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Tanto aqui na Capital, como no interior, as vitrines ram os que mais encareceram e os que faltaram com dendo uma proposta sua, restrita à magistratura. O po

das lojas já apresentam aquele aspecto festivo de todos maior f'requência, O único que teve 'o preço estabilizado vo catarinense, pelos seus representantes, não acolheu

os anos, às proximidades do Natal e do Ano-Novo. ,- o leite �, quase duplicou, por isso mesmo, no seu o veto. Ainda assim, S. Exa. não deu cumprimento à lei,
A alegria que insinuam, o colorido múltiplo que as consumo. Mas, também por isso, a falta não se, fe� es- desprezando-a no seu sentido social, para nela, obstina

,enfeita, a fartura e a variedade dos artigos específicos perar e aí está castigando 'a população, sem que o Esta- : damente, perceber somen�.e um cont�ú<J�, político, exis

que oferecem, destoam, no entanto, da tristeza com que do, fornecedor exclusivo, POSSli atender à procura.' i tente apenas para o seu bísmarqueano Secretario da F�-
peja frente delas indiferentes, com olhos de nãó ver, aca- Ã constante alta do custo de vida deve:ia, uma vez, I zenda, tra�alhado por. um nega�ivo �omplexo democrati-

brunhados, passam os funcionários públicos. que outra solução não se apresentava ao Governo,

correS-I
co: o de nao perder para o Legislativo!

.

.Com a crianca pobre que se encosta às montras de ponder uma remuneração melhor aos seus servidores.
.

Para excusar-se ao aumento, S. Exa. alega haver fel

brinquedos, devo;andó com a imaginação o presente ina- Quando muito não fôsse, pelo menos um salário compa- to uma representação ao egrégio Supremo Tribunal F'2"

..cessivel, o funcionário se -assemelha, neste ano de graça, tivel com a dignidade humana dos funcionários. O sr,
I deral, na pessoa do ilustre Procurador Geral da Repú-

· ele 1�51.
"-

, ' -: Irtneu BOrnhausen, quando candidato, dissera solene- bliea, pl�jtéimdo a declaração da inconstitucionalidade
.

:A criança, empol�a 'pela fantasia e pelo desejo, 11)�:q"te 'J.9, selI I>!.o[:a�a de, gov�r�o: ,

'

" da lei.. '..' � . _. ,

pára e' olha, horas a fip, a' boneca, .ti' ursinno que dansa, 7
_ ''Não esqúeéerel, tambertt, se merecer os su- Essa representação, todavia, ate ontem nao havia

A bola de gomos de arco-Irts; o funcionário, penetrado 'fI'ágios do povo eatarinense, os funcionários pú-
'

_" dado, enVllda na mais ,alta co;te j,tIdiciá:i�. Pela !!e�o-
,.ele compreensão e de experiência, não se detem, para .nãe blicos. Até hoje não pude compreender como, é. , na da sol\(ção, cobrada pelá sttuação afhtIva do Iuncío-

ver a roupinha e osapato que os filhos vestiriam no dia que um país que' avançou tanto no' domínio da nalisnie, o govêrno alega não lhe caber culpa. O endere-

..do Salvador. assistência social e da legislação: 'trabalhista, ço que, assim, .dá à esta, não é 'outro que o da própria
.

'O -que êle ganha mal dá para vegetar. o Governador tenha esquecido .os seus servidores, o que vale justiça, ou, mais diretamente, o do eminente Procurador

do Estado sabe disso. E sabe-o tão bem que, em carta ao dizer o pessoal de casa, cuja situação""G1:ão resís-' "', Geral da República. O govêrno, dizem os' situacionista!",
Senador Carlos Gomes de Oliveira, lida no Senado da Re- te a um .conf'ronto com as demais classes assala- nada pode fazer, uma vez' que entregou' a solução ao po-

· pública, afirmava que, em Santa Catarlna, ninguém as- dadas". 'I'ornou-se verdadeiramente humilhan- der competente. Os mais insensíveis fazem blague:
,pirava ser juiz porque este ganha salários de fome. te a situação em que vive a maioria dos funeio- '''O Papai Noel do Govêrno é o �r. P�inio ,,!ravassos.

Se a magistratura, que é a classe melhor remune- nários estaduais; .em face da evolução havida no Se êle não entrar com a representação, la se vao os pra-

rada no Estado, tem salários de fome, que dizer-se do terreno das' conquistas .sociais. Urge, pois; que zos para os mandados de segurança".
r.estante do funcionalismo? Com vencimentos que, em se' tomem medidas no sentido de melhorar o teor' E, enquanto isso, adiantando-se ao orçamento, qui-
média, não alcançam a um terço dos dos magistrados, os de -vida dessa classe, porque só assim o Estádo . nhentos mil cruzeiros, já estão sendo empregados na

servidores públicos, por força da própria afirmação go- terá autortdade moral para exigir-lhe mais ef'i-' I construção da residência oficial do Oovernador, na Esta-

vernamental, perceberão salários de morte! ciência e produção 'de serviço".
.

I çâo Agonomica..- .

Desde quando assumiu o poder, o atual Govêrno S. Exa., no entanto,: fez mais do que esquecer-se do
,

E os país de família, que servem. ao Estado, passam

não deu um passo para estancar a vertiginosa alta no, funcionalismo. do pessoal de casa.
,

: aflitos, de rosto virado, pelas vítrmes-alegres das Jpjas
eusto da vida. Os géneros de primeira necessidade fo- Vetou o aumento que 'a Assembléia votára."disten: 'de NataL.:

,

r'

,Cesar Lattes eDl
'mlssão oficial
iDa BoliViB
I RIO, 27 (V.A. ') -:-::. o pro

f'essor César Lates viajou
para a Bolívia, a fim de pros
seguir ali suas .pesquisas

-..--._.__._._........_••",,_ ,_ sobre os raios cosmicos. O
jovem cientista patrício leva

,
ainda importante' incumben
cia oficial, pois foi credenci-

,"N'aN'o mandamos ,e nem,' m endaremos 'troa'I" logoeslavl,·a acusou a R,ussla 8sà_,��0�:��1ug��s��;a ���l�����, ,

, _ "ti' ui '

'u d b
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_lentendrmentos prelImmares
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", ,- �'., ,. I:te . tQS'�, ,8 :6xercerem -«uma 8 er '8 Ijunt� ao, govenlO b6�iviãno

. pas para 'éI: Cor�la_�-:.(Jffrrpij;-Q'gaL' �OIS I,:;,c�;';�'�: _ ,pressão agressiva» ,
�' ,�:;St�:'Ç�::�1;01�:;���1�a:ó�

RIO, 27 (V,A.) -::-- O gen�� ; r t
<

""....,.., in�nstrar que essa onda de "PARIS, 27 (D.P.) - A vid_os da Carta da .ONU" e l'�o brasll�lro-boh�I3;no, des-

I'i}l Góis Monteiro fez decla- I;.,
'

intranquilidáde no seio da IugQsfavia ac'usou a Russia dispOlldo ainda sobre o res-',
tmado a oose'l':açoes per;na-

;ações inCisivas a'um repl;e-
fi, familia brasileira é' jogo do _e seus 'satelite'S de "pressão tabelecimento das relações nentes do� ral?s. cosmlCOs

sentante do v�spertino '�A! inimigo alel'ta, com sua,s. agressiva aberta" e pediu diplomaticas' e o estudo do .:IOS An�e.s bohv�anos. E�se
Noticia", que o procurou es-

'

forças ocultas, o general que uma Comissão Especial numero cada vez maior de laboratol'lo ser<: mantId?
ia manhã em sua resirlEm- Góis Monteit'o concluiu: 'das Nações Unidas fosse, disputas fronteiriçati, por P?l' a:nbos os ?a�ses e ,te,ra
eia. Sem esconder sua ir1'i-. "En não, estou a sérviço formada para tentar solu-! intermédio de uin'a comis-, dll'e,çaO bl'asIleIl'O-bohvw:-

tação pe�o que classifica de dos agentes provocadores donar a caustica disputa são mista da ONU ou outro I
na .

. um boato impatriotico, o' nem' estou cometendo uma entre Moscou e Belgl·ado. qualquer meio pacifico à , _

chefe do Estado l\1_aÍ(�r Ge- infide'lidade com meu país MoJivan .Djilas, ministro escolha.. .' 'spa"·lal'l·staral das Forças Armadas de- e nem tão pouco estou sob a de Estado lUgoeslavo, e um
.

