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DE UM OBSERVADOR PAltLAMENTAR para o Executivo já que se lhe autorizava de 'antemão li Taxa Rodoviária, já rejeitada pela maioria da Assem-

Acaba de ser votado, por unanimidade, na Assem- fazer suplementações até o montante do corte, I bóia e outros aumentos de impostos e taxas que os pesse-

bléia Legislativa, o Orçamento do Estado para o exerci- Uma sub-emenda pessedista, mais tarde, elevou ain- , distas combatem e ainda não foram votados.

cio de 1952. Muito se escreveu, muito se falou e muito da a autorização de suplementação para sessenta' mi- I Recebe, assim, o Poder Executivo, para 1952 a maio!"

debate se travou no parlamento eatarinensev em torno da lhões de cruzeiros. I, Lei de Meios já votada em Santa Catarina, acrescida da

Lei de Meios para o próximo ano. I "Pareceu-nos que a intenção pessedista era dar ao 'autorização de suplementar verbas que considere neces-

, Os oposicionistas firmaram pé em que, da Lei Orça- Governador o volume 'de dinheiro por ela solicitado e ao sá rins. até o total de setenta milhões de cruzei ros, inclu

mentaria, 'deveria constar o aumento de vencimentos 'do mesmo tempo assegurar o cumprimento da lei de aumen- i sive as' inclispensaveis ao pagamento do aumento ao fun-

-funciopalismo público, aprovado pela Lei nr. 22, cujo au- to de veJcimentos do funcionalismo público. I c ionalismo,

mento nela não fora .incluid� pelo Gove:nador .do Estado. ! A situação estava por �ste mod� �moldurada �uan- I Pratic�me:1te terá o sr. Irineu Bornh�usen em 1952

Alegavam os pessediatas nao ser possível deixar a As- do um requer-imento pessedista precipitou a votação do ; uma autonzaçao para efetuar despezas ate quatrocentos

sembléia de cumprir uma lei por ela mesma votada e Orçamento que caranguejava na Comissão de Finanças. milhões de cruzeiros. Se cons'iderarmos ser o atual 0;,

pronllllgada. I Acelerado o andamento da materià aceleram-se as çamento de pouco mais de duzentos milhões 'de cruzeiros •

.
'

Para incluir dotações no montante do aumento so-, demarches que se vinham processando em tomo do as- teremos de concluir ter o Poder Executivo recebido do

mente uma salda parecia lógica: corte na proposta ge-
I sunto. ! Poder Legislativo 'uma carta branca pata gerir os dinhei

vernamental.' I As sondagens se faziam entre elementos autoriza- ros públicos no próximo ano. Interessante- é que as emen-

Tomando por base o Orçamento' em vigor neste ano, t dos pelo Governo e os deputados que formam a maioria das e o t>rçam'ento fôram aprovadas por unanimidade.

diversos deputados do PSD apresentaram uma emenda na Assembléia. Estes, embora não desejassem -tirar meios Por outro lado, o sr. Irineu Bornhausen recebe em

substitutiva ao Orçamento, cortando as dotações que mais ao Executivo, estavam h-redutíveis na determinação de sua totalidade, 'a responsabilidade de uma administra-

haviam sido acrescidas, para o ano de 1952. cumprir a Lei n? 22. ção profícua, brilhante 'e sem precedentes no ano vín-

Feito o corte de, aproximadamente, trinta milhões de Finaj�lellt�, uma formula conciliadora foi apresen- douro, já -que recursos financeiros não lhe foram nega-
eruzeiros, concedida a emenda pessedista uma autoriza- tada de molde a atender que aos desejos da maioria na dos, Aliás, esta orientação tem sido permanente na As

çâo ao Executivo para suplementar verbas até importan- Assembléia daria ao Executivo uma autorização para su- sernbléia pois neste ano_ nenhuma solicitação de verbas

cia igual ao corte, isto é, até trinta milhões de cruzeiros. plêmentar as verbas que considerasse oportunas, até a lhe foi negada pelo Legislativo, embora não possamos

, ::isto, mesm? por ant�cip�ç�o d� Receita. Os .trinta importancia de setenta milhões de cruzeiros, incluindo-

'I
dizer que seu governo tenha tido algum destaque,

milhões que retirava, na discr iminação orçamentaria, de- se nessas suplementações o indispensavel para pagamen- Decisão como esta, da oposição na Assembléia, com

volvia sob a forma de autorização de suplementação. ' to do aumento do funcionalismo público. ,referencia ao Orçamento encontra semelhança na vota-

Desenvolveram os governistas intensa campanha de- Atendia, assim, a pretensão da possibilidade finan-I ção unânime do pedido feito pelo Governador de um cré-

magogica em todo o Estado, procurando fazer' crêr ser a
I
ceira do cumprimento da Lei n? 22, os pessedistas consi- : dito de vinte e cinco milhões de cruzeiros para a liga

emenda pessedista destinada a prejudicar aos que seriam, I deraram já desnecessária sua emenda fazendo cortes ao
!

ção elétrica da usina do Capivarí ao norte do Estado e

no ano vindouro, melhor beneficiados do que nó ano em I Orçamento, para a mesma finalidade. 1 que a Assembléia, apenas confiando na palavra do sr .

curso, Os pessedistas não fizeram contrapropaganda a I 'Consequentemente, aprovada, por unanimidade, a' Bornhausen, sem que esta viesse acompanhada dos da

este trabalho organizado dos governistas, para demons-I emenda autorizando as suplementações até os setenta mi- dos técnicos e estudos Indispensaveis, concedeu o cré

t.rar que sua emenda VIsava, apenas, colocar no Orça-: lhões de cruzeiros, inclusive .para atender a Lei n? 22, os dito solicitado.

menta aquilo que a Lei NO 22, em vigor. impunha, Os cor- : pessedistas concordaram em retirar a emenda que fazia Grandes são pois as responsabilidades de um gover�

"tes, evidentemente, não eram contra ninguem, nem,

con-I cortes á Lei de Meios para 1952.,
' nante que recebe de seus adversários demonstrações des-

tra este ou aquele serviço, Foram feitos para atender Isto é, aprovaram tal como fora proposto pelo Exe- ta natureza.

uma questão de ordem legal. Nenhum prejuízo adviria � cutivo a Lei Orçamentaria para 1952, exceção feita da (D'A NOTICIA, de Joinville).
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O mais 8rrtigo'Diá-1rio de S. Catarina
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Cendenacêes
,

Va 8récii!"
ATENAS,20 (D.P.) -- A

Côrte Marcial sentenciou
doze prisioneírqs à morte.
sob a acusação de estarem
tentando fazer reviver o

Movimento Subterraneo Co
munista grego.

11.286

Ano ,XXXVIII

Florianópolis,' Qual'ta-feira, 21 de N(j\'emhró'd.t: 1951
",

,v- 50 CENTAVOS}'hlkão de hoje - S pâgs.

RIO. 20 (V.A.) - O se-I
gnndo acontecimento de re-

'Ilevo, ao qual nos referimos
11-0 inicio deste trabalho na

i
.sessão de ontem da Câma
za dos Deputados. Fa
la o presidente Nerêu Ra

mos em resposta à entrevis
ta do sr. Dinarte Dorneles
16 :err. defesa dos trabalhos
llâr]ament�re,s duramente
erttieados pelo atual presi
dente do PTB. Nesta opor
tunidade, como também já
.informamos, o sr. Nerêu Ra
mos foi alvo de delirante

-manífestação, tendo toda a

Câmara ficado de pé para

aplaudi-lo, quando terminou
seu discurso.

\
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Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Novembro de 1H51 o ESTADO

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e m6-

Ueo do Hospital de Caridade.
CLINICAS Da SilNHORAS

CIRURGIA - PARTOS
4.SSISTENCIA 40 PARTO •

OpaRAçOES OBSTI!:TRIÇAS
Doença. eiandularea. trroíde,

o)Tário., hipopi.e, etc.

Di.turbio. nervoso. - a.teri

Iidade - Regime•.
Conaultório: Rua rernando .a

dlado, - Tel. 1••81.
R•• id. R, 7 de Setembro - adit.
CruI e Souza - Tel. 8.11.

DR. M. S. CAVAL ..

CANTl

'DaA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR.' ANTONIO DIB MUSSI
Médicoa

Cirurltia-CUnica Geral-Parto.

lenlto completo e eapecialiaado da. DOL"iÇAS D. 8DBO- Cl1h1ca exduaivamente de cri-
U8, tom moclerDo. m6todo. de diagnóstico... tratam.nto.

anca.,
ItKILPOSCOPIÁ .:..... BI&TERO - SALPINGOGRAFIA -- ••'CABO- Rua Saldanha Marinho, 1',

LIS.O BASAL
. Tele!one (M.) 7:6,

a•• totarapla por onda. curtae-.letrocoa&,ulaçio Ilato. UI'ra I _

.,..le. • Infra Vermelho,

I D A I dC..ualtório: Ru. Trajano, nO l� I" andar - Jlditicio .0 .OJl.... r. varo e
_.

an.n-l): na. II •• 12 hora. - Dr. IUll1.

'

I Crt rv (lIhO
D•• 11 •• 18 hora. _. {'ra. MUla!.

DR. A. SANTAELA J{l'ol1lla40 pela Faculdade Na-

Dr. José Medeiros Vieira

a.aManeia· -- aua Santo. Dumont, 8, Apto. I.
Doenças de Crianças
Consultório: Rua Traja

no a/ri. Edif. São Jorge -�

'10 andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Brii'!l

deiro Silva Paes, s/n - 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàrramenta das

14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
".,�aUata efetivo do Hospital de Caridade. de diveraól

ln!ltituto8 e Caixa.

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARG,A.NTA
Tratamento e Operações

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

aetirada d. corpo. extranhos de Pulmões 41 IilsótaiO.
-0-

RAIOS 'X

."erno aparelho para radiografias da Cabeça.
,Tran.allllmlnação, Dara eon.óle de cura d.u 8ina8ltea. Infra

"....Uaoe.

CUrto N�ciona} de doeul:a.
l1ent.t..

-Ix-diretor do Ho.pital Oolouía
8ent'An&.

Uoença. uervosaa . e mental••

Impotencia SexuaL
. Rua Tiradente. n" I
Connltaa das 15 á. J., hor....
1'0Na: •. 798.

R... Rua S.nto. 8arat.,., 14
- ••treito.

