dei 'I das ! "/ d
-

_

t' I O amen ave aCI en e ve- pequenina vítima, 24 horassuam an en-as JU ga as mservrveis po erao remete- as 'I '.. d 'L
A

I d'

I C d té 10 h 'd di 17 's' ib 1 \ rif ica o a agoa, a o Sul, ar ós, foi comunicado ao es-aque e .ornan o" a e as oras o la '(, a R: Oi,

I I idd ". I '1 d
.

1 em que perc eu a VI a u'a, crivão da Lagôa, para as;",um e serem rncmeradas com so en ic a e especia ,

filhi h
"

O" idenci
,

idmenor, L ln a umca v pC>"I encias eXIgI as por
sr, Cândido Bilica, ;. 'ün'de lei, À falta de sub-delcj;» lo
de 13 do corrente, quandolo escrívão não tomou provi
passeava em uma frágil eh- dencia alguma, pOl� escapar

,

da sua alcada. Para esta Cu-nôa, indo ao leme o pesca- •

r,', tal veio, então, o con.hactdor Olímpio Rocha, e em "

,6. do comerciante Damião Uljsua companhia uma tia, �

,
,

'bl' v .ra, ali residente, afuu .Iejá do conhrClmento pu ICoJ,

através do noticiá rin local. que fôsse, pela autori.lade

Encontrado o cadaver eh policial competente, deter

rénado as demais medidas
�gais para o sepultamento
do corpo, da vítima, isto é,

n a, a autopsia,
Nesta capital, após algu

rnae horas de trabalhosa a-

Regresse 11l

,8.ordoD Deao I
.

RIO, 16 (V,A,) - De'r
W• h'

e

gresso�, as mgtoll, dék
xou o RI�, ,onte�, pelo aviãn.da Brandt AIrways, o sr
Gordon Dean, presidente d

'.

Comissão de Energia At�
mica dos Estados Unido, s,
que, a convite do gOvern
brasileiro, aqui' esteve esta:
belecendo contato Com o'
nossos cientistas a fim d;:
promover, entre o seu país
e o Brasil, um intercambiu,
de informações nesse seto!'
da Ciencia,

Em face dêsses fatos, que Acompanham o SI', Go!,_nos revelou pessõa: residen- d Don ean, os seus assesso,te na Lagôa, indagamos ao
res, os 81'S, John Hall e Raf.:.dr, Secretário da Seguran- fird L, Faulknor.

ça Pública:
",

_

1 o - O sepultamento elo 'CI1ÜO devidamente r : ,'d,:n,
corpo da menor foi procedi-

,
ciado?

do legalmente? I Sem .estes eschl.'.'" :Í"len.
2° - Em caso afirmativo, tos paira no ar a il1clagaçãll<

qual o médico que assinou i- a menor morreu afogada
o atestado de. óbito e, ainda I sem que incorressem ontl"lS
em ca�o afirmati�o" houve Ica�sas, para a s�a mOl'te?
autopsia pelo, MedICO le- E o que devera ser �pura"
gista da Policia Civil .ou por dodo, a nosso entellden

tu ação para conseguir � ida
ABONO DE NATAL PARA' será feito através de uniado médico-legista da P,)li-
OS' SERVIDORES DO ES- folha especial, confeeionn_cia Civil àquele loca., como' TADO E ANISTIA FJ,')CAL "da na primeira quinzena deo determina ri lei, sem nada b(Projeto apresentado pe- dezem 1'0, e o respectivo pa-F�<\LECEU O MOTORISTA, JOSÉ CASTRO DIAS, RE-', Dias, seu motorista, trans- ser -poaeivel nêsse senti-to. lo Deputado Francisco N€- ; gamento será ef'etua.io atéSIDENTE EM PôRTO ALEGRE - TRANSPORTAVA 1 portando um trator para a o dr, Luiz de Souza, Sec re ..

ves, ,o dia-22 do .mesmo mês.
UM TRATORjPARA A NAVITA, DE ,ITAiAt '1Ifirma NAVITA" daquela tár]o da Segurança Púbvir'a,

PROJETO DE LEI :�o 1- § 30 - Tambem as .un-
praça, autorizou o enterro da viti-

Concede abono de natal ções gratificadas, e no Vil-
Ontem, às 15 horas, mais

I
cas, com destino à Itajaí, o I ,Viajav�, ao lado �o moto- ma,

25 de dezembro da 1<151 lar das mesmas, ficam atin-
ou menos, trafegava a 14 caminhão de carga 'de pro- rista, GUIlherme Lindberg, ENTERRO ALTAS HO!U,S

aos servidores públi<:(),,', Igidas pela presente Lei,
quilometros além de 'I'iju- priedade de José Castro seu sogro, DA NOITE