. D U� .

ellirou:
.

influencia também de uma dos principais auxiliare'; de A declaração de Djilas eÍ- •

J"Fala-se m�is na 'Coréia n,eVl'OSf; irreprimivd. i confiança do marechal Tito, tou centenas de incidentes: antlCO 2 V810 a
a.qui do que nos Estados D- Um assunto dessa nature-Ileu, permite a Comissão Po- consequentes da ascendente

I

Sa-o Paulnidos. Isto já é uma nevro- za não se deve tratar tão le- ,lítica Especial das Nações pressão politica, economica O
8e, por um lado, e, por ou� vianamente, �orque, ao in- i Unidas, um documento com e militar pela qual a Russia 'I WASHINGTON, 27 (U.·
tro, u'a manobra provocado- vés de' üriental' a opinião 177' paginas contendo acusa- e seus satelites vem tentan- P.) - Um especialista agri., •

1:,a. Estive doente alguns pública, tal leviandade, o ções, contra o bloco soviéti.._ do solapar o regime com,u- cola norte-ameri�ano parti-
dias e' ontem aproveitei uma que consegue, é desol'ientá- � co do HCominform'�. Propôs, nista independente de Tito rá para a Faz;enda lpane- ,

"

melhora no meu estado., ,de Ia, �azendo rev�-I.�ç�es fan-: que a Assembléia Geral �a desde ,,0, se':l ron;pimento Ima, Esta�o de São
.

Paul�.saúde para convél'sal' C,om tastlcas ou artrfIclOsas, o � ONU adotasse uma soluça0 com o Commform, a 28! para serVIr como cOllselhel-
o Presidente sobre a missão que não deixa de ser um cri- l,pedindo àos govel'llOS envol- de junho de 1948. p'o e treinador '.de instruto-
.que me levóü ,aos Estados me contra nossa pátria, :pois,' .

'

'.- , I res em tecnicas agricolas
U que se verifica l-ªmentável-

On;:;�:: ��:ne�!!.d�:-p�!:� mente no BrasiL 'Creio, mes- '���:!l�af.�.enção do inimigl? í ':sargenlo recebeu UI tiro 'na I;;:i���:��� �)�a��te�;�O pa�:�
�!:i�a�'��'�n::I���::'qS p�� ���r:�n�:n:��:,1��:�t�� BI�Si�e!e�:��;��Se��'?dOS� cabeça d'ura'nle' a's' lan''obras ien�en�:;��i:����l�, Fredric

- ra a Coréia". . na pre.sente con, juntura in-' .: .• E Myer,' é o quinto tecnico
F

'

e crua; estamos sob a influ- ,

alando, ainda, a um re- ternacIOnal" seja caracteri- ' - do Departamento de Agl'i-encía de uma nevrose".
l)l'esentante do vespertino.., ' ,zado por entendimentos 'P. ALE)GRE, 27 (V.A.) --I dados, pois Ubaldo tivera cultura do Serviço de Rela�
·'A Noite", disse o seguinte Em seguida, afirmou que mais objetivos, tanto no Há dias,' sob o comando do I morte instantanea. ções Agricôlas do Exterior
o gaI. Gois: --- "Creio quê a impr�sa nory;e-america- ponto de vista militar, como capitão Léo Etchgoyen, eu-

.
Por determinação do ca- a' ser enviado para. o centra

não existe qm país onde se na, por exem.tilo o H'New economico. contra-se na cidade de Osó-I· pitão, Léo Etchgoyen, que de treinamento brasileiro
f?le mais em guerra 'do que York Times", procur� acau-,I Continua D \. :�a, pa2'ÚI'{ rio o 60 Esquadrão de Reco. {imediatamente comunicou o sób o Programa do Ponto
no Brasil. E o mais estra-ltelar nobrem.e�te os ll1t��es- ... .. , nhecimento Mecanizado, se- 'f�to ao comando da sa Re- Quatro, de dividir conheci-
nhavel e lamentável é .que ses de seu paIS. o. que e um R

.

C . dí,ado ne;ta capital, .que ali I gião Militar, o cadáver da mento8 tecnicos· com outros
seja just."1mente sua im- ,d�reit-o irrecusável; No Bra--

, e.grassoD O ar- e?tá fazen,do exercicios de I vítima !oi removido para

�s_IPaises.prensa que veicule tais no· sI! e em outros palses o pa- deal' 'SuellmaR· fIm de. penodo. ta capItal, sendo recolhldo -

•

----------

·

tic,ias, o que Ja constitúi I trio:ismo n.os i�põe um pro- ...
,.

.

. .

..' ,
Cerca das 23 horas de an"" ao Necrotério do Instituto n fl50 da cidade '.

-I,1,ma nevrose difieil 'de' ex- eedlmento ldentIco ao da iPl- S. PAULO, 27 (V.A.), te-ontem, quando o�' esquR" Méçlico Legal, onde foi au: f"""''''''-----';......:................._��.
;plicar. Estive nos Estados prensa "yankee". Suponha, Pêla aeronave da Braniff, dmo encontrava-se em eXier- topsiado' pelos dr. Roberto
Unidos alglJm tempo ou o por exemplo, que eu ou qual- que deixou o aeroporto de cicios de' tiro real, 03° sar- Pinto Ribeiro, auxiliado pe
,tempo s'uficiente para eo- quer pessoa, autorizada, de- Cumbica, às 11 horas de on- gento lbaldo Severo Dias, lo fuhcionarÍo Cúlos Mou
llpecer Ó reh,e�o da vida a- dare que-:õ.;J'3r�8iI ia ma,n- tem, regressou aos Estados de cor bl'apea, casado, com ra.
tiva da gral'iífe República do .dar tropas para a ,Coréia e Unidos o a,rcebispo de Nov-� 30-,�nes de idade, foi aci
N()l'te. Li diariamente, as que, no final, o Brasil não York, cardeal' Francis 'S'p�l� dentalmen1.e atingido na cu-
noticias que o teÍegrafo fOi'-', o fizesse. Iman, acompanhado de sua beça por um pl'ojetil.
nece Para o exteriOl', prínci- Não seria atrair p.ara a comitiva o dr. Martin Spe'l- Os çompanheiros de far

, 1)Ia1:mente. sobre a luta na -nO,8sa pátria o ridiculo, a llman, seu irmão e secretário da do indítoso militar tra
" BDl:"éhe; llla.s'nUl1'C'tt pude ob- desmoralização e oprobio't e os monserihores Joker Fle- 'taram de, i'loCorre·lo-uias to-
,serva!' essa terrível nevrose, À esta altura, depois de de- ,miflg e Philip Furlong. !

dos os esforcos foram baI.
,

,
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Ano XXXVIII

F,dicão de hoje -

..

� págs. '..Florianópolis, Qmlrta�feira, 28 de .Novembro de 1951 50 CENTAVOS

Segundo apurou' a nOSS4

reportagem, o sa:.r,g:ento
Ubaldo S. Dias deixou, viu·

f"

rr/l�tr:SivI�:��;'eV'it�;;�d�� "",431 na cidade de Gravatai.
Falando mal do Go.-

vêrno, hein?!'
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'ida Social ���!!�!�q�1 .pro",-
.

. I so, à mesa que preside, fala

. At'HVERSARIOS: s'õz,i_nho, gesticula" t�m �is-
_ Faz anos, hoje,' o sr. pnera, sofre palpitações,

:,.Jacó Ribeiro, funcionário m_u?a?e c�r, até que, n.a pla
-do Departamento de Sa úde íll�le, Isto e, n? plenárro, lhe

pública, aposentado. seja dado abrir as valvulas
_ 'I'rancorre, hoje, o a- de escape de sua demago-

11iver'sário natalício .do jo- gia, �az�da em sonoro sot�
vem :B'ernando Luz, filho do que Italiano, tudo bem SI-

• .;dr. Abelardo. Luz, delegado labado, tudo bem cantante ...

«de Pôlici-:l ne 1�i{) de Janei- Há dias, l1llma dessas atitu

TO.
des ciceronianas, formulou

__ An iversarta-se hoje.. o, um veemente desafio à Ban-
.

cada Oposicionista na As
sembléia Legislativa do Es
tado. "Eu desafio os Srs .

Deputados do PSD e do PTB
a terem a ousadia de fàzer
oposição 'ao Govêrno até ao

fim do Reli mandato. Eu de
safio!' Eu de-Ra-fi-o!!!,.,"
Foi nessa ocasião que o dig
no e fidalgo Vereador ude
n ista Dr. José 'Malburg,
num gesto que bem lhe reve
la a alt.ívez do caráter e de
montra sua personalidade
independente, no momento
preciso em que o Presidente
Wasellinn surgia, mais uma

vez, no plenário, para sila
bar mais uma catllínáría,

Moradores da rua S. J01'- êle, o abalizado médico e

.' ge, em Capoeiras, pedem-nos }'Jopular político, dando uma

"'levemos ao conhecimento resposta cabal e definitiva
das autoridades o seu apêlo ao seu' correligionário que

'1I0 sentido de ser renovada quer ser;' a um tempo, Pre
� a rêde de iluminação públí- sidencia t; bancada, abaudo
, ca que se acha em' máu es- nou, cheio de dignidade, o

"tado, obrigando-os a perma-· recinto da Câmara, ante os

necer às escuras, "árias noí- olhares de aplauso e de res

tes.· peito de todos os seus pa

[res, Rem distinção de parti-

o: dOIi, bem como das galerias. RIO, 27 (V.A.) - O pre- De 'fa,-aí'
- Outra do Presidente Wa- sidente da República, assi-
sellinn: s. Exa. acaba de nou decreto conferindo, na. C'lae ItaJ"atl e CI"ae Rexconsagra r, uma tese constí- qualidade de grão-mestre '.
tucioríal, a da minoria abso- das Ordens Brasileiras, a Itajaí pode ufanar-se dos pode derrubar a peruca ou