--o--

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(P.la manhl - Hospital de CariJllde).
'(.lt. arde - Consultório Visconde de. Ouro Preto. n, I. (Altol

.. ca•• Bello Horizonte).
a••idência Felipe Schmidt 101. TeÍetone - 1.660.

o ESTADO
Administraçlo

Redaçlo e Oficina" l
rua Conselheiro Mafr..
nO 160.
Te}. 1.022 - Cx. Poe

tal, 139.
Diretor: RUBENS A.

RAMOS.
Representente:
A. S.�ARA

Rua Senador Dantal,
40 ;_ 50 andar
Tel.: 22-5924 - Rio dé

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de OJivein

nO 21 -- 80 andar
Tel. : 2-9873 Sio

Paulo
·ASSINATURAS

Na Capital
Ano .... CI" 100,00
Semestre •• Cr" 60,00
Trimestre . Cr$ 85,00

\._ No Interior
Ano ... l' Cr' 120,00
Semestre .. Cr$ 70,00
Trimestre. CrI 40,00
Anúncios mediante coa
tráto.
Os ó:dginais, mesmo

não publicados, nio se

rão devolvidos.
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emitidos n08 ar

tigos assinados.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Cltnic. médica de adulto.. ..

criança•.
Consultório ..;_ Rua Joio !'into.

111 - Tel. M. 769.

Consultas: das 4 ... ii bora•.

Rellidênéia: Roa ••teve. J6·

níer n. Te!. 812.

Dr. \Antônio Moniz de Aragao
.

Comunica a seus clientes e amigos que rei-
aícíou 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. I. LOBATO
FILHO

lIoaI ....dicina da Uninr.l- Doell�a lia aparêlho re.pfrat6rl.
.... 110 Bra.U). TUBERCÚLOS.
.6cIico per concur.o da A..ís-

Clrareia do T&�a:r;
...da a PlicQpata. do Di.trito

.....ral.
Pormado pela Facoldade Nacio-

, nal de Medicina. Tiaiologi8ta •
.-ln.l'I1o, 110 Bo.pltal Pli- Ti.iocirorgião do Hospital Nerlo

laUbic.t ••anie6mio Judici'rio
.. Oapital.Pederal.

Ramol. Ourso de especializaçio
pelo 8. N. T. :Ix-interno e 'ax

ar-Interno da Santa Ca.a de
...istente de Cirurcia do Prof.

IIlaeric6rdia elo 'Rio d. Janeiro. Dr. Renato Ramos da Silva
,

Advogado.
Santo, Dumont, 12 -- Ap. 4

Ueo Pinhei'ro Guimarães. (Jlio).
CUDia ·.6dica - Doença. Nu. Conl.: Felipe Sehmidt. 18.

....... ,

. Consultai, diàriamente. 4.. 16

... 18 hora•.

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

Coa•• lt6riol .diflc1o Ám6lia

.... - S.la t.

"'Idbcla: Anuía. aio Bran

lI!!o,'l44.
0e•••1t•• 1 D.. 1l l. 18

1l0ral'lTelefone,

o..nlt6rio' 1.....
DR ARMANDO VÂ"'lellnela, 1.18'. •

.

-

LERIO DE ASSIS

Rue
-------------�------_.

MEDICO
0_ 8eniçoa de Clínica InfaJltlI

ADVOGADO
DR.NEWTON
D'AVILA CaIxa Postal 150 .. Itajaí·· Santa Catarina.......d.tênela Manlclpal e Roa-

Drulrla eeral - Doençaa de 8.. .ital de Caridade
Dor.. - Proctolosla CLINICÁ ••DICA Da CIUAN·
.letricidade �édica

I
CAS • ADULTOS

O'•••ltério: ltua Vitor .aira- ...;. Alarlia -
... a. 18 - Tal.fone 1.Ii07. . Con.ultério: Rua Nun...acla.. !'

"-

OOU1l1ta.'" ..... 11,10 hor•• e' to. '1 _. Con.ultal da. 10 á. 11 '�1!!'lWI1!II'II1III'
'-.te d.. 16 hora. em diant.. e da. 15 á. 17 hora.. I..,A11I

I

••lidIJléia: Ru. Vidal :a.mo., ,&e.idlncia: Rua .arechal G1I1. lia. M...<h.1 0....",.,.3.'.1.· 40d.. '.,
, • .,.,'

- T.lefon. 1••21. Ua8{'m., I - I'one: - 781. C:IIRITIIIA TLUCkA.... ,PROS..SRAS

I Credito Mutuo Predial'
o mais antigo Clube de Sorteios do Esta-d1O de I'

SANTA CATARINA.
r

f.'Fez entrega de mais um prêmio em Ponta. Gl'OS
sa (Canasvieiras) à Exma.' Sn ra. MARIA INACIA
DA LUZ.

INSCREVAM-SE!
Façam sua inscrição hoje mesmo, procurem 00

agentes mais próximos, ou seu escritório, na PJ�AÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - 20 andar (A1to& Re-stau- .l

rante Rosa).
Com Cr$. 10,00 apenas, VV. Ss., estarão. hab.ili ..

-, ,tados a concorrer ao sorteio à rêa.lizar-se d:lw 31 de $
OUTT,.TBRO, que está aproximando-se. El

FlCr$ 13.500,00 d istribúidos em prêmi.os todos os

I';f'meses.

\FAÇA UMA VIISl'íl'A A.
------------

FÁBRICA DE MóVEIS
DE

J'IUZ.A LIMA & IRMÃOS
Cons. !\htfra, 37

,.i Florianópolis

ESCR !TÓRIO DE
ADVOCACIA I Materiais de Construçào.,

00 SOLICITADOR WAL Beneficiamento em Geral,.
DIR CAMPOS Madeiras para todos (lID

Advocacia em geral Fins, Aberturas, Assoalhos;
Funciona junto aos Insti- Forro. Paulista, etc., :Madei

. tutos e Caixas de Aposenta ras de Pinho, Lei e Qualida
doria. Acidentes do Traba de.

lho. Inventários. Sociedades Escritório, Depósito e>

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de 'Mal(l>'

.Escritório: Rua Vital nO 777 - Estreito - Flori.. ,

Meireles, nO 18 - 20 andar, nópolss .

._�._.-----�----------'-

Vulcanização
DE

Pn�DS e Caularas de Ar
Serviço Garantido

COM:f:RCI0 & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

- Posto de Serviço "ESSO" -

Telefone Manual - 44

Estreito - Florianópolis

Viagem com segur�nça
rapidPrz

'

',;

sO NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO "i

Z
HI?IDO «SUL-BRASILEIRO» �

!<'l':>rÍanópoli8 - ltajai - JoinviUe - CuritHa�;

I
I

e

A T L. A 'N T I O A

Rua Deodo"o fJsqui!la da
Rua Tenente SilveiraAgência: "

',!

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! "AS MAIORES FACILIDADES!

GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES
ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES -, DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS

BATEDEIRAS - VALVULAS AI�TOFALANTES RE-,
RADIOS
ENCERADEIRAS

SISTENCIAS CONDENSADORES
*

,

.A

... ' .,

'�',
� ... , - .

o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A Florianópolis

I

',,�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,'····Pfe·8fd·ARt�- ,da Câmara Reltate�·-·I j,raoba não, loi... V' ·d .

-DO selltido regimental =. tando considerar que 'ele
I
recebi um convite do gover- I (3.,caberem ,dentro desse. reg i- item relação com o principal no;' foi parà presidir a dele .

me. ACamara ampliou I.) produto de exportação do gação do Brasil à Conf'eren-
sentido regimental da ur- i Brasil. Outro projeto men- cia da ONU em Par is. Re

:.�encia, para considerá-los I cionado na entrevista é o cusei por considerar que a

>com a rapidez possível num referente ao mercado cam- ceita-lo seria mais util a

''Parlamento, que é democrá- bia1. Veio través da mensa- mim do que ao meu país.
.tieo e como tal deve ter e gem de 7 de agôsto e aqui Não nego nenhuma ati
'-tem oposição. (Muito bem: entrou no dia 17 do mesmo vidade ao meu pais, mas a

"palmas prolongadas). mês. verdade é que não recebi
Não creio que assuntos da A essa proposição foi nenhum convite ou aceno

'Televancia dos contidos na- mandado anexar, pela Mesa, para qualquer função, go

".quele� projetos pudessem a requerimento dum nobre vernamental, mesmo porque
ser tratados numa Câmara, deputado, outro projeto no isso não se justifica. Não
-concia de suas responsabili- dia 29 de agôsto, Distribui- vejo muito que explique".
-dades, com a celeridade do à Comissão de Economia
-majOl' do que a que lhes ím- ,foi nomeado relator o dep: De Tubarãô
"primiv a atual Câmara dos INeto Campelo. Não é segre
'81'S. deputados. (Palmas). do para ninguem nesta Ca
.Dependem 'linda, de c011si-1 sa, o fato desse projeto não
-dcracão nesta Casa projetos ter tido o andamento rápi
.sôbre a fundação denomina- do dos outros, por motivos
-da Serviço Socia! Rural, justos e merecedores de a-

Iust.ituto Nacional do Café, catamento. O último proje
,mercado .cambial e Banco to a que se refere o nobre
-do Nordeste. presidente do PTB, é o re-

A Câmara sabe perfeita- lativo ao Banco do Nordes

.mente que não tem sido pos-
te, que aqui entrou no dia

esivel dar maior celeridade 30 de outubro, tendo já no

-ao projeto relativo à funda- dia 7 os deputados do nor-

-ção denominada Serviço So- deste, com alguns lideres à
. cíal Rural, apesar ,de encon- f:'ente, requerido a urgen- I

- t.rar-se em regime de urgen- c:a concedida nesse mesmo
. .

t d id
'

I dia,
-c ia, e IS o evi o as contra-
versias e dívergencias de to- I Esse projeto foi .distribui

-mos conhecidas. E' assunto I do ao deputado Antonio Ho-

complexo, que precisa ser r�cio, na �omissão de Jus

-estudado com cuidado e com! tiça, no dia 7 do corrente

'cautela, para que de fato pn�s: A tramit�ção �esses
realize sua finalidade. (Pal- i pr ojetos, qu: ainda nao fo

T(Ja�). I
ram remetidos ao Senado,

Ele já teve sua primeira 'evidenciada na.s datas que

«iíscussão encerrada e foi i acabo de menclOna�', mostra
'mandado 'às comissões com I a preocupação e o zelo da p.

-

d
.,

'"grande número de em:ndas. Câmara no apreciar esses tanes usa os
-E' o estudo dessas emendas, assunt?s realmente dignos Encontra-se nesta 'cidade "E com essas que eu vou ...