Art. 10 _ É concedida, Art. 30 - A despesa com.
O veículo procedia de POI'- O sepultamento de eorpos como abono de natal, 2,,) de a obrigação, criada per es-

A At· ·d d P I ta to Alegre ,e destinava à !ta- em Cemitérios e6' é permiti- dezembro de 1951 - ;'10 fun-' ta Lei, correrá por conta da,IVI a e ar amen ar jaí,�, r: alcançar terrafl�? dTO, por l:�i, até a� 18 horas, cionalismo público esta.lual j a.rrecadação do corrente e.
mun icrpio de Porto Belo, J"J" Nem mal" um mmuto pode dos tres Poderes _ Legista- xercíeio,

d d
;

f
'.

N
� 11 14 quilometros de Tijucas; ser feito qu\alquer sep�Jlta, tivo, Judiciário e Execvti\'.), Art, 4° - Ficam SLl,',pen,O ep. ranclsco eves o caminh,ão, ,inguiçou, tO�l- me�to de cad�ver hll!TIan�, a importância cÔi-responden- sas, no mes de deze:.nbro de'

,

bou, matando o seú propl'le.. E

o_t�ue a leI, a dura lex, te a um mês de remunel'[,- 1951, as consignaçô(:'3 em'
j

,
, tário o motorista José Ca!>- prece1 ua;

ção, folha ou outros descontü;4,
,Brilhantemente se vem Artistas" e "CarlDs Gomes", tro Dias,

'

No caso daquela menOl',' Art, 20 _ O abono de que Art.. 50 _ Est.:1. I,ei t'ntril-conduzindo o dep, Francisco I de Laguna; auxilio de 30 O seu corpo será sepulta- no entanto, a leifoi post>, de brata o artigo antel'ior atin- rá em vigor na data ,(12 ,HiaNeves, no desempenho. de I Dli! cruzeiros para eonstr�-, 'do, na mànhã de hoje, no' lado duas vezes: 1 -, pela gIra aos funcioná;:io.3 do publicação," rê:vogádas -"8:;;seu mandato, O município I ção do Mercado Municipal, Cemitério Público de 'I'iju- aÜl?ência da necrópsia \� ':::; --
quadro, aos extranumerj, :disposições em cC>-lltrúrio,de Laguna, que de maneira da mesma cidade; auxilio dl! caso pelo sepultamento depois rios _ mensalistas, diaris-' Assembléia Legis!,'Jiv;J" �tão expressiva lhe sufragou :30 mil cruzeiros para a Soco 'A vítima é casada, resi- das 18 horas, porque �,ô à" "tas ou tarefeiros, cOlltratâ- 15 de novembro de 1:;51,o nome, P?de orgulhar-se do Lira Tubaronense, com sede dente em Porto Alegre/ 23 horas é qu� se verifico:! dos e pessoal de obra;;, éiv'il (a) Deputado FranciscO"seu . representante, o qual. no Cemitério' da Lagoa, e militar, ativo e inativo, Neves _ PTB,eleito sob a legenda do P.

O' h I d s de' 1951
Essa situação não é leg�1i bem como pensionist�.s, iI,- , JUSTIFICACÃOT. R, sabe c010car os-inte- ,BC are ao "O ,

"

,'e nn;!o menos legal l1fJS clusive aos trabalhadore::; 0 A Ássembléia L�gislativarl'esses do Municipio e do Es" quer parecer seja a autori, oper'ários do Estado, aprovando a_ emenda ytm:1i�tado acima de toda e qual-
"R zaçã.l do dr. Secretário �:,: § 10, � O pessoai .Iii,,, \�n- Corrêa, procurou minol'<�l' aquer preócupação politica, Patrôu'o O dr. Nerêo amos -e Segurança para o sepult,a- �idades autárquicas do Es- situação aflitiva do fundodemonstrando assim sua fi-

D'
mento do cadaver sem a llS- tado, Departamento autôn,,- nalismo público, Eis que!deli<!ade aos principios de 'Paraninfo odes. enrlque ootes si,�kl�l<! do médico-Iegi'".a mo se da Estrada de Ferro sUl;giu a Lei Dr, 22, de ii.dI?Getúlio Vargas, , Conforme programa esta- 1951 da Faculdade de Direi.- da 1>0' ,,' ia Civil que_, ne'l:;eiO Santa Catarina fic'1, ram-Ioutubro pretérito,'