Juta. Foi o caso que, em Ordem Nacional do Cruzei- seus cinemas: O "Itajaí" e ofender a careca do compa
uma das última;s. . sessões, ,1'0 d� Sul, no gr.au de, grã- o "Rex". Aquêle -pela sua nheiro de infortúnio-que se

sem que houvesse "quo- cruz, ao sr, Rachem Atassi, programação, êste por seu sentou adiante de nós, ou

rum" (mesmo que se contas- presidente da Repúbrica da confortável salão de proje- - sumamente ,lamentável
se a sombra dos Vereadores Siria. cões. Pertencendo a empre- - desmanhar o artístico

presentes 'mais os Vereado- sas diversas, há, entre am- penteado da encantadora

res propriamente ditos, não 8ó's' Mno,plrn bos, forte emulação, com a dama que nos inebria com

haveria número), o Presi- qual quem lucra é () públ i- seu perfume caro e român-
dente Wasellinn deu posse

Do encontro de sábado
co. Até à presente data, tan-l tico , � . E se alguém nos pe-

a suplentes de Vereadores,
entre o chefe do governo e to o "Rex" como o "Itajaí"

I de licença para passar?
o general Gois Monteiro Lc.., t' N 'b f'alar ! Qpôs em votação matéria imo' eq urpar'arn-se _ quan o a co- em e om a ar .. , . ue

portante. da Ordem do dia, participaram o ministro modidade de suas poltronas, arriscada ginástica: De pé,
t

João Neves da' .Fontouru, espaçadas entre si como da corpo bem flexível, flexãoe c,
das Relações Exteriores, e mesma forma as f'ilas umas do tronco para trás quase a
Horácio Lafer, da Fazenda, d

'

t ;"" d t d b
.

Domingo . atrasado, as ou ras, permrnn o, pon o e se que rar a espi-
e o chefe da Casa Militar da· f 1 d h d

.

d tWasêllínn e Osmar, à ma- mais ou menos o ga amen- n a ou e se cair e cos as
Presidencia da Repúb1ica, o t I' t

�

it d "h ôb
..

h dneira dos guardas-de-linha e, o ivre ransi o os a- so re o Vlzm o e nossa re-

generaI Cyro Espirita Santo b't ,,,. t d t'
'

t d
_

b t tdo Tele'grafo, fizeram uma 1 ues re ,ar a anos, sem aguar a, e, nao o s an e
Cardoso. . ,

t t d
-

f"percorrida, para saberem, in que os expectadores .Ja sen- an a e ucaçao ISlca, o que

loco, o estado dos fios e dos rebelado contra a ala Wasel- tados precisassem levantar- quer passar espremendo-se,

postes eleitorais, face às linn-Osmar. Debelado ten- se. Há pouco, porém, que- como se sofresse de prisão

próximas eleições do dire- taram falar-lhe. Ele nem se- rendo aumentar sua platéia, de ventre, a gemer um esté

tório municipal. Havia um q'uer os recebeu em sua 'fa- a gerênci� do "Cine lta.jaí" ril, um infrutífero "com

poste caído, isto é - o pres- zenda, chegou até a atiçar I resol\:eu J.untar as_ ,fIlas, 'licença"... E era tão hos

tigioso cabo eleitoral Tufi os cachorros contra os dois mas, mfehzme:1te, nao levou pitaleiro o nosso querido e

b' t pedl'ntes de votos.. em conta os Joelhos ou as veterano "Cine ltajaí"! :AFrancisco tam' em es ava _

____________________________ rótulas dos seus frequenta- gente se sentia tão bem em

dores, que, em geral, são de sua platéia!. Eis a razão pOI'
SETENCA

os�o e não de borracha, qU,e que, em nome dos seus nu- -

são inamovíveis e não des- merosos "habitués", de mo-
com:

montáveis. .. Em matéria do especial dos . "peTnilon-. Robert ROCKWELL.
No programa:Acha-se à disposição do Participam aos paren- Participam aos paren- de condensação, não resta gos", dos gordos, dos retar-

seu verdadeiro dono, nesta tes e pessoas amigas o tes e pessoas de suas dúvida, a platéia assim fi- d�tários, dos hiper-tireói- Cinelandia Jornal. Nac.
'.

Preços:'redação, a Carteira do Mi- contrato de casamento relações o contrato de cou um primor, Em matéria deos quase sempre encalora-
·

nístério da Guerra - (Ser- de "eu filho João Carlos casamento de sua fi1ha de economia de espaço, de dos, aqui' fica um apêlo en-' Cr$ 5,00 e 3,20

viço de. Identifica,ção') n .. , com a srta. Lenita Ou- Lenita, com o sr. -João
.

e�paço vital ... O diabo, to- carecido, à digna gerencia Imp, ai���R�r;:�'136.813, expedida em favor riques. Carlos Prats. davia, é que o nariz do que do "Cine ltaJaí", no sentido. A d'ddo Reservista de 3a. Cate- r�enita e João Carlos está atrás tem que roçar no de �,el' dad� "última forma" ISUBLI��
1 ��mULGENCIAgoda, Pedro ,Tosé Xavier, I

noivos cangote do qúe lhe e�tá à ao ensardmhamento" que

: e�co�trada em uma. das vias Fpolis., 20-11-51. frente ... Debalde se tenta acaba de ser posto em práti- M cOlm:OBERON CI
:-publIcas desta CapItal. li .f._� �.� ler .um jornal, pQrque se ca" er e I - au-

_______________________________

' . .

de RAINS e ChaI'les KOR-

I AVENTURAS. DO ZE-MUTRETA ..". vI;!:.:���fj;;;xac.
1

,..

, 'i<s.� , Preços:'.' �" . fÁBRleA Cr$ 6,20 e 3,20
,

I
í� �

� .;. ,.'
.

'- Di linp. até 14 anos .•

'.
�

:f UN6U'�R I IMPERIO (Estreito)
.11 � .

As 7,45 horas
.

1
) (A, f\.:'

��_-=....

'

�_ �
1) - SENTENÇA INA-

'1 �
,

.�

�...
PELAVEL.

..•.. :..j..�' Ti,) - O TUNEL DA MOR-

o",.'

.' �� .4f.N1.I.,I4"",4l"" P)�� rreços:
·"''''�lIllIt�n".. "", f:r$ fí.O'O e 3.20

� I lmp. até H anos.

Máquinas de Costura

�.
PRIMAM PELA,

SUA r/NA

J,f:lRfSE N'TAÇÃO

.sr. Lour'ival Ramos.
_- Faz. anos, hoje, o me

. nino Cesar Luiz da Silva,
":filho do :<1'. Ar icornedes É.
-da Silva, Comissário de Po
'licíl\.
�VIAJANTE

CHARLES E. lVÍORITZ

•• �I

Regl'eslO"Ou, ontem, de Blu
',mel1au, onde foi a serviço
-da Federação do Comércio
-de Santa Catarina, da qual
-ê seu presidente, o sr. Char-

'1e8 Edgar Mor itz, Presiden
te da Associação Comercial
de F'lcr'ianópolis.

. ,,_o

,APELO'

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE
COSTURA!

'

VENDEMOS COM GARANTIÁ E COMPLETA AS
SISTf:NCIA TECNICA

MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA

RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
LIMPEZA - PINTURA - REVISÁO GERAL

. ; .. A.TENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO - FO
NE 1.358

PEREIRA OLIVEIRA & crs,
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 6

\.

Agraciado pelo
Presi,dente. "').

IPelos Municipios
'�onvocado
Congresso'

RIO, 27. (V.A.) - Em
'meio aos trabalhos, o presi
-dente convocou o Congres-
so Nacional para unia" reu

-nião 110 dia 10 próximo, a

','fim de apreciar o veto do
·

presidente da República ao
., .:::artigo 30 do projeto de lei

que autorizei 'os profissio-
· naís da farmácia a respon
-derem pela farmácia de que
sejam proprietários há mais
-de dois anos, desde"que pos
suidores

.

de títulos de ha-

biI!lação.
'

Was . fronteiras
PARIS, 27 (U.P.) - A

Iugos'lávia acusou a União
·�Soviética e seus satélites
,dos Balcãs de estarem con
'centralldo tropas e cons

'truindo fortificações a }on
.:go de suas fronteiras, como

-possível prelúdio para uma

invasão, e advertiu que es
.. ta pressão do Cominform
"'ameaça fundamentalmente
a paz mundial".

João OuriquesAntonio Prats
e

SenhoraACH·ADOS e

Senhora

"A
do

Distância
,

Passade"
. Em nossa' edição de 22

dêsté mes," noticiando o a

parecimento de mais uma

produção literária do nosso

talentoso' conterrâneo, Jor
nalista Juvefial Melquiades
de Souza, - "A Distancia
do Passado" - incorremos,
involuntariamente, em, la

mentavel equivoco, que es

capou à revisão.
A DISTANCIA DO PAS

SADO não é um livro de

contos, como foi noticiado,
mas sim um romance que
credenciá o seu autor como

um d�s escritores de gran
des méritos da atual gera

ção barriga-verde.
Lamentando, sinceramen

te, o equivoco a 'que aludi
mos acimq, apreasamn-noa
à retificação, que se faz
necessária.