" diz Reinaldo Lupo, ladeado
-que procedem agora as res- d? maior apreço, mas que um senhor que procura com- por duas estrelas da Rádio Tupi, de São Paulo

pectivas comissões. O núme- nao podem ser tratados "à
prar pianos usados, qual-

'1'0 de emendas e até o subs- tambour battant", por uma
quer marca. Paga-se bsm Ronaldo LUl}O,. coguomí

"titutivo apresentado por e- ass:mbléia que considere
preço. Atende-se chamados nado o "cancioneiro galan

minente deputado do Part i- devlda��nte suas altas res- à domicilío, dei':<llr. recado te do Brasil", finalmente às
-do Trabalhista estão a reve-

ponsabil'ídadss e fina1idades no Hotel 'Magestic, pelo fn- �O,30 'horaS dê'itoJ�, ãtr'ãvéz
'lar à preocupação da Câ�a- de.ntro da democracia brasi- ne 657, OÜ f'ala'r 'péssõalménJ da Rádio Guárujá" se apre
Ta em fazer obra, tanto

Ieira.
te com o sr, Abrão, das 12 sentará. ao publico florianó

'quanto possível perfeita. Estas palavras com que às 13,30 e das 18' às 19,30 politano, para InICIO de
E nós que nos interessa- me quís referir ?l. entrevista, horas, no mE;smo hotel. uma tempora.d'a de alguns

.mos por este assunto, deve- do ilustre presidente do dias.
.mos nos rejubilar com o cuí- PTB, servem para demons- Camis!'"l'I. Gravatas, Pila I Nesta Capital, por onde
'dado que a Câmara tem tido trar que o prestigioso poli- mes Melas dali melhor.. transita rumo' às cidades
zio seu exame. O projeto do tico brasileiro não foi 'bem pelos menores preços 116.,

principais do sul do Brasil,
Instituto Nacional- do Café, informado quando acusou o

CASA MISCELANIA - Rm
r e a I i z a n d o interessante

Conselheíro Mafra,
''''lue entrou aqui no dia 3 de Congresso Braeileiro de es-

agõsto, foi mandado às co- tal' sabotando à mensagem
missões de Constituição e a que aludiu. A atuai Câ

-Justíça, de Economia, do mara seria incapaz de ad

Serviço Público e de Finan- mitir sabotagem em assim
-ças, com sete emendas ne tos que tão diretamente di
dia 20 de agôsto. Na comis-Izem com os interesses popu-
.são de Constituicão e Jus- lares.

'

-tiça foi distribuido ao depu- O que a Câm'1.ra nâo fez,
tado Marrey Júnior. que ()- I e não qufs faZE,!" foi abrir
-pinou pela sua constitucio- mão do dever que ih� com

:nalidade: já no dia 3 de se- pete de votar com (Ol1SClell

tembro, passando à Comis- cia os projetos qHe lhe são
,;;são de Economia. onde foi submetid s à jlllgamento.
nomeado relat�r � deputado (Palmas prolol1g<ldas). Não
'Napoleão Fontenelli, que já .acredito flue eSS2S projetos,
no dia 20 oferecia o relató- os que já para lá foram
rio e parecer, deles pedindo mandados, estejam st;>ndo
vista o deputa'do l1'is Meim- sabotados no Senado da Re,
berg, qu-e o devolveu com

I
pública.

emendas a 8 de ,outubro. Conheço os :holilens que
Da Comissão de Economia

I
compõem aquela alta Câma

saiu o projeto para a de Ser- ra: conheço o sentido pú
viço Público, achando-se bJico de sua atividadp p:u-
nas mãos do deputado Rui lamentar e posso afírmar,
Almeida, seu digno presi- com segurança, que ali não

-.dente. Trata-se de assunto está havendo sahntagem. O
. de grande importância, bas- que está havendo é a preo-

xiliando a cónstruçao das

arquibancadas do melhor
Estádio do sul-catarinense,
o do Hercilio Luz, com ....

C1'$ 50.000,00 por conta do
grande excesso de arrecada

ção. Agora, o Prefeito Ar
naldo Bittencourt vem de
vetar o projeto, Estamos in
formados de que a Câmara
regeitará o veto e dará
auxílio.

O Correspondente).

ALUGA-SE

MENINA LEILA MEN

DONÇA DE MOURA

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

Casa de construção nova

com agua quente e fria no

quarto de banho. e cosinha.
A dita casa tem 12 peças e

está situada à Travessa
Raul Machado, que liga a

Rua Rio Grande do Sul à
Rua Irmão Joaquim,
Tratar com o proprietá

rio, que reside ao lado.

consagrada valsa, vai inter
preta-la, atravéz do micro
fone de "a mais popular".
-

Outras canções e canço�
netas, entre as quais as que
têmos destacado - "More-

- Miguel Aterino, do al
to comercio local.
- .Milton- Gonçalves Li

ma.

- Rodolfo F. Pinto da

Luz, funcionário do L A. P.
T. E. C.

MENINAS:
- Eliana, filha do dr.

João José de Souza Cabral,
Secretário do Interior e

Justiça, Educação e Saúde
e advogado.
- Eneida Luz Dantas, fi

lhinha do dr. Arquimedes
Luz Dantas, advogado resi
dente em Jaraguá do Sul.

VIAJANTES
Com destino, á Sorocaba,

no Estado de São Paulo, on
de vai servir na 14a Cir

cunscrição de Recrutamen

to, seguiu ôntem o 1° Tenen
te do Exército CAETANO
JOÃO MURARI, que vinha
servindo no 14° B.C. ha 3
anol'l e 4 mezes.

No dia anterior o Coman
do e Oficiais do. 14° B.C.
promoveram uma reunião
de despedida ao antigo com

panheiro, sendo feita a ofer
ta da miniatura da flamuJa
da Unidade, como penhor
de gratidão e lida a 4a. Par
te do Boletim Diárlc

�'tournée", o "cancioneiro
galante" tQrnará conheci
dos, ainda mais, a sua co

nhecida valsa "Ô mundo dá
tantas voltas .. : "_, que gran
de maioria de brasileiros já
se acostumaram a ouvir. A

gora, o próprio autor da

na-M o -r e na", "J e n y" e

"Baião em Paris" - farão
a alegria de centenas de ou

vintes que não deixarão de

aplaudir o cantor Ronaldo

Lupo.
A temporada que hoje se

iniciá tem o patrocínio das
conceituadas firmas desta

praça IRMAOS AMIM, A

'MODELAR, RELOJOARIA
LIDER, A ELETRO-TEC
NICA e a CAIXA ECü"NO
MICA FEDERAL DE SAN
TA CATARINA.

cupação duma Câmara re

visora, que deve estudar
conscientemente 03 projetos
que a Câmara Popular lhe
envia.
Eram estas explicações

que eu devia à Câmara dos
Deputados e que desejo fi

quem constando de- n()ssos ANlVERSÁRIOS;

I
go e justificado prestIgIO,

anais, como reconht'ciment(\ SR. CHARLES E. MORITZ dada às suas qualidades de

de que temos sabido CUn:l-' Decorre, nesta data, o a- cidadão e "gentleman". À

prir como elevação. ám su- niversárto natalício do nos- I frente das instituições de

perioridade e com patriotis- 80 prezado conterrâneo, sr. ,I classe que preside, com ele

mo os deveres que nos com- Charles Edgar Moritz, Pre- vado espirita, público, aten

petem". sidente da Associação Co-l dendo a quantos problemas
Depois de falar o sr, Nerêu mercial de Florianópolis, da lhe são apresentados para

Ramos sôbre a entrevÍsta Federação do Comércio de estudo e decisão, o aniversa
do sr. Dinarte Dorneles, o Santa Catarina, do Conse- riante para to;los oferece

deputado Osvaldo Odeo foi lho Regional do SESC e trabalho honesto, dinâmi

à tribuna para propor a Cã- SENA-C e diretor-presiden- co e criterioso. A suá atua

'rnara um voto de 'eüllfüwça te da conceituada firma ção, por isso, grangea-Ihe,
ao presidente da Cámara e João Moritz S. A., desta dia a dia, sólido prestigio,
ao lider da maioria, peja a- praça. porquant.o êle se esforça por
tuação que ambos t8Tfl tido Nos meios sociais, comer- emprestar aos órgãos de
nesta Casa do Congn':'\so. ciais e industriais, bem co- classe que dirige, toda a sua

em face das proposições do mo esportivos, Charles Ed- capacidade de ação benéfi-
Poder Executiv.. jl"Rl' Moritz desfruta de lar .. 'ca e produtiva.

Assine "O ESTADO"

�

,

,

(Jj ,
�

�"

!
_...J._

" I

j

Uma casa de material em
boas condições, situada á
Travessa Triunfo, com vista
para (I mar.

"EIÜl'ega imediata.
Tratar ao Bar São Pedro.

1 SABE DA ULTIMA?
CHEGOU
MARTINI

Vermouth de Fama. Mundial

Vende-se
I

. 1
·�,I

AVENTlJRAS DO ZE-MUTRF:TA .. . ..

'�ASA MlSCELANlA diJtrl
·l1ll.dot!1. dos R.ádioZl &..0,,4,
711'\'o'r, Válvu\• .!l fi Dii{eoa,

Rua Cor..&eiholl"o Mtl'?)('Ii& "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SEUS INTERESSES NO
lÍio de Janeiro serão
bem defendidos por

4 Florianópolis. Quarta-fci ra, 21 de Novembro de 195J o E�'1'AnO

F'raqueza, em ger.1
Vinho Creosotado

(Silveira)

SÃO FRANCISCO DO SUL ,oara NOV4 IORa

I
II

InfOfmo(a•• aamo.· Agent••
jf '.' cn6polilt- Corlol- Heepck- S/A - 01- Tetetore 1 2)1 ( Rod. telea
... 'rtlDciaco do Sul-C.r�ol Hoepcke SA - CI - Telelooe fi MOOREMAC B

ARLINDO AUGUSTO ALVBS
advogado

. Av. Rio Branco, 128 - Salas 1308/4
Telf. 82-6942 - 22-8005.

"

.I.

A ROUPA RRANQUISSi

da

o 8ahio�
"VIRCiEM . ESPECIALIDADE"

Cl.A�WETZEL- IN�USTRIA.L-JOINV[LLIjJ
TORNA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorianôpolls, Quarta-feira, 21 de Novembro de 1951
�----------------------------==�-------

Ass. dos Servido-l
res da' Escola
Industrial

I Recebemos e

.mos:

agradece-

"Florianópolis, 3 de no

vembro de 1951.
Exmo. Sr. Diretor.
Tenho o prazer de comu

nicar a V. Exa. que, em da
ta de 28 de outubro do cor

rente ano, foi eleita e em

possada a nova Diretoria da
ASEI, para o período de

1?51;-52, ficando assim

consoo �- tituida : .