Afora �s 'iniciativas de
belecido pela Comissão 01'- to de Santa Catarina teL'il cas,o;'d' c único qU,e tem ilU bem,' beneficiado pelas van- Os f_uncionários, p,úJ:!liCtl�,que, contmuamente teD!os 'd'

-'

F t 11'gar a 8 de dezembro p,ní ..
torIt a e para assma!' () n- tàgens desta Lei. ,

-IdOS
tres Poderes, CIVI:i owd d t" t galllza Ola, a ormaura",

,
,

a o no ICIa,
_

emos a ,enn- dos BACHARELANDOS- DE ximo com a realização cas

SI'
.

,

... ' § 20 - O pagamento ,d? militare�, ,ativos e i�a�l\-OS,mera:- os segumte,\ ��,O}et9",' ;.:":.,, �, ',' ",',' I'�eg�intes"s.olenidades: ,I a ar�o DI,IOIII abono, de que tráta e':{l;a LeI, (ContI,nua na 3a Pagma),}1-e .leI por, ele encamlnlia�9�." '

,', c,, '. Às 8 horas _ Missa em ,I , ,':8?

Ple�ál'lO,'
na sessão

,dO Prel," FreDeriCO IAçãO de

GI,.aças
na CatelraJ RIO,' 16 (V"A.),

.___ Em seu

IF'
,

Q' , a'dIa 14: , "
, ,

' -,
,. b Metropolitana,' despacho de ontem, COTa o ,ne,1t an '-"Atlx"i;ho de 30 -nuI CrUZ?I:--'PO:J\�' II O Ás la horas - Romena- presidente da República, o,

'

•• ' �. ,

,

..

�1'os, a cada uma das SOCle- '

,

C 't- I gem a José Boiteux, ministro do Trabalho, l'ece- ,,',dades musicais "União do:' Encontra-se nesta apI a -
.

- b . 'd '.,
"

""

id -" o sr Frederico Poy F-ilho As 20 horas - Colaça�� eu para prOVI enCl<U a 11)- Se eu reclamar valerá a pena? Se escrever, se-I.:a C ade de Tubarao,' ,

d Gra' no Cala-o Nobre d' dação final o estudr. Qobl'e, �' . " l- h <i Se'T d . , dinâmico Prefeito Municipal e li, J ,_ , ",,_, 1"a que o PrefeIto vaI ler ate o fIm estas lU as,o' os es'ses auxIllOs cor-', 'li" ld d d D' 't o salário minimo Esr'c'l"t ;
,

,_ .. "�
, .' de Piratuba e que, aqui, tra- - aeu a e e IreI o,

, , ,

,,;t-- J
as ler, sera que me dara razao? Se m a der, sela"l'e"pondem a Justo apolO a '

À 22 h ra B 'Ie d' mmlstro alUda esta l'l"'ffi""'a
.

, , , -

I l'rat'd d
'

. tará de interesses ligados à sos - aI t. , ��, �""

que vai pl'ov'idenclar? Esta sene de SE nao em", 'en 1 a es que se credencla- ,

G J L' T
'

CI' enviar à assinatura p,'p.,
' .

"

, 'd' d '
,

b " - sua administração à frente a a no Ira ems ,ube.
, '

- .8,-
(l IF poema universal mas lembra a umversah a eIam a �nemerenCla publIca' ,,'

O I" h 1 d d 1<)/':" dencial o proJ'eto lafipi-' '. "
'

" , .

'

]' daquele municipio. S �ac are an os e •.>1 , , u � .. ,,1- das moscas no Largo General Osono e vlzlllhanças,pe o seu esforço em pr<ll do "TI1 l'l;nnel'o de vl'nt'e e do',,, vo ., ; ".

d d'
,

r M'lh- s de'" O ERTADO cumprimen- "" , <
, ''', ' •

Mosca ah e desproposIto' E esper ICIO, 1 oeprogresso das CIdades do sul, ...

t'"
'

d
-

t "
,_ .'