. Camisas, Gravatu, Pija
mes Meias das melhor....
pelos menores preços só ••

CASA MISCELANIA - Ru.
Conselheiro Mafra.

Cine-Diário
RITZ

Ás 5 e 7,45 horas
Bela e irresistivel... no

entanto, já vivia ha WO
anos.

ELA, A FEITICEIRA
Com:

Randolph ECOOTT.
No programa:

O Esporte na Téla. Nac.
A Abelha Maestra. Des,

çol., ...

Preços: :,

Cr$ 5,00_ e 3,20
Imp. até ío anos.

ODEON
-

.,!/..

Ás 5 e 7,45 horas
... E o sucesso continua.

A GAtA BORRALHEJRA
(Cinderella) .�

Technicolor.
Cantado e falado em 'por

tugues por;
Simone MORAES eff Jorge

GOULART.
No programa:

l'')t;njas da Semana. Nac.
No Mundo das Focas.

Short Colorido.-

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20

Censura - LIVRE.
ROXY

Ás 7,45 horas
Programa Duplo.
1) - Um drama de ação.
O TUNEL DA MORTE

II'
INAPELAVEL
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ácido e Silva

ácido e S

1'0 Po
MacillLMJlf;IJ

Ga
o ...

Napoleão Teixeira i
:

assenta e dc1

f. .

brl�.o, il1r· c�belo
. élL_"," à lo't., .. �qHC'1'
'.flXBRIL ....ontém seu

�belo I'l'pel'àvl.dment

" p.llteodClj)I�d�J � r._� ...

brilhante. A queda
p,ematu,o do cabelo

• o c;aspo Sli9 evitadas

com o· uso de FIXBRIL.

lembre's" FIXBRIL

•

r lliío é go,dl/,olo ..
Comece

� u56 lo olndo hole!

..................... , ...

� I��n �d�ôs : ·�g:n
JoM. 9S Passos. ,

. n: . �P.t.O.?
J�lis?ã!jsulf.... 'l.� 50;00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Jóhn dos Passos . . 25,00

,1919
, I"

•••••••• ', • o -,- John dEIS Passos o. .t1Q,oO,

Paz dEf.:Espj'tito
\

o -.� •• ,', ••••••• o'••.•
,; o ••••••••"."

� Joshua Líebmam , 8,0,90,

.,.' .',., 0
•••••••••

o •••}
••••••••" •••••••• -:- Aqdré Malraux,;.. .,30,00

IA :,,;
[8 • "'�

•••••••••
o o •• , ••••••

' ••• ,. --, De Castro e Silva.. 25,Qo

do régio, um cabo eleitoral

marca barbante" embusteiro

e mentiroso. Viv� de oi9tri
gas e. trapaças ilaquelHlQO a

boa fé de homens 'j·dignof3,

que lhe dão ouvidos•.

Laguna, por exemplo, era
Esse trapaceiro foi outró-

'<am reduto .eleitoral· do 'fir, ra, durante muitos .anos,

"Iríneu, que recebeu, "a'qui,' guarda da. Mesa de Rendas

-sigrrificativa e brilhante vo� Estaduais, da, Laguna, N:e�-

-tação.' Entretanto; vem o Se cargo, era quase sempre

"<Governador flagelando a incumbido de fazer lança

<cada ' passo (!)S Iagunensas, meato no interior, pelos

-"tão ciosos de. sua terra e de distritos de Ríbeírão, Pes-.

.suas tradições J cal-ia e Vila Nova, Lançava

Obtidos, por intervenção a seu, talente, t,i.rando pro-.

-de Volney, um auxilio esub- veitos em benefício próprio,

-vençãe pata o "Ginâaio. La- perseguindo a uns e favore-

-guneuse", apressou-se. o Go- . cendo a I, outroà•.
Politíca-.

vernador em vetar;a Lei, Vai ài torto e a díreíto, -no

�ando eom- isso' mais uma seu despudorado partidaría

-demenstração de hostftída- mo local; ,

-de a laguna. 'Mais uma, di- Mas a população foi, pre-

-zemos, porque outras foram sa; uni dia, de grándé regó'-'

.dadas, 'sendo a mais grítan- s ije. VO'oU, por todos 'os can-"

·te a destituição da antiga. tos,
-

a noticia' de qué H:Ha�

"Comissão Diretora -do nosso rião pedira demissão, afim

lhospital, presídída» pelo di- de explorar uma serrarfa no

'.

.

Hnamico; efíclente.re .honesto RiO' d'Unar em' Imarui. A

: �íl� ��l�andre

,

��r. Rodo�f� Weickert
.. E. PO'r Mesa de Rendas Estaduais' ôutu

' lar, Desde que entrou em ,lista.
,

',,,

: '

quem ·f-Ol ele substítuidoe- livrou-se por sorte . de" um TIR ercícío
.

é autoridade .cor-

_.---

Exatam�n�e .pelo, sr., �abral, péssimO' � empregado.. , E. o li: ta, d�g�a. e s�,ntata. :&.ã� ,
Leia ''0 ESTADO"

,Nunes, mrmige �eél'rl�O do cargo, qUe'-'ete desmO'rahza
.

dm _"

mete arbítrarfedades, rre'In ,

�
,.

'

dr; �aulo Carn�r�, diretor- va, foi então ext�nfo'. :'.. no, que.?·. ....,... E� u�L .c� eXp'lora a quem quer que st- . .

.

_medic:� do h06I}l��ri.e at�al. Hílarlão- Pacheco
' filioil que êle nunca �éfé��, éo� ia. Por .isso, UDN quer r�- .� M d l!MA

_
P�efClto d� mUDlclp�O., 0. sr.: s'e à 'UDN,. de 'que é o ca�o mb' c..de Fisc�l de. EXJ?O'rta-: tirá-lo .�a �agun�:, atiÓ,} ,de y; IGIS I _

lrm�m. sabia -dessa mmnsa- mais encarniêado neste'

.trit1-tÇãO. J '1: .

•

'. .
JQteJ; a nom��ç�O' do sr..Dissolvido. Rapi allenl.

-de, orIUnda de Uma -;:leman- nicipiO"',·'
"

"
>!: r,. . IssO' é edificant� "'ara um JoãO' Angulscky .que. já é- i

,�
.

d·
.

I S b' d 'd"
.

_
<

'

•

,,,,,,'
'.' I fOs ataques desesperadoreS P. via-

"",a JU leia, a la Ó o 10 e Agora, com o âdve:ii,to' de' go.verno como o do sr. 1ri- lCeI'ceu.a delega,cla, sa1ie1).- ,Icnt;os � asma e br�nquite envepe-.

-rancor:' de Cabral. Nunes úrh governador
1 uden'istá;: 'DeU Bornhausen!

tando-se como espancador �:r��a�:���' ��t!�n�r��

·,contra, ,P·aulo Carnelro que entendeu de tfra,.....nartido dá (> mais sensacional c,on- de presos raspando cabeças ração. Em 3 minutos, Mendaco,

,é aliás gr d Ih
• .,

,','

,
nova fórmula mécUca. começa a CIr-

• .' ,um
_

an e e, v.e O' '1itllaçãb. E tiro'U'
. 'mesmo I tudo, �está para vir. de mulheres e praticando cular no �angue, dominando �pida-

","�'go pe,.oa! do m.,mo �r. Timto ti,ou qde. ""in 63";' "AfUp.r.J�se. llI!,a m�' a...ut,� oleneias... ".,.
� ,,"u. ';,?�

_I�l�eu. Apesar.de tudo mls.. n08 de 'idade, 'acab� de ser exp1l>SI�:l a.milüh- .

Ü .hom Z� f� !�

�
t�}(:.ou�se j a eOlsa, com a e- n.omeado para o cargo da tando-os

iiJ'Pt.s,
pr,ecisa', serve�:\:

a UD , Ma'
rio

_
.

de e ocr

.Jelçao de um presidente t
'.

.•
..

�
Ai li

,.

ft !t
'

ás refeiçoes e tllAI1i1. IlUv1ada. dó

� '...
• e- c�asse> Irda carreira de F�s- qu�lqu ffi g .

d � a .
asma ou bronquite. A ação é milite

,rem como vice' Oabral . Nu- cal de·Ex,PO'rtação creáda Delega o' e olicla a a- ra o enen e e cio, para
rápida mt!SInO 91lf! se trate de casO!

-'1les afim d qu

",

"

,

rebeldes e antIgos. Mendoco ten

•
e e, co� o a- pela lei n. 518, de 30 de a- guna. l\f.a� ess� �argo �lltá,J QUe Ang;�lscki seja ,�omea� tido tanto êxito que se 9.fer,ece cor.

''fastamento daquele ficasse d 951
.' d 'I T t D'1

1
d '

' \
'. a g�rantia de di1!-, ao pacien� f'l!!SPl

-

f.
.'

,

. '.
. I

...
�

t
'gosto e 1 .-

,.; ,,', ocupa o �pe o. ep�n
..

� er;" 9,;'. .