Presidente - Plínio de
Freitas.
Vice-Presidente - Arí 0-

campo Moré.
1° Secretário - René A-

breu Pacheco.
2° Secretário

Batista dos'Santos.
1° Tesoureiro

Gonçalves.
2° Tesoureiro - Domin

gos Tonera.
Diretor do Departamento

de Propaganda - Antônio
Pereira Gutierrez.

'

Diretor do Dep. de Assis
tência Social, Jurídica e E
conômica - 'Orlando Filo
meno.

Diretor do Departamento
de Cultura Intelectual e Ar
tistica - Irineu Pedro da
Cunha.
Diretor' do Departamento

de Jogos e Recreações
Mário Heleodoro Ferreira.

,

Diretor do Departamento
de Saúde __:_ Lauro Daura,
Orador - Aníbal Nunes

Pires.
Conselho Fiscal - Pedro

Medeiros, Nilo Jacques
Dias, Agostinho Silva.
Cordiais s�udaçõe�. •

(à) René
....

jfbieuPach-eco,
1° Secretário". -

.

,,,.,,., -,-, "l,���"g ·3··a'4It!

Pedro

Osny

o Mucus da'·ASMA.
Dissolvido Rapidamente
t Os ataques desesperadores e vio
lentos da asma e bronquite envene
nam o organismo. minam a energia,
arruinam a saúde e debilitam o co

ração. Em 3 minutos •. Mendac:o,
nova fórmula médica, começa a cir
cuiar no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o primeiro
dia começa a desaparecer a dificul
dade em r"spirar e volta O sono re

parador. Tudo o que se faz necessá
rio é tomar 2 pastilhas de MendacQ
ás refeições e ficará ali via do da
asma ou bronquite. fi ação é multo
rápida mesmo que se trate de casos

rebeldes e :lntigos. Mendaco tem
tido tanta. êxito .que 'se oferece com·
a garantia de' dar ao paciente 'respi
ração livre e fácil rapidamente e

completo alivio do sofrimento da
'\sma em poucos dias. Peça Mond<lM
hoje mesmo, em qualquer 'fa!'f1·':'�cl;·\
A nossa garantia f: a sua mai - ,.

teção. ""

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

65,00
40,00

45,00
45,00
50;00 �

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

che4ue pagável no "Rio de Janeiro,

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

. .
. I.

Semen'es Holandezas
de Flôres e Legumes a Preços Excepcionais

Oportunidade Extraordinária

;1·1 ·ASSEMBLEIA LEGIS�AT1VI"
Homenagem à Bandeira - prestando os mais importan-s]
Deputado Darcy Gross tes serviços à coletividade
.Emendas à Constituição catarinense.
.:20 Batalhão Rodoviário Este jornal se associa à
4)& Bateria de Costa - En- homenagem e sauda, na pes-
...ehente em Concórdia soa do seu bravo comandan-

Serviço Florestal te, todos os integrantes da
Sob a presidencia do dep, briosa unidade do uosso E

'Volney Collaço de Oliveira, xército.
�!realizol1, ontem, a Assem-
1bléia Legislativa, mais uma

�essão ordinária,
Dia da Bandeira

Foi 'prhneiro orador da
-tal:de, o deputado Celso Ra-
-:mos Branco, da UDN.

O nobre representante de
Lajes pronunciou belissima
-saudaçâo à Bandeira Nacio- em São Francisco do Sul.

.

mai, cuja data se estava co- Depois de demoraria visita,
memorando. aquela alta patente (lo nos-
Ao concluir sua primoro- so Exército -assegurou que

não é gorduroso. Comece
" usá lo ainda hols!-sa oração, o dep .. Celso Ra- as praças pertence.n.cs à

:mos Branco foi entusiástica- Bateria voltariam à antiga
.mente aplaudido e efusiva- sede, atendendo-se assim, a Rio - Le.tes - Neva for. ·1III81l8$ Aires
-mente cumprimentado. uma justa aspiração do po-

E�;"nome do Partido So- VO .daquele município.
-eíal Democrático ocupou a O nobre orador congratu ..

-tribuna o dep. Siqueira Re- la-se com a Casa nelo êxito T I10, que também em frases da. sua intervenção em Ia- e egramas
-eloquentes, repassadas de vor d?s interesses de São retídos-senfímento cívico, exaltou o FranCISCO do Sul.

, I .

''IlOSSO ,glorioso AUl'iverde Enchente em Concórdia .

P· d- O deputado Estivalet Pi- Relação dos tel�gI'a.mas. eu ao.

id t E t
- <'" dExpediente res leu radiograma recebido retí o� nes a s .açao de' c,

- Oficio do Governador de Concórdia, sôbre a tre- no período de�2 a 19 do cor

<comunicando haver saneio- menda enchente que vem rente:

nado leis aprovadas pela causando enermos prejui- Francisco Matos - Ma

Assembléia. zos à agrícultura daquele noel Vieira' Lopes .. - Berto
Silva - Edína Souza. _.- 0-- Oficio do Banco do municipio.

.:Brasil sõbre criação de A- Ao ensejo, faz um apelo Iimpio Oliveira - Meylo -
.

Hélio Nascimento - Mariagencia na cidade de Turvo. à Comissão de F'inanças no
Santos - Renato e senhora- Oficio do Governador sentido de apressarem o an-
- Baselísse Custódio da.sobre veto parcial atrosto ia damento-do projeto 'JHe e(\I1- __l'

Silva _ Joel Asseuheirner:tei aprovada pela Casa. cede auxilio aos munícipios
b C-Maria Eloina Tangan ieloDep. Darcy Gross de Joaça a e oncórdia na-

'I
. . - Tranquilo Rihhet.tiO presidente disse ter a ra que este u timo nun iei-

..
..

Caetano Nunes. _- 'Valdir:satiílfação de comunicar à pIO, novamente atingtdo r e-
I h

. Rodrigues Xímenes - Dep.'Casa a 'visita do deputado as c uvas torrenciais. pOS-.
Antonio Varela -. MaxjmiDarcy Gross, constituinte SR rehaver-se, em parte, dos
Iiano dos Santos �. MntildB40 Rio Grande do Sul e pos- danos sofridos e retomar 'o .

- Dalagnol - Consuela' Tei-ieriormenté representante ritmo do seu desenvolvi-
xeira - Aneci - Gualberto.daquele Estado, pelo Parti- mento economico.

-do Social Democrático, na
.

Serviço Florestal
<Câmara Federal. Ao termi- O deputado Bulcão Viana
mar apresentou ao ilustre deu conhecimento à C.:lS}1 de
'hospede, as saudações da um telegrama ,do dr. Josê
...... Horta Barbosa, relabivatnen.�ne&a.

O plenário subscreveu a te à criação do Serviço Flo
'saudação com uma salva de restaI do Estado.
-palmas. Sôbre o mesmo .:tS5unta
'Ú deputado Teixeira Pinto pronunciou-se o denutado

requer�licença Ylmar Corrêa, que se é3tel1-
Na ordem do dia foi con- deu em várias consideral;ões

·cedida a licença solicitada a respeito da matéria, sali
-pelo deputado Enory Tei- entando que o Serviço FIo-
''xeira Pinto, do PSP. restaI no Estado já se acha

Em substituição ao repre- criado por lei federal.
:sentante de Tangará, será ---------------------------

Convocado o sr. dr. Olinto
de Campos, promotor públi
� de Lajes.
Emendas à Constituição
A presidencia comunicou

-terem sido aprovadas duas
-<emendas à Constituição do
"Estado, As mesmas ficarão
",ôbre a Mesa durante 10
dias, para receberem emen

'das dos srs. deputados. Ao
mesmo tempo nomeou uma

'Comissão Especial compos
ta dos deputados Estivalet
Pü'es, Bulcão Viana, Cássio
1\IIedeiros, Otacilio Nasci
'mento e Tenório CavaÍcante
para examinarem as referi·
�as emendas.

Ordem do Dia
Foram aprovados proje

'tos alltorizando a aquisição 1
'de areas de terras. para
-eonsh'ucão de Escolas Ru
rais em' Guaramirim.
Aniversário do 2° Batalhão

Rodoviário
A reqúerimento de dive!'-'

Sos deputados e justificado,
.

da tribuna, pelo deputado
'I'enório Cavalcante, foi con
signado em ata um voto de
l'egosijo pelo transcurso do
'220 aúiversário da in'stala-
5ão, em Lajes, do 20 Bata
,lhão Rodoviário, corporação
:"lue

/ tem prestado e vem

Augusto dos Anjos '. _ . , , , , , . . De Castro e Silva. 25,00
.

Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Semidor Dantas.

sa Bateria
O deputado Olivio Nóbre

ga comunicou à Ca8& que a

Comissão Especial se havia
desincumbido da rmssão
que lhe havia sido comet ido
para, junto ao Gal. Coman
dante da 5a R. M. visitar n

tia Bateria de Costa. sediada

1>. manhã à noite,
flXBRIL mantém seu
cabelo impecàvelmente
penteado, sedoso e

brilhante. A queda
prematura do" cabelo
• a caspa são evitadas
com o uso de FIXBRIL.
lembre-se flXBRll

De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
Ribeiro Pontes
Érico Maciel FO....
Roque Gadelha de
Melo .

Nápoleão Teixeira

Johl1 dos Passos ..

John dos Passos ..
John dos Passos ..

John dos Passos. ,

John dos Passos , .

John dos Passos ..

Joshua Liebmam .

André. Malraux ..

100 saquinhos sortidos (mínimo) c-s 130,00
200 " " c-s 240,00.................

300 " " Cr$ 340,00... ; ............ •

500 " " ces 525,00..................

1000 " " c-s 1.000,00....................

xxx

Sortimento completo de 55 saquinhos diferentes
por apenas Cr$ 100,00

Os preços acima incluem a remessa pelo correio
comum. Pura remessas por VIA AÉREA, adicionar
10% sôbre o valor do pedido.

xxx

Pedidos para: M. F. ALVES - Caixa Postal,
1771 - RIO DE JANEIRO, acompanhados de vale
postal ou cheque pagável no Rio de Janeiro.

Não faço Reembolso .