"

t' .do Estado.' ,I ta-o. ('ons hum o a malOr nr.na
SABE DA ULTIMA? bIlhoes L Fi porque? ,Porque alI no Largo" no cen, 10

',' Quanto ao Mercad p'br-
fr,1'j:wda na conceituada Fa�

CHEGOU da cidade, junto ao Estádio Santa Catarma, o llxo
�o de Laguna, deshtidou pó1r Vai Reapare""r �uid"i':k de Direito de San-

M A R T I N I da� cid�de faz baldeação, Os ,carros cpletore�, ap:-.U!Tl incendio é melhoramen _

,,� b Catarina, têm como Pa- Vermout� de Fama MtindiaJ nham-no pelas portas e despejam-no la, DepoIs vOO
,

La P a'
Ü'laio o ilustre catarinersc t 7' I t'·' 1 lY.'�" f tacão dos de-to que merece ·sei' restaura� (( , ,aOS » ou ros \ €lCU os re ua- o, 1.as a ,ermen

"

do.' "

'1 Dr. Nerêu Ramos e cql:lO Dr•.', ,AntuA01·0 tritos, restos de cozinha, cascas de camarão; etc., ia:BUENOS AIRES" 16 (U, Pal'lil1info o venerando DI->
a fedentina e alimenta o viveiro de moscas, apesaI

t1 t'.' I'
' - ?ti" P.) � Anunciou·se que, (I s�:mhal'gador Henrique d� 8allAttl' do grande auxilio que os urubús prestam à- Prefeitu-III ,.00 Z8U8fh"t", 'matutülo "Lá'" Prênsa" rea- S!l,: Fontes. V -

ru. Aquela parte da cidade paga, assim, a limpeza'

Im""aUIaUJ' d'e �1;1":o' p-iil'ecer'â de forma 'd�fiFliti-{ (Bv"a""R-pron' d '·1 U- �rocedente da Capital da de todos os bairros e ruas, É justo? Ai!1Cla se a ptre-,V unI va',a partir do dia 19 dó CÓ'l'- .'

'
'

,

"

'''," 4; O" feitura fizesse tal deposito de lixo em varias pon OS,U República chegou. o'ltem, ARealizou-se, ante,-ontem, rente, reabrindo-se seusdeba!-_, O 'h 880·"8' I
'

via aérea, O nOsso conterra- a começar pela Praça _ �5 ele Novembro, va lá, �-em.Joinvile,:a expressiva ce- cões para a recep"!<o ao iJ sim\ cada morador sofria as, c-onsequências repartl-'5" neo dr, Antônio GaPotti, '

I dl'imonia' de entronização da nuncios economicos na pró- BUENOS AIRES, l6 CLT. brilhante advogado e V:cc- das do lixo seu! Como está, é injusto! Só os do' a �imagem de Cristo na sala de xima quinta-feira, das 12h P,) _ Eva Peron deixou a Presidente da Üght, de l-á, os vizinhos do campo do Manejo, pagam, ���.easões da Câmara de Ve- 30m, às 18h30m, 'Entremen� clínica
_
Presidente Pcnm, O ilustre causidico tem todos, Experimente o Prefeito fazer um deposlO'J'.eadores, O significativo ato tes, seu pessoal administra� em Avellaneda, numa amim- sido grandemente cumpri- perto da sua residência, para ver se não temos ra-

foi realizado às 18 horas" ti:vo e de redação trabalha lancl'a, tl-ansferl'''alo.�" ':' t d J zão! Que adianta limpar o canal da Avenida 'e su-
u ,�. :lO fl,PI1 a o pe 03 seus amIgo," t 3\com a presença do Governa- como de costume para pro- meio dia.para à resideI"da e admiradores e o se.l 1'0- jar as redollclezas? Se todos, são iguais pel'an e,

,dor do Estado e outras au- vaI' a eficácia da nova 01'- presideneial, na avenida Li- g'l'eSI!O dar-se-á na prA.r-m'" lei, queremos, pelo menos, que dê a Prefeitura oS
toridades, ganização, mantendo um' bertador, G,enel'al f2'a"l 'lJ.l'a.1-

L '-' • .1 .'�

mesmos direitos a todos, distribuindo bilhões de mOS-
S .e:>. .l, segunda-feira,

'd mosca:' Excia. Remva, D, ,Pio I serviço especiaL informativo tin, no subu'rbI'O' depIcas por todas as ruas ou não distribull1 o '

� �w�r- O ESTADO cnmprirntm- , f'de, Freitas, procedeu à ben ..

'

'sôbl'e o restlltado das ele:-' d '

para ninguem! Aguardemos as ,IJrovidenclas,-

d
'

L
- mo, on e passara a COl1va- f;1-0, dêsejando-Ihe fdiz es- ,-

G'UILHERME ,TAL
çao a Imagem.

'

ções realizadas domingo. lescença. tada em suá terra natp;t,
f

Tombou o Caminhão
. Estrada lijucas-Itaiai

Abono de iNatar
Fiorianópolis, Sábado, 17 de Novembro de 1951
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