'
.,' :&j,;:;.;' raçao livte e f�Cil rapidamente, 'aqu�zin em. aer.

es e em plen..o O ue é estranhavel '

. nO' PereIra I>mto person.a-I
• .

. completo alíVl.O do'sofrimento o ,

,O;J .

:��?�o t!lj· F" d' ade de
j co�fi.an�a i}'o �ar-' .D�' Cor�eio do. Sui de 15 . i��:::f�:i i��i�r!���I� . Vinbo, Creosotado

_

R tH!ft ? .

2 o de Rep��sentaça() >�o- do corrente. .
teção.

..... I (5 I
.

)
...

mente .p m dICo

.

.
,

,

.

.

I ve.ra . �:

no a

'

')1 •

-funções que, a cerca e vin-

-'te anos, eram exercidas por

..aquele. Embora a nomeação

não, trouxesse nenhum mai
''3.0 hospItal. porque o recem

-nomj:!ado foi recebido de

braços abertos pelo seu co

'lega, por ser um p_.afissio

nal é:r.iteriosO' e cdmpetente,

"vl:lle, toqavia,.a intenção,

'Que era satanica. Visava o

'Sr. Cabral Nunes o af.asta

IDent9 de Paulo' Carneiro,
'oCom.·sens.ivel p:r.ejuizo para

'3. nOSSa p'�ulação. Mas isso

passará.

I 2 ,attót

Se'men'es Holandezéts

de Flõres e Legume� a'Preços Excepcionais
' '

. >

.

Ôportpnid�de Extraordinária, -

100
200
&00
500'

, IOOO

saquinhos'sohidos (�ínimo) Cr$.
Cr$
Cr$
Cr$ 525,00

CrJ 1.000,00

"
"

"

,.
'"

"
,,'

I l!'n,n.port.. I'egúl'Cirél! de' c..;, ga •.
'

"

• , i ' '('.

\ ... ",
.' .;.;.

I 'l. •
"\;'.' }"

f� Ji! •

. "AO' W'BINCI·SCO OD: sut. Ditfa NOV4. 'VORI �-;,
•

. . t'" . 1 '

� ,.
..

• ,>

hlfo�mGo-a.. aOI\\O.,Ag.n�.,
','

ii'" .,D6�Qli�-:C�r.ló'If;l�er",k�S/A,:"","�,1-;
'J�le.f,(l"e 1 :ll? 'f' .l!nd. te;e�

" '-r.odl<;!) liIo' �al�i'r'()' q'lf!,,�ke �b, -Cf - T..I"''(:\n� � 'Vi (. CREMJV"'(i:

,,11 ',I

,

. .,
xxx:

, Sortimento'c6mpleto de'55 saquinhos diferentes

,
.

. 'por apenas Cr$ 100,00 .
.

'.

,

Os preços acima iT.lcluem a 'remesj;la pelo correio

.

comum. Para remessas por VIA AÉREA, adicionaf

10% sôbre o v�lor do t)edi�o.
XXx

Pedido.s para: M. F. ALVES":'::" Caixa Postal,

i771 _.. �IO D.E. JANEIRO, acólnPanhado� de vale

,p'ostal ou' chequI> nap'lÍveT no .Ilio .de Janéiro. .

.

" ,"

Ni� faço Reembolso•. '.
' .
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Florianópolis, Quarta-feira; 28 de Novembro de 1951 o ESTAlJO

Avaí
•

e Figueirense prontos' p�ra
todos os tempos. -Em ,�iogo

a

a

maior batalh 1 de
Ií terança.

'.f

sendo de se prever para

es-j'
de forças, devendo ser tra

ta noite um, recorde 'de bi- vada o combate mais seu

Iheter!a. sacional e mevimentado de
É o clássico que logo a: todos os tempos, O team al

noite estará no estádio da I vi-negro vem reali;ando óti
rua Bocaíuva para emoci{l-l mos desempenhos, o mesmo
nar o público a�ante fervo- i acontecendo com o alvi-ce-,

Jair, médio avaiano

Perdeu o Caravana do Ar
a liderança-no basquetebol

Por Lothar 'Schiefler
Realizou-se sexta-feira, a Assistencia - bõa.

segunda rodada do returno, l0 tempo - Ubiratan 19

pelo Campeonato Citadino x Caravana do Ar 16,

de Basquetebol, apresentan- Final - Ubiratan 32 x

do, na primeira partida, a Caravana do Ar 21.

segunda surpreza no turno Juizes - Vitor e Damía-

respectivo" ui, com atuação regular.
1

" Conseguiu o Ubir-atan

a-I
Ubiratan - Erico (IS},

bater ao Caravana do Ar, Veiga (2), Edinho (2), Se

que, muito embora ser o li- raf'im (2), Lazaro (6), Mei

der invicto ainda era

apon-jl'a
(2)', Carlos e Servio.

tado como o natural vence- Caravana do Ar - Car
dor do cotejo. .pes (4), Morací (1), Aurê-

Na segunda partida, ba-lliO (7), Tomé (6), Ferraz

queou o Taubaté frente ao I (3), Conrado, Plinio, Gou-
Déll'l'lga Verde. I vêe e Dantas.

Na partidà entre o Ubira-
'

tan e o Caravana do Ar, ven

ceu, como dissemos' acima, a

equipe do clube presidido
por Rubens Lange, pelo ex

pressivo score de 32 por 21
o que demonstra a superio
i-idade nitida apresentada
pelos alvi-rubros, cobrando
se, assim, da derrota do pri
meiro turno, quando o Ca
ravana do Ar o abatera por
39 a SO.

Na equipe vencedora, ti
veram destacada atuação
Erice, Serafim, Lázaro e

Meira, enquanto que dos
vencidos melhor aparece
ram Carpes,' Aurélio, Mora
ci e Dantas.

A arbitragem, a cargo. de
Vitor e Damian i, não esteve
muito feliz, porquanto per
mitiram os mesmos o jogo
um pouco violento, não. assi
nalando faltas berrantes.

Com a transferencia de

Iroso
do esporte das

mUlti-I
Íeste que para o cotejo-rei

Is ábado para hoje por motí- dões, Estará em disputa a dev,erá co�tal' com. seus, dois
\'0 das fortes chuvas que liderança do turno e para mais perrgosos dianteíros :

Idesabaram naquele dia, o obtê-la os dois .porlerosos Saul e Américo,
,

•

jirélio entre os aguerridos conjuntos envidarão todas Será, portanto, um emba-I
r-ivaís Avai e Figueirense as suas energ.ias, _, _ te de proporções

descomu-Icresceu em expectativas, Existe' grande' equilíbrio -nais, no qual Avaí e Figuei-
rense saberão convencer

,

pela técnica, pelo entusías-
I

mo e força de vontade.
Salvo modificações as�

quipes formarão assim:

Manoel Machado, (calção negro), o conceituado árbi
tro carioca que dirigirá a peleja de hoje. No clichê ve

mos entre seus colegas da F.C.F.

AVAI - Adolfinho, Be
neval e Danda; Waldir, Mi
nela (Boos) e Jair; Nenem,
Nizeta, Américo, Niltinho e

Saul.
I FIGUEIRENSE - Doily,
Garcia e Laudares; Romeu,
Enguiça e Gumereindo;
Urubú, Bráulío, Gil, Amo
rim e Adão,

Na arbitragem funciona
'1-1" o competente apitador
carioca Manoel Machado,
contratado pela F. C. F,

Espera-se uma atuação
perfeita, justa e imparcial.

A preliminar, -que será.
disputada entre, as equipes
secundarias dos mesmo E

clubes tambem promete re

vestir-se de sensacional is
.mo, constituírido o Figuei
rense séria ameaça a lide- sensaclonai ele todos os tem
rança e invencibi'lidade do pos, marcado para hoje a,
"Leão da Ilha". ,110ite no campo da Praia de

Não, faltem ao cotejo mais Fora.

cavam nos vencidos.
A arbitragem esteve a

cargo de Dantas e Carpes.,
com' boa atuação.

São os seguintes os deta
lhes da partida,

1° tempo --- Barrrga Ver
de 11 x 'I'aubatê S. '

Final - Barriga Verde
30 x Taubaté 26:

Juizes - Dantas e Car-

Tarneio Ciladilo de Valeibol'Camp. Paulista. cfe" Fulebal
Dando irí icio aos tornefo�r c������c�!it�f��adversá_ Ooleado O lider p&lo 'ffle..Jíder-

masculino e feminino, de ria. S, PAULO, 17 (V.A.) - com' 5 p. p.

voleibol, foi realizada sâba- Ás 16 horas, é iniciada a Na Sexta rodada do �'eturno, 2° lugar - Portuguesa de

cio último, dia 24, a primei- peleja entre Ubira'tan e Clu- o Campeonato Paulista de Desportos, com 7 p, p.
Ta rodada do mencionado be' Doze, departamento mas- Futebol , �)r:sentou os re- 3° lugar - �almell'as, 9.