De Will Vida Iscolar-Turma 'do (,0-
légio Cafarinense

A 7 de dezembro próximo Dunstano Martins Lima.
vindouro, com solenidades Elisiário Pereira Filho.
expressivas, os formandos Enio Cesar Vieira Pereí-
da turma de 1951, do Curso rra.

Cientifico do acreditado Co- Erasmo Szpoganicz.
légio Catarinense, colarão Érico Szpoganícz.
gráu. Friedrich Blaschke.

O programa é o seguinte: Hélcio João Moreira da
As 8 horas - Missa em Silveira.

ação de graças, na Capela lndio Jorge Zavarizi.
do Colégio, êelebrada

.

pelo Jair Orlando Schwolk.
Revdo. Pe. Alvino Bertholde João Matos da Luz.
Braun S. J. José Edú Rosa.
As 20 horas - Entrega José Oswaldir Guedes.

de Certificados no Salão no-. Juarez Philippi.
bre. I Léo Mauro Xavier.

O patrono é o Revdo. Pe.

\
Mareio Souza Batista.

-Ernesto Seidl S. J. e para- Moacir Pereira.
ninfo o PJof. José Worken.

I
Norton Oliveira e Silva.

São os seguintes os for- Olavo Peressoni da Rosa.
mandos: Paulo Domingos da Nova.
Alfredo Gustavo Horst. Ronald Luz.
Antônio Eriberto Schwa- Saul Damiani.

be. Urbano Vicente Gama-
Ary Miguel da Silveira. SaBes.
Aurélio Sebolt. /'

Carlos Eduardo Viégas
Orle.

Wilfredo Marcos Bayer,
Orador: Celestino Sachet.

Soares.

LIVRE-SE DA TOSSE .. ,

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS' COM';

•

-:' i- ': .

BENZOMEl

UM DESLUMBRAMENTO COMPLETO:
"A GATA BORRALHEIRA" (Cinderella)
EM PREMIÉRE NO RITZ, 6a FEIRA!

DIREITO

Noções de Finanças e Direito Fiscal .

Comentários Cód. Proc. Civil - 4 voI. .

�Normas Jurídicas de Contabilidade � .

Comentário Cód. Penal , .

O Divórci'o ,.' .. , .

Teoria e Prática do Processo Fiscal '.

O Suicidio .. , .

ROMANCES
Dinheiro Graudo , : .

Manhattan Transfer .

Aventuras de um comunista , ,

3 Soldados ., , .

Paralelo 42 , .

1919 , .

Paz de Espírito , " .

A Esperança ,
.

BIOGRAFIA

Distrit:.uidor de au

tomóveis alemães
Procura-se firma do ramo desta praça com capaci

dade financeira comprovada para importação direta de
carros alemães de marca mundialmente conhec.ida, tendo
garage, serviço e organização de vendas. Oferta com re

ferências b'ancarias para rePresentante Rio .de Janeiro.
Caixa Postal, 1450 -End. Tel. Dospoll - RlO.

Irmandade· do Senhor
Jesus dos Pas�os

Bom

E cristia da Catedral Metro-
HOSPITAL DE CARIDADE Ipolitana, às 15,30 horas, a

FESTIVIDADE DE SANTA fim de revestidos das in-
CATARINA signeas da nossa Irmanda

de, e à esta encorporados
fazerem parte de, préstito
em honl'?- à Nossa Padroei
ra .... '"

Consistório, 19 de novem

bro de 1951.
ILuiz S. Bezerra da Trin

dade - Secretário.

Realizando-se no próximo
dia 25, às 16 horas, a Sole
nissima Procissão de SAN
TA CATARINA, venho soli
citar, de 'ordem do sr. Ir
mão Provedor, a presença
dos Irmãos e Irmãs, na Sa-

SANGUENOL
contem excelentes elementos to�
nicos: Fosforo, Çakio, Vanadato

e ATseniato de Sodio, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVAl :--� -.,aVSlaS.S;.�
frente a. frente, sábado à noite,' estarão os traDicionais

decidindo 'a liderança' do certame de prDfissionais�
......�.ov. � ............,�'_��� �.� __ · ":·�

·

4 � ......,....... •• .-<..���,.",
� � .:-.....,.. _-•..,. �

,

"O - Estado Fsportivo'
.,,- ·._.-__..·_ ·OOIG .""..__• __....IiIl.41__ ,.

.._,._ ..._ .,:. __.-.- ..-.-.1"__ ------- ..�••_,._,._..-.-.- - ••••_---••--.- _� -. _
- _.------..-..--_-_-_-_---,

[trabalho de Forner'olli que I ATLETICO - Sonciru,

PAREC' I·A PER,DIDO estev� num �os seusgra�- Chocola�e. e Juarez; Alci�-
"', des dias. Alem de marcar do, Valérío ,.; Pedro; Herci-

EMPATOU dois l,indos .tentos. o in,sider Iio, Vadin�ó, Djalma, Miri-
.' 'paulamo fOI a maior figura nho e Careca.

na cancha. Dinarte (apesar'
da falha lamentavel), Cazu- Arbitragem
za, Arí e Augusto atuaram Fác il de ser apitado o em-

bem. No Atlético os melho-I bate. O SI'. Manoel Machado
res foram Soncini, Chocola- sem comprometer a nenh�lI!l

te, Alcindo (o melhor do I dos bandos. Regular sua a-

conjunto), Valério, Careca: tuação. ,

e Djalma. ! e

Quadros � Preliminar
P. RAMOS - Carioni, Di-I· Venceu o Atléticc a par

nade e Jaime; Astro. Cazu- ! tida preliminar, somando
za e Joe!; Luiz, Arí, Augus-I sete tentos contra trcs d�
to. Fornerolli e Mir inho. Pania Ramos.

. -,

Em fase de recuperação, sarnenta o tricolor praiano manter o placard e o outro tantes foram disputados ar

O� esquadrões do Paula Ra- Fornerolli empata
..

para desfazê-lo. Este con- dorosamente, com o Paula
mos e Atlético dirigiram-se, com um "petardo", desferi- segue-o aos 41 minutos. Fa- Ramos a. todo custo' tentan

domingo último, ao estádio do de fóra da área, lhando Jaime, Dínarte para do a vitória que ·lhe havia
da rua Bocaiuvà, para um Passa a atuar melhor o evitar o avanço de Djalma, fugido das mãos. Mas to
final 'brilhante no turno do Paula Ramos, animado com toca a pelota com as mãos dos os seus esforços reuni
Campeonato de Prof'issio- o feito de seu presidente, dentro da área perigosa, ram e a peleja chegou ao

riais. técnico, capitão e atacante marcando o árbitro pena final com 4 x 4 no marcador.
Estava em jogo a vice-li- (puxa!). Decorridos mais maxrma que Furnerollí, o melhor em

dsrança e não era sem ra- oito minutos, atacam firmes Caréca executa ,emÍlatando' campo
zão que o jogo iria ser dos os paulaínos, e,' aplicando com um chute bem deSferi-I Dos vinte-e-dois em cam

mais renhidos e sensacio- driblings em Alcindo e Va- do. Os quatro minutos res- po, cumpre-nos destacar o

riais do certame. De fato o lério, o mesmo .-------..c.----------------- _

foi. Com um ponto apenas Fornerolli desempata Cordeíro, Leio, Sadi.. Vilela I
COID quem fIcaráde diferença do/seu aguerr i- o jogo, com um shoot firme

do adversário que em seu e bem calculado. Mas o em- K k I' "

1 t
..

h ?último compromisso goleá- pate novamente não tarda e up a para as e lml!l8- a an ernJD a •
ra o Bocaiuva por 5 x O, um a chegar, decorridos mais 3

, d Guarani e Bocaiuva farão Salvo modificações as
empate era o suficiente pa- minutos. Num ataque rápí-

. torias e remo ; hoje à noite, nó estádio da duas equipes atuarão assim
ra o Atlético conservar sua do e violento, 4!

II rua Bocaiuva as suas des- constituidas: c

previleg iada posição. Foi i Djalma iguala pedidas do turno do Cam- Guarani - Isaías, Eras-
uma pena que DO estádio

I a contagem, assinalando be- t d P f"
.

d J Z'
.

h F de
não houvesse um grande: líssimo tento. I peona o ,e 1'0 issronars a

'Imo
e uca;

eZI.n
o, ,re -

'I'
Cidade. Classificados, res- rico e Anibal; Lebetínha,público para se deliciar com i Mais alguns minutos e pectivamente em penúltimo Toinho, Alemão, .Iaime e

.

as" jogadas sensacionais que I Fornerolli e Hercilio per- e último lugares, separados i Lauro, '
.

\

ofereceu o cotejo entre os I dem I apenas um, ponto, nat.\lral-I Bocaiuva - ,Hélio, Teo�
dois trtcolores. Nós que ain- 'I boas ocasiões para desem-

,'mente que o embate entre o l doro �_Norival.; "'vValdir, Tni:"da não perdemos um prélio patar.: quadro boquense e o "bu- do e Cobra; Betinho, Cal�-
(lo Campeonato somos de o- Aos 44 minutos, portanto gre" deverá. ser dos mais riço, 'Edson, Mafra e Qufrt-·
piníão que o encontro entre. ao faltar 1 minuto para o sensacionais e movimenta- ze. ,Paula Ramos e Atlético po- ! termino do 1° periodo, SUl'- dos, pois ambos procurarão Na arbitragem funciona-
de' sei' considerado o melhor' ge o fugir à "lanterna". Com rá o conceituado árbitro ca-
do certame. ,-

I Goal+de A.rí quem ficará a "lanterninha" rioca iManoel Machado, COTI ..
"

Melh<)'l: o Paula' Ramos
. desempatando a luta. 1° é a pergunta que vai de bo- tratado pelo F. C. F.

Logo' rto início da conten- j'tempo: 3x2 para o campeão ca em boca. A resposta te-: Corno preliminar' jogarâ«
da fez--se sentir o equ iljbrio de 47-48.

