
Mais -uma derrota do udenislllo catarinense
Todo mundo sabe que a UDN castiga os funcionários I �,A maioria que é a oposição, procura corr-igir a falha. Acabou' o P�D' com o escandalo, que a UPN preten-

do Esta�o e dos municip�o� cata�inense� onde conseguiu, ,E�trila des�sperada a UD� ..
Seus jornais; e outros ,I deu ar��r com sU:� costumeira desleal�ade. E i�poz-Ihe

vencer, Impondo-lhes salano de fome, simplesmente por- 'que ha meses tinham conduta. diferente, e que sonham dura Iíção, que veto -redobrar a alegna e confiança dO'

'tlue foram nomeados por pessedistas e" teimam em não I com' propinas dos poderes públicos, bem como os DepU-j povo cataeinense, ora observando e refletindo que nem

entrar no celebre cordão, preterindo manter independeu- tados udenístas e seus, saíelites, armam escandalo, tudo está 'perdido em Santa Catarina, porque o tão dita

da. '.
,

,

O PSD 'quer desgraçar 'o Estado! Corta as verbas ,mado PSD; com seus aliados getulistas. fiscalizam os

A maioria da Assembléia Legislativa, composta dos tais e tais! Um barulhâo tremendo que ocultava este pro- ! atos do govêrno, apoiam aquilo que é justo, e negam-lhe
dezoito bravos representantes pessedistas e dois petebis- posito: Impedir verba para o aumento do funcíonalismo! I leis favoráveis aos cap�'ichos udenistas e contrárias aos

tas de fato, porque são getulistas, ímpoz-Ihe o justo au- Tapando a boca dos exploradores a Assembléia a-, supcrtores interesses do Estado.
,

:mento de remuneração ao funcionalismo. Inconformado provou um projeto de lei autorizando o Governo a abrir I Mais uma amarga denota sofreu o udenismo. E não,

pela derrota, recorre inutilmente o udenisíuo aos Tribu- crédito suplementar e realizar operação de crédito, se será a última ,a não ser que enfim reconheça que a maj1)r

nais, alegando falta de recursos quando,malbarata mi- necessár io, inclusive para pagar o funcionalismo. força, politica do Estado não devê ser combatida a ferro

lhões e milhõ�s em remoção dos humildes servidores do E' aprovou por unanimidade, o projeto de orçamen- e fogo, a ponta-pés, justamente porque representa a V60-

Estado e nome!a udenistas da gema para cargos cujo tó, tal qual foi redigido, sem 'qualquer emenda. Foi água tade .da maioria absoluta do povo barriga-verde. E nem

único trabalho é receber os vencimentos. Até o ensino na fervura! que fosse mínonía, porque vingança é arma dos medio-'

público decaiu assombrosamente de eficiência. As estra- E assim mais uma derrota a maioria PSD:PTB im- i cres. ,-

das que seriam asfaltadas, tiveram pior conservação. Po- poz à UDN e aos udenistas de legendas diferentes. Ha- ,Convença-se a UDN de que dispõe apenas de uma

hre Santa Catarina nas garras vingativas da UDN. Nada verá sopa escolar, auxilio aos leprosos, para tudo haverá parcela de poder, e se quizer governar, terá clima para
faz o Govêrno do Estado, a não ser politica de opressãd, verba. Mas que o Governo terá que pagar o aumento de isso, mas se continuar com seus ataques e seus desman

Aprese�ta o sr, Governador projeto de' lei orçamentária vencimentos aos funcionários, terá mesmo! Queira ou I dos, encontrará vigoroso NÃO! pela frente!

para 19:52, sem o aumento do funcionalismo. . não !!!
)

(Do Barriga-Verde, de Canoínhas. ).
--�--�--'--_--_'------��-------------+-------------------------------------------------
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,I Ch�nceler �der:auel' partiu
i hoje, por VIa aerea, rumo a

I Par.is, onde 'conferenciará
í sobre os problemas alemães

I com os ,ministros do Exte
....._........-.-.w_.,_._-.:.....- •. ,..._"'t._....-.... ·� l ríor dos Estados Unidos, In-

glaterra e, Franca. Os as

suntos principai� das con-
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I
ções para, o "Contrato de

Repercu te, no Senado, a: tltude d·o Sr.!�:;��lc�r:�o�ll:iI��?ç���ec�:'
,

.
" ta ultima à defesa do mnn-

Nerêu Ramos, Refut.ndo Afirma ôes· ILI;��ed� aerOpOf,.

do- Pres-I-dente �o· ';; P.· T. B. Itfl� a,duaoei-r.Qs;"U I RIO, 22 ev:A.) - O· mí-

nome da bancada da UDN quero C�Dg',r.,,�,atuolar-,me =-canclue o se-
i ��lS�:���d;i�:��;��t�:z::�:

�_ assinõu portaria aprovando

nador ,Hamilton Nogueira--com o sr..
'

·N��êu Rames.» ;��'�:t:�: �:l�;i���i�snaa�t�:�
JtIO, 22 (V.A) -

"pela1
tido Trabalhista, nas duas trativas do govêrrío tem si- aparteou Q orador. .af'Irman- vado 110 "Diário do Congros- .nal, entre OS quais! se m

segunda vez, no presente pe- Casas do Congresso, de �,uja do .cembatírlas ltlesta- ::'qa;;.a dO;: hliciaJ:mente, que era Iso". "Ê realmente uma ver-, éluen: o�, seguintes sítuadôs
. �:iodf)-legjsla_tiv'o, o J?r�t�- �e�osiJlade o orador deu pelos 1uaisi'ílustI'eS reprs- ve?::,�a,de" sôbre, o "labor . e o dàde", disse o sr.: Gomes de '",!LO, R,' L,O p-ra.nde�·q(') S\'Ü�,"Pb,

r

dente da -Câmara do,s Depú-: teste�unh�., " senta'Ut?s- tb PTR' S'el'á qa� '€Io>.<iforço do-s.ena,d-o, r:â;o ape- �Oli'lei)�: �el,e�c.�l1taíl.�\l: "O ,t?l'o\l�gre" Pel�t�.s, San�a.
tados, soro

Nereu Ramos, S�ll- "Alem dISSO-- ac�'escen. essa atítu e

,causou maguaj nas dos representantes 'pé- que ha e

ll1com,preensao,
to-, yltona do P�lmaJ,.��u�ua

b� def,ender, com ene:gl�, tou - � ação da. bau.cada I
ao sr. I?ÍJ�arte Dorneles?" , tebistas,

,como
d,e todos os ra do Parlamento, pela '�e- iana, �aut!,l1a dO, L�vramen-

,fllmeza e coragem, a' dign í- trabalhista tem SIdo inde- O CONGRESSO TRABA- senadores. O �esmo - a- longa que sofrem os pI'O.le-" to Jag,taI'ao e�Bage,
dade-do Cong'resso Nacional. pendente no terreno da dou- "

" LHA, SIM 1 crescentou - se pode dizer tos" por serem, Câmara e

N 17' b
,.

dJte!uto�, dessa ,vez de ma- tHna e do� fat?s. Vãria� �ê-I Nes�a �ltur�, o sr. Gomes da, Câmara dos ,1?eputados, I Senad�. órgãos coletivos, su- OVO mm 811a or
neIra ll'l::spondlvel" tod�s z-es as dIretrIZes admmls- de Ohvelra, lIdeI' do PTB, I ,CUJo. trabalho esta compro- Contmua na 3apag., / Id DI OIT

"

as acusaçoes lançadas a Ca-
_ '.

I OS 1). •

mara, pelo presidente do
"

,
" .� --o -

"

._-

PTB, sr. Dinarte DOl'lleles". VA'R'105' G'O'VER'NA�OR'E"5 'IOr RubeDs de 'KEY WEST;-22 (U,P.)
'Essa declaração foi fei, '

'

, ,

.. 'LI" -,
,

.

• ° presidente T,ruman, pou-

ta, ontem, no Senado pelo •

f
"

. ·

I lA. Ramo' co an�es de �mbarcar para
sr. HamiltOl� Nogueira, que aoolam a re orma '(,Ons,tlt,ucIOna' 'onde

WashIngton, mformou que

ocupou a trIbuna para res- '

•

Do sul d� Estado, estava sendo estudada a no-

ponder, da tn�sma forma, às RIO, ,22 (V.A.) - "Como vernadol; fluminense, só po- ,ção,� a que aludiu, em seu �)ra.r �ervIço d,o �anc� ddo meação de ?eorge F. Ken-

insinuações e acusações que I seJ:ia possível o lançamento áe ter resultado de uma in- I discurso 'em. Recife, não é raSI, e qU� e � vOf;/' nán, entendIdo em assuntas
fez o líder pefebista à ati- da minha candidatura se eu tel'pretação capciosa -e de Inovidade. E continuou:: "Já I regressou, pe o - ero I ,e, soviitticos, para embaLxadol.'
,vidade do Parlamento. ,mesmo declarei em discurso má fé. Interrogado pelo r(�- em São Paulo eu me pronun-I� sn dr'd�u:en� d���;�� �:n Moscou. Kennan,_ que
O MESMO SUCEDE - NO. ofÍcial que- não posso ser portel' sobre se de fato o lGiara a respeito. Agora a_ID�mos,

Ire or e ... Ja fez, parte da Seç� �e,
SENADO candidato? - Assim se pro-ldeputadol Olinto ,Fonseca, pontei os pontos que julgo' .

.