H8J·e e alanha.... na 'bal'a sllcertame, e que contava com culino, 'tendo as equipes a_lsu�tfildOS. aba�xo: P t P :� �lIgar
-

�o ta.u�� 11.
, " ",,;, ,_"duas partidas, uma femini-,linhado com a seguinte for- Pa merras � x ' 011 e re-

"0 lugar
-

J11 OS't
.

n a e outra masculina. mação: ta 2'.
,_ _

� , ugar - uven �s e sensacionais provas elimiu,atori.sEntretanto, a rodada in i= , Úbiratan: Ernesto Tre-' G�la�'am 2 x São Paulo O. XV
°

de Novembro, 22.
". I t ". ada '1 N b ' S hl' htí I Radium 1 x Portuguesa 7 lugar - Ponte Preta, Em reunia-o realiza,da,

aU-lmaI'
Annuseck e prõa - Ed-"la es ava prograrn , mei, a OI c IC mg, ,.

O' 23
," 1'1.

f, t béh I b - d' W d Ii O' E" SantIsta. I ' te-ontem à tarde, a Federa- gar Germer.
,

con orrne a e a e a Ola a ,en e mo nmng, rico
C

'

I 3 XV d N; 80 1 P t S t i t.-pelo Departamento de Vo- Straetz Junior, Capitão da' �mer�,la, x
_

e 0-

R dium. 24
OI'. an is a ção Aquática de Santa Ca- Aldo Luz - Patrão -

leibol da F.A.C., para ás 19 equipe, Jací Destri, Carlos vemp rto. d D t
e

90
a llllm, '.

G
'

25
tarina, resolveu entre ou- Moacir Iguatemi da Silvei-

01' uguesa e espor os ugar - uaranI tros i .. - 'B I
.

'{lnoras, o que entretanto não Petená e Osvaldo Meira na
C. t' 3

'

100 1 C' "1' 1'os assuntos, a partIcIpaçao ra; voga -

'

e ,armmo ,e--

ocorreu, por ter sido ante- reserva.
7 x �rm Ians

'. ugar - Omel'Cla, do Estado nas' eliminatórias loso; sota-voga - João Ar-
cipada a primeira partida Clube Doze de Agosto:

-

N�clOnal 2 x Iplranga 1. 26. da zona sul do país. Santa tur Vasconcellos; sota.prôa
:para as 15 horas. ,Victol' Cardoso, Antônio Pelos resultados acima 11° lugar - Ipiranga e Catà;.ína - Rio Grande do - AntOnio Boabaid e prôa

vemos q'ue o Corintians, lí- Nacióna'l, 28. SI'
-

f
-

d 17 1'1 B b'dDeveriam, assim, Pl;eliar Schwabe, Nilton Pereira, ' u, para a ormaçao as - :\.a l' oa aI ,

der sofreu contundente rê- 12° lugar - Jabaqual'a, 30. . -

b '1' M' t Ald L M t' I€m primeiro lugar as equi- capitão do sexteto, Ronald gual'lllçoes ra81 en'as que IX o o uz- ar me' ,-

vés frente ao P01'tuguesa de Aproxima r:odada consta .

t
. - ',.

S 1 l' P t
-

A
.

I' V'
.

pes femininas do Lira Te:. Lebarbenchon, Nilton Silva 111 erVlrao no prOXlmo li, 1 - ara0 - ClO 1 1e1-
-

l1is Clube e Clube Doze de e Arno Hube; reservas, Ode- Desportos, por um escore dos seguintes prélios: Americàno de Remo. ra; voga - Hamilton Cor-
Agosto, e, na �egunda, as mil' Faisca e Ermi Faisca. que dá o que falar. Mesmo Sábado - Portuguesa de Ficou decidido que serão deiro; sota-voga - Walmor
equipes masculinas do Ubi- No primeiro set, conforme derrotado, continua o Co- Desportos x Comereial. efetuadas duas provas eli- Vi'lela; sota-prôa - Manoel
Tatan E. C. e Clube Doze de era de se esperar, venceu

rintians mantendo a ponta Domingo - São Paulo x minatorias, ambas na baia Silveira e prôa - Sadi Ber--
Agosto. folgadamente o "six" do

da tabela, distanciado dois Santos, Ipiranga x XV de sul, na distância de 2.000 ber.
'

pontos da "briosa", como Novembro, Nacional x Ju- t t
. '

4 _No horário estipulado, ou Ubiratan, pela dilatada con- me ros, em ou -nggers a
�� _�"

seja, ás 15 horas, não eGm- tagem de 15 pontos por 2,
como mostra a classificação I ventus, Jabaquara x Corin- remos com patrão, A primei- '

,

'

,

d CI b ...,

1 que damos a seguir:' 'Itians, Radium x Palmeiras l'a ter-a" lugal' hOJ'e e a se-
'-'Asslné·"O ESTADO"pareceu a eqUIpe o u e fazendo JUZ ao ,Justo tItu o ,

1° lugar - Corintians, e Ponte Preta x Guarani. d h- b 1da Colina, perdendo pOl'tan- que ostenta, o de campeão gun a aman a, am as pe a
to ° prélio para o Clube da citadino em tal modalidade

-

Venceu o Ubiratan

por-Ivantadores.
manhã às 8 horas, concon

Tlla João Pinto.
• desportiva. ser possuidor de altos e efi- 'Não qlleremos, entretan- rendo as guarnições do VINAGRE DE PlJKO VI-

Alinhou o Clube Doze o N o segundo set, voltam a cientes atletas, experimen- to, desmerecer o real valor' América, de BIúinenau, ven- NliO
�edora do Páreo de Honra
da regata de 15 de Novem- SALADA
\:)ro; Aldo Luz e misto Aldo
Luz-lVIartinelli, assim guar
!1ecidas:

Foi o seguinte o movimen
to da partida:

Local: - Estadio Santa

Na segunda partida ú

Barriga Verde veuceu o

Taubaté pelo escore de 30 a

26, aparecendo melhor nos

vencedores Niltinho, Onít
do, Bitinho e Julio, enquan
to" que Galileu, Sonciní,
Adalberto e Paulo se desta-

!i
-

'Catarina.

pe8, com boa atuação.' ,

Barriga Verde - Nilti
Ilho (8), Onildo ,(8), Biti,
nho (5), Julio (6), Airton
(1), Banha _ (2), Lautz, 'e

Chocolate.
Taubaté - Soncini (3),

Gálileu (13), Zanzibar (6).
Hel'eilio' (4) , Adalberto.
Paulo e' Siqueira.

seguinte ,sexteto: vencer mais uma-vez os PU-,
Avani Santos, Onete Mar- pilos de Rubens Lange, pe

.ques, Lourdes Russi, Juçá 10 score de 15 pontos por 11,
Rebelo, Dulce Martins oe Não apresentou este tem
Cleusa Taranto, capii i ela po, nenhum padrão técnico
equipe, e com Teresinha visivel, haja visto o máu
Coelho na reserva. tempo reinante, com forte

Dada a saída pelo arbitro, vento e torrencial chuva,
e declarada vencedora a e- tornando escorredia a bola
quil)e do Doze, pelo não e o campo.

tados tambem que são nesse

sal,utar esporte. ,

Basta citar, ap-en.as, que
possuem em seu sexteto
credenciados eortadores,
tais como Erico, Petená 'e

Nabor, ,bem-aljmenta-d,(}s .que
são por Ernesto, vVendelino
e 'Jaci, profundos conhece,
dores na dificil arte de 1e-

que é possuidor o Clube Do
ze, e, ainda mais, por seI"

esta a primeira vez que o

Clube da Rua João Pinto
participa de um certame
desta natureza.

,

Falta-lhes, isso sin1, maior
eXp€i'iencia, e, estaQ10s cer

tos de que ista consegui-
rão.

América - Patrão Heinz
Guenther Woestehoff; 'Vo

ga -- HeImuth Ll1tbenber
ger;'súta-voga - Edgar An
nuseck; 8ota-prôa - Walde-

INOFENSIVO __:_ AGRA-
DAVEL - SABOROSO

NOS BONS ARMAZENS
DISTRIBUIDORES: - IN
TERMEDIARIl\' - CATARI":
NENSE LTDA. - FLORIA

NÓPO{.IS
TEL. 1251.
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Igência da IAPI elO Caçador Naufragou o vapor NA ASSEMBLEia LEGISLADY !

.

o sr. deputado Siilueira Rello endereçou ao sr, Nerêu «1"8'pu"-) da' C'os"e-,ra o povo DE CAÇADOR HOMENAGEIA SEU DINAMI
'

Ramos, o seguinte telegrama: "Deputado Nerêu Ramos. .•. _ �. CO REPRESENTANTE NA ASSEMBLÉIA - COME.....
Palácio Tiradentes - Rio.