I
remos logo à noite assistin, as equipes de aspirantes"

de ações. Mas aos poucos I O segundo tempo, como do ao embate. com lnício 'às 19 hor·as.
foi o Paula Ramos ganhan- 'acima dissemos, transcor
do terreno, encerrando-se o �

reu equilibradissimo, com

primeiro período favorável i

ataques perigosos às duas
ao quadro da Praia de Fóra,

J

metas. Aos 23 minutos fa
por 3 x 2, aliás um resulta- i lha Chocolate ao intervir
do que fala com inteira jus-

.

numa jogada alta e

tiça sôbre lo andamento da i Augusto marca o 4° goal
fase. . I, aumentando a diferença a

Descontrolou-se o Paula Ra- favor do Paula Ramos.
mos, permitindo o empate j Aos 34 min utos, de posse
Na fase final, com o Atlé- da "esfera" e sozinho fren

tico se esforçando o máxi- te ao arco, tendo pela fren
mo para desfazer '0 flacarde te apenas o guardião contrá�
de 4 x 2, tivemos uma pele- 'rio, o extrema

ja cem vor cento equilibra-l Mirinho perde
da com ataques perigosos de esplêndida ocasião para con

ambos os lados. Estava qua- solidar o triunfo pauhüno,
si decretada a derrota do mandando a pelota com in-
vice-lider, quando, inespe-l crível violência de encontl'o Continua repercutindo dia 2 de março em Valdívia,
radamente, descontrola-se !

ao estomago do guardião a- nos meios náuticos da Ca- no Chile,
completamente o trio-final tleticano que teve de ser. pital, a magnifica manhã do Vindo a esta Capital com
l;aulaíno e o Atlético con- socorrido, ficando a peleja dia 15 do corrente,. quando o fim exclusivo de observar
segue empatar. Um "fran- paralizada por alguns mi- tivemos as regatas em dis- o noss.o remo, selecionando
go" de CRrioni e' um penal nutos. puta do Campeonato Cata- os eÍementos para as elimi-
ele Dinarte as causas do Dois minutos após rinense de- Remo, promovido natórias da zona sul, mar-

desastre final. • Falha Carioni e Hercilio pela Federação Aquática de cadas para Q próximo. do-
O desenrolar do JOg9! .... marca Santa Catarina e vencidas mingo, em Porto Alegre,
Equilibrados os primeiros o terceir,o tento atleticano, brilhantemente pelo �lor.io-IRodolfo. Keller levou � c�

minutos, aos 15 o Atlético diminuindo a diferença. O 80 e querido Clube NautIco Ibo, com sucesso sua mlssao

consegue o primeiro tento chute do extrema do quadro "Francisco Martinelli". Inesta Capital, tendo' requi-
da tarde, sendo do Estreito foi fraquÍssimo Como tivemos oeasião de sitado cinco elementos, os

Caréca, o inaugurador 1 e perfeitamente defensá- informar os nossos leitores, melhores q.ue possuímos em

aproveitan�o _uma falha da I�el; O arqueiro permanece:l assistiu ao desenrolar dos matéria do,.- esporte lfáutico
zag� paulama. O excelente lmovel no centro da sua CI- páreos o famoso astro do e que decerão formar I_'

ponteiro atleticano frente a dadela, apenas acompa- remo :mundial, Rodolfo Kel- out-riggers á 4 remos com

frente com Carioni e livre nhando com os olhos a tra- ler, ex-preparador ,do Bota� patrão representativo dt�

fogo e atualmente sob con- Santa Catarina. São êles:
trato com a Confederação Manoel Silveira (LeIo) e

Brasileira de Desportos pa- Walmor Vilela, da guami
l'a à organização e preparo ção do Martinel1i campeão
das guarnições nacionais catadnense de 51; Ifami\ton
que disputarão o próximo Cordeiro e Sadí l}erhe!'.
Campeonato Sul-America- 'campeões catarinenses de
!:lO de R2mo, a realizar-se no i 50 e vice-campeões de 51 pe-

QU��t�DO' TUpO
O ATLE'TICO

de qualquer marcação, in
teligentemente enviou o

"balão" ao. canto esquerdo
iniciando a contagem.
Não desanima o Paula

Ramos e aos 17 minutos, a

pós ter �lma bola na trave
do S2U 3.].'(01 lUve!:.::2 ;C;_�i';8-

,

,jetória da bola, rumo as 1'e

·des. Foi o caminho para o

empate e consequentemente
para á manutenção pelo A
tlétiGo da vice:"liderança.
Prossegue a peleja. Lutam

ambos com ardor e entusias-
�:�:O, o P::l:1.:l R��os

O notável remador do C. N. "Francisco Martinelli", Ma
noel Silveira (LeIo), um dos escolhidos para as, elimina

tórias

• •

riVaiS,

Federação C. de Desportos
Ilníver. i fários

,

r

CODvocacão
fi

De ordem do colega Pl'esi-

!
de à rua Alvaro de Carva�

dente, convo todos os mem- lho nO 38-A, a fim de serem

bros componentes da Comis- 'tratados. vários assuntos:"
são Executiva, Departamen- dentre os quais o Encerra,
tos e Conselho de Represen- mento da Temporada d�
tantes para a sessão de

AS-11951.
.

sembléia Geral que terá lu- .Florianopolis, 19 de
\
no.�

gar dia 23 do corrente sex- I vembro de 1951. '

..

ta-feira, com início às 20 I Nauro Luiz Guimarães -
horas, na séde desta entida- P/Secretário Geral.

IV Jllg0S. Universifários
Cafarinenses

Entrega dos prêmios P. d inlftmaS
En atraente festa que se- RIOS CATARINENSES 1'ea-·

rá realizada sábado próxi- lizados de abril a junho d�
mo no Clube Doze de A.gos- ano corrente.

'

to, a Federação Catarinen-
se de' Desportos universitá- Ditos prêmios estarão em

rios (FCDU) fará a solen'e exposlçao numa das vitl'i-'
entrega dos Pl'êmios e

di-Ines
de destacada casa co

plomas aos vencedores dos mercial no centro da cidá-
IVO JOGOS UNIVERSITÁ- de. '

.. '

10 Clube de Regatas Aldo sabemos qi.tem timoneará ()';

Luz e Kurt Krupka, do Clu- barco. Mas a escolha deverá.
be Nautico Riachuelo que, ser feita entre Moacir JIgúa
seguirá como reserva. Tudo I temy da Silveira, do Aldo

parece indicar que os cinco I Luz e Acioli v:i-eira, ·d,o Maf'
"rowers" rumarão para

I'
tinelli, que são considerados

Porto Alegre de,pois de ama- os melhores timoneiros do>
nhã, via-aérea. Ainda não Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Candidato i! Prefeito de Salvador

�rovaua a'· roposta ue
.

esarmamen Oco�&����l�(��AVbt�. ��!i';!��!r�;�;�om'�
vio Mangabeira a esta ca- prefeito, pela U.D.N. As e

pital, cresceram os rumores leições estão marcad�s pa

de que o ex-governador ba- ra o mes de março víndou-

1'0.

PARIS, 19 (U.P.) -

0jtentarem
"guilhotinar" eldos armamentos. A resolu- gir das próximas díscus-

estudo da .proposta ociden- "desmembrar" a proposta ção preverá tambem uma sões - uma perspectiva im-

tal aprovado por 45 votos a soviética. ' conferencia mundial de de- provável em vista da cate-

favor e 5 contra, com 5 abs- sarmamen·to, para ratificar; górica repulsa da Rússia à

tenções. Entretanto, a vota- O secretário de Estado o acordo que venha a SUl'- I idéia. .

ção só se realizou depois de norte-americano, sr. Dean
violentas objeções levanta- Acheson, abrirá os debates
das pelo delegado soviético, sobre o desarmamento ·na

Jacob Malik, que qualificou manhã de segunda-feira
de "bizarra" a relegação, ao próxima, quando apresenta
segundo plano, das propos-I rá formalmente a resolução
tas soviéticas·para o mesmo do Ocidente concitando à

fim. O delegado soviético a- I revelação, verificação e sub
cusou os Estados Unidos de � sequente redução mundial MINISTÉRIO DA . AE;RO·

NAUTICA
I

24 Sábado _ Farmácia
Quinta Zona Aérea Sto. Antonio' - R. João Pin-

DESTACAM�NTO DE BA- to.
SE AÉREA DE FLORIA- 25 Domingo - Farmácia

NõPOLIS Sto. Antônio - R. João Pin-
Levo ao conhecimento dos to.

interessados' que se encon- O serviço noturno será e

tra nesta Unidade a dispo- fetuado pelas Farmácias
sição de quem as _quizer ISto. Antônio e Noturna si
consultar, as Instruções de tuadas às ruas João Pinto
Licenças e Certificados � e Trajano n? 17.
Tripulantes de Aeronaves e I ,�

Pessoal de Organização de: ,

,Te�ra, ll;��ova�as peja Por� i lotes a venda"tarra Mínísteríal nO 64, de
27 de Janeiro 'de 1951. i Na praia da Saudade, em

l'
Roberto Brandini - Ma- ,Coqueiros, ao lado do gru-

jor Aviador-Comandante. po escolar "Presidente Roo-

S
sevelt", com 15 metros de

...
'

, . C. Grana.' frente e área de 400 m2.:
! I Todos os lotes servidos

.deirns d-a Ilha Ide água en:anada e luz.

I'
j.., Informacoes com o sr,

.

CONVOCACÃO ,Gilberto Gheur, à Rua Sal-
I Convoco para dia 23, sex- danha Marinho n. 127. ou

ta-feira, ás 20 horas, os S1'S. no local.

i Diretores e Membros da Co-
.

i missão de Trabalho, a-fim
,,, eINDeRel,\,A" ': : de se processar o encerra-!

. ,'mento da apresentação de
.

"A G-:i-�A BORRALHÉIRA" (Cinderella) - e um projetos, desenhos e maque-;filme admirável, para velhos, moços e crianças. Para os tes, para o proximo Cama-
I

-..,...".".. velhos, como um conforto .pelo tempo perdido em tantas vaI. i

P _$ O.J
coisas ínuteis da. vid_a; para os moços como. um exemplo; Fpolis .. 14-11-51. !

.

:C' d� bel�z� � ,reahAz�ça2.}e al:te; para as �·.Ianças, CO!�O ,i Jairo Callado - Presiden-
.

,$
diversão sadia, b�a��._OJl9_!!��!!;a!.!l!nge}1.il:§'_1��§tas'"4..._§.111S- te. , i

- - - -
.

'

-

to-das ae�'qüãal:rnbos". -

-

__ , ' __

"t/ fAI
-

Ram�'��.IBUNA DE IMPRENSA" - 14-3-51 - Danilo Vende-se ou
- " '. DURANTE TODO DIA R [TZ, Ga FEIRA, EM PREMIÉRE!

'aluga-se
. Uma casa de material, I

D
com todo o conforto, sita à !

_ -: A l?iretoria Regional dos e chacara, pedl�as �t'aIldes rua Antônio Carlos, em São I
,

..:' -

� '" _ Correios e Telégrafos deste para construção, fazendo José.