'

MORADO O DIA DA INFAMIA

Atendendo solicitação Câmara Municipal mim ende- RIO,,27 (V.A.) r: ° vapor nheíros e serão remetidos os .

d
.

d d t d P' V
d

.

t
' 'uIt crr d C h' C materiais necessários à ten-

Sob .a presi encia o epu a o rotógenes ieira re.

reça a vg a raves seu ilustre Presidente Waldemar I ?PUl a .ornpan Ia os- alizou ontem, a Assembléia Legislativa, mais uma de slla�

�auth vg �eço prezado amigo envidar seus esforços sen- teira, qu.e zarpou sab.adú tativa de salvamento do reuniões ordinárias. '

-

tido ser crlada em Caçador Agência IAPI pt. Labutando

,com
destmo ao porte, fOI de "Itapui". Depois da leitura do expediente, usou (la pa:!'avra

ref�ri�o �u?icipio 3.250 operários vg criação referida encontro �s pedr.as' �la en-

I d.
"" deputado Antonio Almeida, para dar conhecimento. à Ca�

Agência - VIra pl·oporcionar· grande desafogo operariado trada do Canal VItoria: Das IDe IGUO 8rt18D sa de' telegrama recebido de Capinzal, de que é digno l'e.

eaçadorense na solução dos seus muitos problemas .pt.: informações recebidas' di-

ti à I t ti presentante na Casa.
Pedido criação foi apresentado. Câmara Municipal pelo zem que felizmente todos os' oa. D ar ea ti povo de Caçador homenageia o dep. Siqueira ReUo
vereador Altivo Amorim pt. Antecipando agradecimentos 69 passageiros nada sofre-

BUENOS AIRES, 27 (U: Por diversas vezes nos temos ocupado das brHhan..

envio meu grande abraço pt.
'

ram, sendo transportados .

id d d d t d S'
.

B II b
,

. b P.) - Confirmou-se a parti- tes atíví a es o epu a o iquerrn e o, em enefici().
; ., '. J

/. (a) SIQUEIRA HELLO". para terra em rel ocador da d
.

Cacadorv cui
. .

• .s- .,

",' Em resposta, foi-lhe enviado o seguinte despache .bãse local. O comandante da hoje, com destino à baía o rnun icipio de aça or, CUjas aspirações mterpreta }lOl"
,

. CP' M.ada Margarida, na An- vontade soberana de se,u povo, erituaiastfcamenre fIlan·!_.
'.t.elegráfico: Assaril osta rzarro, sub-

tártica;. de urna expedição rfpstada.atravez da voz das urnas.
"Of, Deputado Siqueira Bello - Florianópolis. diretor do Departamento da E" baeronáutica argentina, a' Esse interesse, que, em ora 'represente uma obrÍl/a .

.
Rio DF. 3947 _ 21-23-14 hs, Navegação da Costeira, -dis- I

o

. . 1
.

di f fim de realizar pesquisas ção, revela alto senso de responsabi idade é proveitosa
23-11-51 '_ Logo recebi telegrama fiz. meu junto se que o li timo ra 10 III 01'- '

I meteorologicas. A expedi": sinceridade para corresponder, .à confiança nele dep()3i_
Presidente lAPI justo apelo referente Agencia .Càcador. mava que a água invadia os

. '

. . • cão' se compõe de 3 ',apare- tada, valeu ao iluetnado parlamentar honrosas maÍü,fes.
Cordial abraco.

.

porões,' lutando-se pará sa-· ,

.(a) N�RtU RAMOS". far O navio. ,lhos (um Avro Lincoln, um .tações de apreço por parte do') caçadorenses, man.ifesta..

Entretanto, o local difi- Lancastrian e um C-4-t-20, ções que tiveram eco na Câmara Municipal, onde há tem.

culta muito' as manobras especialmente construido pos, o vereador Altivo da Luz Amorim requereu e CQURe_

nesse sentido. Disse mais nos Estados Unidos e cuja e- guiu, por aprovação unaníme, um voto congratulatório..

que amanhã fará selguir pa- quipagem teve treinamento Não ficou nisso, entretanto,. o erituaiasrno do POVo.·

especial para regiões árti- de Caçador pelo seu representante,
ra (J Canal Vitoria o "Itabe-

.

cas, na base americana de Em uma das ultimas sesssões da Câmara Munidru'l
ra", no qual viajarão enge-

>'",

Anchorage, no Alasca). 0, o vereador Armín Reihner requereu nova homenagení.

A
. Ministério da Aviação de- conforme consta do seguinte telegrama' que o deputad;,

graciado com a clara' que não é a primeira Siqueira Bello recebeu e do qual deu conhecimento à Ca-

I d .. C
vez que a-aviação militar ar- sa na sessão de ontem:

r 810 .0' rl- gerrtína opera na região an- "Deputado Siqueira BeIJo
-----

d S I
tártica, mas o fato é que

Assembléia Legislativa - Florianópolis.

zelre e I' nunca foi aquela área qual- Apraz-nos comunicar ao ilustre amigo, que a. reque...

RIO, 27 (V.A.) _ Fôra tuer expedição dotada de rimednto do vereador, Armín Reínher, foi consignade em

incluido na ordem do' dia, material aperfeiçoado que
ata os nossos trabalhos, um voto de louvor aó dinâmico,

na Câmara, o orçamento do a de agora vai levar ..

'

representante de nossa terra nessa Assembléia, pela 'a

presentação de projetos concedendo auxilies a rIívers'*;,
• Ministério da Educacão. A,O':'

,,�,

V
'.

Ar
.

R I' A' 5 que 'soubemos, o sr:. Israel :CAS;4.;lrfiSCELANIA dlstrl- estabelecimentos deste municipio. Caçador lhe ficará de-

..,. Pinheiro dirigiu à mesa. co-
buldora dOI RAdiol B.C•.&. vendo tão assinalados serviços, frutos da alta eompreen-

Entre os vários benefícios -Iar, que nenhum Vereador mo presidente da Comissão Victor, Vilvul... D1aeOl.· são de seus deveres, como seu representante .no Parla-.

que? fo.rasteiro Dr
.. (_)smar I de s?a bancada lhe merece! de Finanças, um ofício, pe-

.' ,Bua'eo•••lheiro)[atra. mento Estadual. Receba as nossas efusivas saudacões.

-r- d g I Itaiai f b t t f (a) Waldemar F'auth, Presidente Câmara Muni�:Tnal"_
".'1'0 � a lZ0U a. aJal,. na

I
con lança as an e para

..
a- dindo-lhe que modificasse, AI· I b

..

qualIdade de vlce-preslden- lar em nome do PartIdo, de maneira fundamental, os IDB • C OVtHI. Dia da Infâmia

. te do Diretório da UDN ita- que, por êsses e quejandos pareceres relativos a duas C
Foi emocionante a homenagem que a Assemhléia Le-,

jaiense, depois que assumiu motivos, êle é obrigado a
I
emendas. oa ti p' i. (I d d gislativa prestou, ontem, às vitimas da sanha comUnista,

o, poder o eminente itajaien- deixar, intermitentemente, I ° sr. Nereu Ramos não
tombadâs'. na intentona covarde de 1935.

se ;Sr. Irineu Bornhausen, a. presidência e. pular para sé conformou com esse 8is- R·, pu bl.�ca A respeito pronunciaram vibrantes' discursas' oS"

-manda a justiça (esta vir- a arena do plenário para di- temà de i"etificação, e deter-
deputados Valter Tenório Cavalcante, do Partido Social

tude divina) qué se alinhem glndir... minou que somente após a RIO, 27 (V.A.) _ Há va- D�bmoc.r�tico, e que mais uma vez confiqnou seus dotes-

os seguintes: 10 benefício Então, qUândo o jovem e : retificação, na forma regi- rios dias o Servieo de Me-
tr! UlllelOS; o deputado Bulcão Viana, lideI' da Uniã();,

A nomeação de um cunhado intimorato Vereador Ari ilmental, com a publicação 'teorologia vinha 'anu�lcian- De�ocrátiea �acional,. e deputado Olinto de Campos,.

seu (dele, Dr. Osmar), que Sousa profere um flas suas. do novo parecer no "Diário:d h f t t
cUJa palavra fluente e mflamada mereceu os aplausos de:

I .

o e uvas, com OI', es ·1'0-,
todos.

.

.

" r

era terceiro sarg��to, para corajos�s. or�.ções:_ o p.'resi-

!
do

..
Congresso", fôsse rein- voadas. A seca, porem, per-'

'

delegado de Canomhas; 20 dente -Wasellmn ,nao se con- elUldo na Ordem do Dia o 3istia, até que afinal desa-
Também se solidarizaram os deputados Otaeilío Nas-

benefício. _ A nomeação da Confinúa na 3a"pág. orcamento da Educacão. baram ontem algumas nu-
cimento, pelo PTB., e Vicente João Schneider, pelo PSP_-

outro cunhado seu (dele,
,. >

A' -

d ..,

.
' vens. rtS prevlsoes o Ser-

l!r. Osmar), alfaiate, pará Co-nv,ença"""o .do,-' p.... S. P. viço d'e M,eteorologia, então,
pr.ofessor dá Escola Profis- se confirmaram, mas apenas
siona'l da Penitenciária do

, Em recente Convel1cão I
quanto as chuvas, porque

Estado (onde se encontra ".
.

. não ·houve trovoadas ...

muito' pobre coita\do . que
nesta Capital, o P.S.D. ele- mo do Amaral; Diretores -, Mesmo assim, o diretor da-

n,. ã,o é sacripante)', 30 bene- ge.u o

segu. iute. Conselho Re-llcol'Onel João Candido Mari- '.
S

.

I P que'!e . ervlço, sr. Frar�cis-
fício,- A nomeacão de uma

glOna: reSidente - CeI. nho, Dr. Angelo Novi, Dr.
, >

, P d L
.

V" 10 V' Pld M I
�o Sousa, deu estas explica-

irmã sua (dele, Dr. Osmar)
e 1'0 opes leIl'U; l-I au o a a ta Ferraz, Dr.

ções:
Para profess.oAl'_a de aI'te .

ce-Presidente - Dep. Enory Sabino de Barros' Lemos, .

T·
.

.

I
. - '''Há .quatFo dias o ex-

r.llll·na'rl··a da E.·scola Profl's- elxen'a Pinto; 2° Vice-Pre- Sr. José Paglioli, Dr. João .

_ _ I tremo sul do continente foi
.siona'l Feml'111'na', 40 benefl'- sidente -- Dr. Homero de

I
Veras, Venceslau Borini. .

. i:rivadido por uma, intensa
<.:io _ A nomeaca-o de um Mü�anda Gomes; 3° Vice- Para O· Conselho Regional .

P
onda de fi'ib que, móvimen-

irmão s.eu (dele, D.r. Osma.l') .

residente - Dr. Pelagio. foram aclamados os nomes
-

S' d S
tando-se do nOrEleste; provo-

Para a Inspetol'ia de Vel'cu- erIgot e ouza; 4° Vice- de: Presidente - Capitão
P 'd

cou chuvas na Argentina.
los e Trânsito' Público, ine-

reSI ente - ,D.r. Rubens de Corveta Lafayette Mal'i- Uruguai e em todo' o sul do
xistindo vaga a preencher: Rauen: Secretano Geral - 11ho de Vasconcelos; 1° Vi- BrasiL Trata-se de um 'feno-
50 benefl'cl'o _ A 110meac,a-o'IDl"

Olmto Campos; 1° Sub- ce-Presidente -- Dr. Mário .

,

meno,;geral e que agol;a atin-
de outro irmão seu (d�le, S:cr�tári� .Geral - Pr?f. .Amaral; 2° Vice-Presidente D' t't F d I E t
Dr. Osmar) para o Cartório SalvlO OhveIra; Tesoureiro - Dr. Carlos Loureiro da

ge o IS rI o e era. s a

IGeral Dr M" I
.

L Z' 30 V' P 'd t
onda, conforme nossas pre-

da Ilhota, Itajaí; 60 benefí-
7 '.

-

'.
ano ..Iaun�l- u, ICe- resl en e - . - " .

cio _' A promocão ___:_ doze do; 20 TesoureIro - Dr, CId Dr. Silvio Mm'eira; 10 Se- I
Vlsoes, ha!lUdgm etsta c.�Plhtal

" '., A . 'I' P , d G I t" S
. Ina man a e on em, Ja a-

letras de uma vez só'!!.:·
� mil! a, rocm a 01' era cre ano - r. ,Alceblades d I d E

. , '

.

. .... '" :b' C ,} B" h I CP'
.

' ,.' I ven o agora a canca o o 'S-,

� de uma irmã sua (dele, �. L aI;o? ue e e; �n-, �nhe:l'�; 2a S,ecretal'lo -

t d do R' I d E ._

Dr. Osmar) Tem mal's suItor Jundlco - Dr. PrIa- ISr. Ma.nô Ab,.reü;" .

" �t oS, tIO eElo suo o

SPl'l. . . . . ,rl o an '0. a assegurara

W�;;I��:a�� �:. :::��:�: «Crime" na Praia 'da Salda.e !�:.,::a".:;,�;:-:�::: , ::;;�
.

de' chefe do 'legislatiVO mu- No con'útiéhú� 'por ser'

I
end'; melho�, porque em um :r� h:; a�h�vas afinal h'a

l}i��pal,. o �a��amentar mais mai.s perto da CaPital e mais dos mais lindos recantos de zem' esperança� de· qu�

re;V?IUClOnar,l<>'_"
. do mU!ldo. fác:l o tr�n.sporte? h� varias, Coqueiros, aos sábados à cresçam as aguas no Ribei, I��t;e��ndo . pre�a �e , �ança

.
prala�, �ar;o.s balrros . _q�e, I tarde e. aos dias de domingo, rão das Lages... .

.

a�:,Sao GUl(lo par:t_ldana, de. nos dIaS cahdos do verao, ou fenados, tórna-o verda- .. _' __
.

. _

Véz em quando, de" quandO' são os po.ntos prediletos aos Ideiramente paradisiàco ... Dr Paulo TalaraS'em vez e de quando em que procuram descanso ao '. • .11
quando, durante as sessões fim da semana. Mas, há uma dei{úncia que Pela Varig' viaJ'a nOJe
d C'A ., , .' f "

a ,amara aos Vereadores, Prova da preferencla da pass�mo-Ia no sr. dr. Dire-' com destino à Capital Fede-
Passa � presidêric.ia ao vI- popl)lação de ,,Florianópolis, tor �o ,Departamento de 'raI, o dr. Paulo Tavares, di- •

.. .d;e-presldente EUI'I,CO .. IV'o- está no número �levaqo de. Saúde Pública, para as de- retor do DepartamentO' de

b�h f,igllr� austera e digna casas de verão·'qu.e, e:rp. vá:' vidas c providencias à Saúde Púb'lica, que, no Rio,'
de I?-andâtário do povo, e rias praias, já denota pro:' praia, há quem jogue detr-i- entrará em entendimentos

d'esc� ao plenári9 para in- gl'esso naqueles l'ecantos. tos, 'tornando-a insupórta- com as altas autoridades do
vestIr contra a bancada do De tôdas, porém, a cOl1he� vel! O propdo denunciante, Servo Nacional de Saúde pJ-

. PSD,. para responder a dis- cida Praia da Saudade, em que já SB dirigiu àquela au- blica, afim de serem ultima
cursos de- integrantes. des- o baÍ1�ro d� Coqueiros, :�u- toridilde sanitária, revelou dos o.sec,nvenios com Santa Ita� p�ra fazer as, mals 1'0- ne maior numero .de famIhas O' nome de quem"age de ma- Catarina. .

manhcas e apaixonailas de- e forasteiros. Há, ali, o· beira tão criminosa .. ,

. Esses convenios são l'efe:'
claraçpes de àl1'l..Ql' à Udenil- Coqueiros Praia Clube, ceu- ,Aguardemos a solUt;ão pa- rentes às campanhas que'
?a, ,etc., dando a entender, tro de reuniões da Socieda- ra &'lte problema, porquan- I se farão ni) Estado contra a

'. I�s�ltuo�ame�te, aos corre- .�� florianópoli�na que, fu- to. não é �ais passivel que r!tlbe.rC1110Se,' o trac-óma,. _ a,
h�l?nárlOS se�s pares, que gmd? para maIS agradavell seja a Praia da Saudade tão ldabdose e ,a antiquistomo-

, 80 ele, Was�l!p;m, sabe fa- ambiente, para um "week-' maltratada assim.
,:

. I se. .', I

-_._------------'----...,;-�---

Florianópolis,' Quarta.feira, 28 de Novembro de 1951
"
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F�'C7'e1� ANTÓNIO LAGUNA

i

A U. D. N. catai-inense tem nos seus quadre"'::
homens que podem ser classificados como políticos"
na expressão mais aIllpla e alta da palavra. Mas tem ....

por outro lado, homens .que não passam de poJitic,ot
des, politicões, politicastros, politiqueiros oil politi
quetes .

Entre os pl'.imeiros, com inteira insuspeição, es- .

creveriamos o nome do sr. Adolfo Kondet; Cemba-
temo-lo sempre energicamente .. E por isso podemos.,
hoje dizer, que o ilustre catarinense, se erros enol'-'

mes come,teu, deles politicamente está absolvido pe.. ,.

la sua atitude de homem público desde que apeada·
do poder, Enquanto tantos outros, com mais cartaz?
se acomodaram à situação nacional, o sr. Adúlfv"
Konder"seguiu a linhá justa desse outro grande bra

sileiro, que é o ex-presidente Washington Luis. D}li
o mer,ecer, sob êsse ângulo,'o respeito de todos.

A se�i.lUdà classe a que nos referimos acima, fi '

a dos que int�g-ra� os sovietes da U. D. N. 'local. Es-'
. sas não têm linha, têm raiva.

Serviram a GetÓ.lio� serviram a Nereu servi�am'
a todos os que lhe acenaram com posiçÕes, ·E, de-

pois de tanto servirem, viraram jacobismos. São es-"

ses' os que se reuniram l:\qui' e deram instrucões ,ir-'
bancada tldenist�, na Cámara, no sentido de "os srs$

Wanderley Juni6i', Waldemar Rupp, Placido OIiDl�'
pio e Jorge Lacerda cerrarem fileiras conti'a o sl"�

Nerêu Ramos, afim de evitarem a sua reere.içã� para
a Presidencia da Câmara.

São esses os que deixaram de ler os jorn�ii' ude
nistas do Rio, por que neles os aplaus@8 a;o dI"'.; Ne-
rêu Ramos el'am unanimes.

.

São esses os que, de agora em diante, estão ca.s�

tigados à ,leitura única do Díâi'iô da' Tarde.' -

.. GUILHERME�. TAL-

.','
'.' I
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