I;; iIIl"'" � � <::' Estado solicita o compareci- fundos para o mal' com Tratar na padaria "BEI-'1' mento, no Gabinete do Díre- uma pitoresca Ilha para RA MAR" com o Sr. João.
tor, do Sr. Luiz Maurício pesca. José Leite, na mesma rua. I
Alvez para tratar dI> assun Situado no fim do Bom

I'� imortal fábula recebeu uma versão em que foram to de 'seu interesse.
-

-

Abrigo.
.

conjugados diversos fatores. Há alegria, um sentido le-
_ _ __ _ _ � Informações n�'!ta Reda-I Assine "O ESTADO"

Ive, divertido, por vezes satiríco, e alem do mais instan- SABE DA ULTIMA? çao, .' I

i
tes de pureza, encantamento e poesia". "FON-FON"

-,
CHEGOU

13-3-51 - Jornald, '

. . M A R T I N I .

RITZ, Ga FEIRA, EM PREMIÉRE! Vermouth de Fama Mundial ' -----------

NOV'E,MBRO IIl:"ERID.A8' REUMATISMO
I!:. PLACAS SIFlLITICAS

328 SL;:!��:��� 37

! Ehxu' de-�ogU'ejra
i ltedteâçio aulrlUàr ao tra

I
......to da dflUo

I, VINAGRE DE PUuv vi.
NHO

I .

'

ISALADA
I INOFENSIVO - AGR.o\

i DAVEL - SABOROSO
: NOS BONS ARMAZEN�
DISTRIBUIDORES: - IN.
'1'ERMEDIÁRIA CATARI
NENSE LTDA. - FLO.RIA

NóPOLlS

-"Nã;-pe:t'cam "AGATA BORRALHEIRA" (Cinde

re11a). Não o percam porque passarão quase duas horas

. num mundo diferente" ...
"O MUNDO" - 15-3-51 - Helio Tys.

RITZ, 6a FEIRA, EM PREMlÉRE!

-

Compre pelo me·

nor pre.ço da cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo ..

dêle 1951, com ga ..

.

rantia real de
5 anos.

f'armacías
de' PlantãoAvisa

Rua Jeronimo
, Coelho, 14 ., .rl

__F_LO_'RIANOPOLISI�'
Clube Doze

.
de Agosto'

Programa para o mês de Novembro
DOMINGO - Dia 25 - Coquetel dançante das 10

às 13 horas.
Tôdas as segundas feira.'! sessões cinematográficas

Osny:Oama & Cia
Caixa postal, 239
Telefone, 160,7

DALVYS/A
Matriz: Rio - C. P. 1850

INDUSTRIALIZAÇAO - S. Paulo
PLANTAÇAO - Parani

-----,------------------------------------------�---

S Á B\ A D O

Ul51 - 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.

I fogões i
J

I
I

fOGOfS E fOGAREIROS
·ElfTRICOS DAKO

Iuceiramente esmaltado em porcelar a
ou exelente pintura a 1Juco.

I Apesar do baixo preço tem excelentes
caracteristicas mecaniças e elétríces.

-

08 ditcos elétriços DAKO de qualida
de insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em maretial al
lamente isolante com grande concentração
calorifica.

�

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

I'
I

\ .0••••••••••••••••••••••••• 'rEL. 1251.
DAK()
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Ftortanõpolis, Quarta· rei ra, 21 de Novembro de 1%1.

�)s Iternos !)escontf ntes

!is, mais' u:rna vez, a mani

festáção de sua grande al
ma de artista 'e de sua con7

fiança em si próprio.
. aniversário natalício,
nesta data, será ense

jo paxa que se lhe pres
tem inequivocas de
monstrações de aprêço
e consideração.
Os que trabalham

nêste diário, nesta opor
tunidade, enviam ao sr.

Sidnei Nocetti o. seu

cordial abraço de felid-
tações.

.

Situação Insustentável
v

l�vada ap·· �fei.lo· tEui Lias _ \P_8_10_"�_�_��iu_�lj_iL_�ip_':�i_o_s
Por um lapso que nos ocorreu, apressamo-nos de tor·, enas' a· rlmelra xp os�o I'Dar público que a� declarações ontem inseridas subordí- 9'

. ii De Tubarãonadas ao título SITUAÇÃO INSUSTENTAVEL fôram

At"· S bf'
"-

feitas a ê�te jornal, nesta redação, pelos viajantes Jack O·mica u erranea [Instalação do predio dos parabens o sexo fenünin(}r
Dantes' -épresentante da Eletro Alto Pertences Ltda. e

I . Correios Horr'ivel Desastre de Cam',
Francí' Pereira, ambos de Porto Alegre.

.

LAS VEGAS, 20 (U.P.) ,. de outubro e cinco de no- I Com a presença de altas nhão
l�.

--� ;r· - Uma detonação, que foi vembro. A Comissão de autoridades, grande nume- Dia �2, pelas dezoito ho__ ..

provavelmente a primeira: Energia Atomica revelou 1'0 de pessoas, realizou-se no r'as mais ou menos, os'
explosão atomica subterra-1que a serie de experiencial: ultimo domingo de Outubro,: Mario Nandi, subia para�'
nea conhecida, abalou os começadas hoje servirão pa .. ,a .solene inauguração do ma- .Iocalidade de Bôa Vista, n .

desertos de Las Vegas às ra o estudo dos efeitos das ;gestoso edific.io dos Correios: distrito de T�-ez: de Mai:'"
nove horas da manhã de explosões sobre o armarnen- 'e Telegrafos. I

com um carninhão, levand
hoje (tempo' "standard do to. Situado à rua CeI. Cabral" vinte e um passageiros. :
Pacifico). A explosão de perto do G, Escolar Hercí- i panhado na viagem, pOI' for_
hoje deferiu acentuadamen- S'I-doe,-' NoceI1,1' lio Luz,. o belo edifício foi: tes chuvas, derrapou .u·a es,

te de todas as anteriores construído pelo sr. Defen- I trada, tornban do pelo . IM&-.
presenc-iadas aqui em Las dente Rampinelli e teve co- 'I' direito, ficando em cacos a

Vegas, a 120 km. dos planos mo 'fiscal da construção, o carroceria. No desastte, fa.
de Yucca, local das experi- eng. Zeno Rizzo.. l leceram a esposa do dono. \
encias, no deserto das re- De Fpolís veio uma cara- I do carro, 81·a. Alice Nandi

.

d ,';;vana chefiada pelo Delega-I João ele Pieri Nandi, I·nna'o.'aon ezas. _

Ln n e seu Prefe.-"o o porta-voz da Comissão do Regional, dr. Joel Vieira. do dono do carro, Pedro.
a�u a • de Energia Atómica, sr, Este fez um belíssimo dis- Margotti e .Juventinn Sávi.

Há entre Laguna e o. seu. sonhos cornentadores de es· Richard Elliot afirmou à im-
.

curso historiando os ,servi- Dezesseis pessôas 'estão,
Prt.fe ito uma corresponden- i quina. '

prensa que não poderá re- ços daquele departamento gravemente feridas no hos..
ci.. corno fie fora a sombra i Sem dúvida, que PAULO velar a forma como forá €- nesta cidade e dando deta-

I
pital, desta cidade, com bra.,

e a sua imagem. i CARNEIRO talvez não seja fetuada a detonação mas lhes da- obra. Citou os no- ços, pernas e claviculas e

Porém, os descontente" I um Prefeito genial e infali- daqui de Las Vegas perce- mes dos drs, Annes Gualber-: costelas quebradas.
constituem lima família em I vel, porém se não pode ne- beu-se nitidamente um ela- to e Francisco Carlos Re- II Duas crianças de Colo
constante proliferação, por! gar a êsse médico e admi- rão longó a pouca altura. A gis, como dos que mais tra- rolaram pelo despenhadeiro'
isso não seria de admirai." lnistrador uma vocação para costumeira nuvem atomiea balharam . para que aquela I e nada sofrendo. Os médi�,
que PAULO CARNEIRO, o trabalho, a par de unta es- em forma de cogumelo, não obra se realizasse. Fez jus- cos do Hospital local, traba.
embora realizando arrojada- [tupenda vontade de acertar. a::U·(>(.EU, contudo, destó ta menção ao governo Du- Ilharam à noite toda para a ...

. A data de hoje regis-
!lente o que alguns tímidos É de se lamentar que cer- (�Z." Da mesma f0rma. :iC.Q .tra, no qual foi a obra cons- tender os feridos.

ta o aniversário natalí-
tas camadas populares, in-

. i escutado nenhum x.:
..

f, cio do nosso prezado Itruída. inaugurada a Nova Ala da
sufladas 'pelos eternos des- u cm se sentiu concussão a- Rainha da Cidade

.
Escola Normal "São José"conterrâneo, sr. Sidnei

contentes, não possam fazer 4"·\.'i. Entre as altas persona- Coritinúa muito entusias- As Irmães da Divina Pro.Nocetti, do alto comér-
um cotejo entre os êrros e .ídades que presenciaran; o .

J I mado, o pleito para a esco- vidência, esta útil Congrs,CIO . oca e pessõa
os acêrtos de um adminis- t,�:.te estava o major-general lha da Rainha da Cidade, gação, a quem o Brasil mui-" grandemente relaciona-
trador, para concluir que \(. i;' iam S,. Lawton, . dwf.;, d

. . . instituído" pelo "H.ei.·cilio I to deve e. especi,almen.te Sal\-
a nos meIOS SOCiaIS, co-sõmente erra quem realiza, d-. :!:stado Maior das F 01'('3'" Luz F. C. , em beneficio da

.

ta Catarina, vem de inaueu ..

. merciais e desportivos �

quem 'trabalha, quem' se (a1l1]lais do Exercito. ,�F- do Estado. construção de suas arqui- rar, solenemente, a nova a·

preocupa com a sorte de J ,O-.,"l!do se soube por illte: bancadas. O ultimo resulta- la da Escola Normal São Jo-Elemento que desfruo
uma população. ,n[>dio do Forte Mo (1l'<J€. :lf! i do é o seguinte:ta de só idas amizades' '

Os outros, não erram. Virg+nia, as tropas que 1.'0-'
Maria José Corbertta -

nesta Capital e no inte-
Coitados! Com mêdo de er- alaram parte no exerc ic

í

o de 5.210 votos; Dinah Brognol irior do Estado, o an i- 3 I': Z"rar, com pavor da responsa- l.oje faziam parte do a',:a.1:-I'
- .D88; íta May - 3.570;

. Mas o Prefeito. PAULO. b
versariante empresta, G Silidade, se acocoram e re- fl.'.:m�Dto comandado ,p��" h' f

.
ausa antos - 2.118, ha-

CARNEIRO, com aquela sua I oJe, a sua e ÍClente co· dmoem seus pensamentos, brigadeiro-general' Burdet- I
ven o mais dez candidatas.

m'ne' t'd
.

1 d laboração ao Banco dec. Ira o a especla e e- procurando tisnar o traba- te M. Fitch.
- A vencedora, além -"das

liminar as, dificuldades, tem Ih Ih·
.. , . Crédito Agrícola de', fest.I·vI·dades qLle lhe seI'a-oo a elO, pOIS ISSO e mUI- A explosão de hoje foi fi Santa Catarina e àconseguido, na sua adminis· to mais 'fácil. .. E como não sexta deste outono. As 01,1- tributadas, gànhará uma

tração, uma obra que se' não há responsabilidade, êles tI'as cinco, em q.ue TOl'alíl Transpo�tes Aéreos Ca· viagem ao Rio de Janeiro,
é milagrosa, é digna de a- iI

tarinense S. A. (TAC). dvão fertI izando' e apimen- empregadas desde urna pe- Leal
com to as as despesas pa- corrida assistencia.

preço e .de melhor compre- tando, com malícia e solér- quena bomba atomiea até
e cavalheiro, gas. . Auxilio de Cr$ 50.000,00 Pa-

/' ensão da parte de seusCO"'I' sempre pronto a servir, I t't SCla, aqUI o que,' em idênti- outras que fizeram ,,·'''c'ld.I·r
. ns luto angri-Lá I ra as" Arquibancadas d<t

�, - possuidor de belas <lua·
cas circunstâncias, talvez, aSrmontanhas das vízinhal.l- O sr, Waldemar Burigo, "Rercilio Luz"

'

!idades .que lhe ornam
realizassem. ças,'tiveram lugar entre 22 habil cabelerel,'ro, acaba de A Câmal';l Municipal, por
___ _

o caráter, o sr. Sidnei b
.

Nocetti se fêz cl'edor da
a 1'11' uma casa especializa- intermédio do vereador pe·
da em ondulaçÕ'es, pentea- tebista, sr. Gustavo Rocha,'estima e da considera-

, dos e manicures, a que deu vem de aprovar. unanime-
ção que lhe tributam os '

o slljestivo nome de "Insti- mente, ti ffiPl'oJeto de lei, au
seus amigos e admirado- tuto Shangri-lá". Está de COlltinúa na 6a pág.

Exposição Acary Margarida
Acal'Y Margarida il1augu!

1'01l, ontem, a sua 25a Expo
sição de pintura.
Catarinense, ·vivendo nes�

ta ilha de Santa Catarina a

vida dos humildes e dos É que, acima das criticas,
simples, sentiu-se, desde jo- apaixonadas umas, injustas
vem, atraído pela arte, cuja outras, Acary Margarida
arma impunha com entu- vence, com o seu tempera
siasmo - 0- pincel. E, den- m�nto de um simples, a pró
tl'O da sua alma de apaixo- i pna maldade, dos homens e

nado da pintura enamora.- i dos pessimistas. Ele vence

do das belas e 'encantado- ;no seu grande desejo de dar
rás pai�agens que só a nos-I fÓl'ma � �,�andêsa da sua al

sct; mUlto nossa ilha, póde'ma de altIsta.

f "1
I

o erecer aque es que sabem í
encantar a alma com os -L---------='--------------·----quadros que nossos olhos UZ e Forl'8 para

J agUDacontemplam, o nosso Aca.-
'.

V LI ,
ry foi, com as tintas do seu Im UI· 'J g'

,

pincel, dando à téla os tra- �r. e a uaru,�a
ços com que fixavam a na- O Sr. Dep. Francisco Ne- Art. 30 - Fica autoriza-
tUl'eza. ves, do P. T. R, 'apresentou do o Poder Executivo a abrir
Assim, foi sempre o eter- os seguintes projetos dB lei: um crédito de Cr§10.0.00.-

no enamorado dos nossos "Projeto de Lei na 000.00 (dez milhões de
t·jncões. Das praias. Dos ce- Autoriza o fornecimento cnlzeil'os), que correrá por
nários cercados de colinas. de luz e força aos munici- conta da, arrecadação do
Das baías e enseadas. Das pios de LAGUNA, IMARliI, exercício de 1952, ou pode
ilhas ao longo da costa da e JAGUARUNA pela Com- rá ser' coberto por u�a ope
ilha. Nêsses quadros da na- panhia Siderúrgica Nado" ração singular, atraves de
tuzesa, Acary teve' a razão nal, - de Capivari. I emprestimo, nas mesmas
das aquarelas e dos seus a . Art, 10 - Fica o P<)der condições que servirem de
óleos:' Executivo autorizado a es- base para a Lei 587, de ...
Ontem, às 10 horas, Aca- tender aos municípios de ,22/10/51-A solução, contudo, na-o e' l'yMar'd' LAG. gan, a expos os seus UNA, lMARUI e .JA- Art. 40 - A Comissão defácil como apressada e le- quadros a oleo e a aquare- GUARUNA' luz e força gera- Energia Eletrica do Estadoviamente supõem os seus la t t

d t.t· -: l'ecan ps, re ratos uma I da e fornecida pela Usina providenciará para os estu-e la ores, POIS que Pl'oble- reunIão de variados traba- I de Capivarí.
.

dos que se tornaram ne('es-ma que se reveRte �e asPéC-j lhos seu.s, .fixados na téla
.

Art. 20 - Dentro de ses- sarÍos.
-

tos pouco conhecIdos do que, artIstIcamente, emul- senta dias EO após á aproo Art. 50,-- Esta Lei entra.
povo. derou r

-

d . t L
. , .

N-' t
.' '\ açao. a presen e el, o Po- 1'a em VIgor na data de sua

ao e ceI' ·0 que uma Sl"n- AssI'm \. I
.

d' E t'
"

'-

n.les d . -

. ,'encene o maIS e1 xecu lVO, ·atraves a

I
pubhcaçao, revogadas as

...

d el pura_. desapropr�açao uma série enorme de contra- respectiva Secretaria, entl'a- disposições em contrário
.

ou ec al'açao e cadUCIdade> tempos de J'f' ld d d'
.'

. .

d t t d'
- ,c I ICU a es e ra em entencllmento com as Assembléia LeO-Íslati'r<>

o con 1'11 o pu esse r 1- t' d tA,.
"" ., <o,

ver' ','1 'lh
eso o a sol' e, •..,_cary - tão empresasa partIculares que 115 de novembro de 1951

, aiS mI maravI as como nosso conh'd t- I .
.

I'
.

.

.

.

" eCI o e ao nosso exp OIam nos referIdos mu- Deputado Francisco Ne.pensam mexperIentes e bI· amI'go d" FI
" . , ' . .

. - a a orlanopo- l1lClplOS, taIS serVIços. ves - P',rR"

apenas murmuravam com

Incredu lidade, receba, como

prêmio, o J uizo temerário
de alguns.
Laguna é um mumcipro

que, presentemente, tem, as
suas possibilidades circuns
critas num lado limite.
Por isso seus recursos fi

nanceiros não permitem di
latados vôos no campo das
realizações.

munícipes.
Todavia, há quem preten

da, da noite para o dia, por
um golpe de mágica, trans
formar tudo e harmonizar
as realizações com os sonhos
e devaneios dos administra�
dores de porta de café.
Não se lembra;n dos me

lhoramentos urb!lnos int'ro
duzidos pelo Prefeito PAU
LO CARNEIRO.
A Estrada Vila Nova, em

qu� a simpatia popular do
Prefeito, conseguiu convo

car-a colaboração gratuita,
reconstruindo a estrada e

dotando-a de melhores boei.
ros. bem como' revesURdo-a
de' uma pavimentação rústi-
ca.

A Estrada 'Jaguaruna -

Laguna tem recebido dêsse
governante moderno e irre
quieto carinhosa preocupa
ção.
No set91: J:ural, como no

.urbano, vem o infatigável
administrador �p1'ôcutando

.

atender às mais "Cruciantes
necessidades. instalando es
colas melhorando estradas
construindo boeiros e inten�
sificando a profilaxia.
Mas é (J problema da luz

e da forçá o que atormenta
e' consome as maiores preo
cupações de PAULO CAR
NEIRO.

res.

O transcurso do seu

sé.
A nova 'ala tem 1.34S

mts.2 e foi iniciada em Ou
tubro de 1948.
Com este' aumento, a ca·

pacidade do estahelecimen
to fic'ou sendo de 9�,0 allinoi,
para dois turnos.
As freiras organizaram

uma festinha, que teve COlltl

.----�-----------------------------------,---

FV0GQanaO
Recebemos:

"Sou um aposentado que não deixa de fazer
diáriamente duas coisas: ir à Assembléia e ler (jI

Diário da 'farde. Mas o que assisto naquela não leiO'
neste. E para que não enganem o povo, dou aqui meu

depoimento.
10 - Li no jornal udenista a acusacão de a ban�

cada do PSD haver aumen'tado QS sub·
sídios. Vi, na Assembléia, deputados de

todos os partidos votarem a favor du

aumento. Da UDN diversos apoiaram o

aumento. O deputado Padre Horácio
Rabelo votou contra. Depois, num gesto
de sinceridade, fez declaração de que'
votál'a enganado, porque era favoravel
ao aumento:

20 .- Li no jOl'llal ataqiles violentos à prorr�ga' I)ção dós trabalhos, atribuida exclusJVa- �
mente ao ,P.S.D. Vi, na Assembléia, a

votação do projeto: voto unanime. To

dos queriam, todos concordaram.
aumento. da UDN diversos apoiaraUl 0"

Li no jornal acusacões à b�ncad�
do P.S.D., por haver 'apresentado .10
projeto.s novos, para serem votadoS n�
prorrogacão. Vi. na Assembléia, cY "
desses p1:0.ietos; tod�s os deputadOS, de

todos os partidos, são os que os apre
sentam. O recordista é o deputado �e
ves. do P.T.B. Uns vinte ou vinte e CJ�
co 'foram apresentados peJa U.D.N.
até o �r. Governador apresentou os seU

também.
E assim é o resto. O jornal esconde oi'! atos do

seu� correligionários e os

.

descarrega nas costas �o�
adversários. Mas o povo está sabendo disso, aqUI I

em todo o Estado. A respósta nossa, do povo, sel

dada em carta, que não irá para o correio, mas pa

ra dentro de uma utnil. Esperem":

GU& ll:iE'RJ.i !ii:: TAL
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