. PlaneJa:mento do P�3!.ta�
As únicas men.sagens re- nunciou o governador Ama- !num 'discurso, teria lançado reformáveis. Nada tem a

R
..

d m�n�o de Estado, esta' ,em.

tardadas na Câmara, segun- 1'al Peixoto, quando a repor-Ia sua .candidatura, respon-- ivel' com as situações pes- e-CUD8raoaO '. e a.tlvldade atualmente no Ins
do o sr. Nereu Ramos - dis- tagem de "Ultima Hora" lhe deu que,-em seu discurso, o soais. Mais tarde, em novas

d.
.

I
tltuto de Estudos Avança

·se- ()'·SE. Hami'lton Nogueü:a mencionoU' 'o noticiáriO' d'e -representante mirreirlJ"se 1'e- decla;rações prestadas "a "O ma' eiras DO r o. ,do� da Universidadé -de
- .só tiveram sua marcha algu�s. Ol:gãos d�a imprensa ferira �perias à sua si�uação GloboH, o sr. �maral Peixo- U,

• / _' Pnncetown.

interrompida porqúe nesse OPOSlelOUlsta sobre a reu- de p!'esldente do PartIdo So- to prestou malOres esclare- roqUal _.,._, _

sentido trabalharam forças nião de �ecife" dando-o co- cial �emo�ráti'co.. �

cimentos sq,bre a �ue.st�ão da O Sr. Almirarfte coman-IO riso da cidach, •.•alheias àqu.ela Casa. No Se- mo �andlda�o a .futura su-
,

MaIS adIante, .0 co�an- reforma da ConstltUlçaQ. daríte do 50 Distrito Naval
,

nado - contin uou o otador cessa0 presIdencIal. I dante Amaral Pelxoto._ dIsse ,Adiántou, então, que a re- 'recebeu o seguinte telegra- _.._ I
- pod-e-se dizer o mesmo. A noticia. continuou o go-

' que a reforma da Constitui- forma, pela qual se bate, de- ma bipt. "NC l05-Rio �

. . . �\\\,) -,__---..'''Estou certo - afirmou -- ------

.ve ter inieio no próximo 78/7.6-19-1320 1105/5676/51 í \
.

.
que não há, em nenhum >,P- P,O''r Falta de C'hu;tr�a'\ ano. A matéria' é 'complexa, Acabo receber relatório 1ns-
nador, qualquer propósito 'y, exigindo amplo estudo e peto!' Geral através do qual
de entravar 'as mensagens desdobrando-se' em duas fa- pude sentir prestêza eficien-
rio Poder Executivo que vi- RIO, 22 (V.A.) - As pre- I do grande reservatorio até ses: fixação dos pontos da! cia colaboração dispensada
sam a promover o bem co- visões dos técnicos sobre a às 15 horas de ontem' havia l'efOr�la e_encaminhamento I! au, to,

ridades navais" sob s:umUlU ou resolver os proble- c�pacidade do Ribeirão das baixado p�ra 392,10 metros, ou execuçao no Congresso. comand� tarefa recuperaçao
;was angustiosos do momen- Laje:;; para fornecimento de o que vale que a diminuição Ambas as fases comportam mádeiras desgarradas re
to.

" água e energia elétrica á nas 24 horas anteriores fo-i os elitE;n_dimentos partidã- cent"e enchente Rio' Uruguai
ENTREVISTA INFELIZ população carioca, são ho- de 2.230.510.000 litros. A l'ios que se tornam necessá- pt Desejo expressar ilustre
Depois de taxar de infeliz je; as mais desalentadoras. reserv?, aproveitavel era, l'ios para o melhor anda� amigo meu proprio nome

:a ent.revista do sr. Dil1arte Del1tl:o de uma semana no portante de 33.690.000 li-o 'mento da matéria. Ac.l'esceu- bem assim classe madeirei
Dorneles, o' sr. Hamilton maximo - djzem aqueles tros. ,tou, ainda, o entrevistado, ,. 1'a reconhecimento vaxilio
Nogueira aCl'escentou que técnicos -' o Rid poderá fi- A partir de ante-ontem o que todos, 98 governadores I esperando poder continuar ",.,.111-1. :;, .Il

não 'pesa a seu favor sequer cal' sem luz, água, telefo- fornecimento de energia às com quem' conversou sobre i contar sua indispensavel
-"""..;.;.;..;..._---------

a circuilstancia de a ter da- nes e esgotos, caso não a- industrias foi reduzido de o assunto apoiam a refol'm�. : cooperação controles .e�ercj- Ligeiro! Passe-m� a càr-
no de boa-fé: E, se assim corra abundancia de cht1- 25%. De outr,a parte, foram achando indispensável e al- dns Instituto Exportação teira que eu estou' com
fôsse, teria procedido m�l, vaso pU�lÍdos já mais de mil con. ,guns ,sugeriram até' nutros Mad.eií·as via Fluvial. Cor- pressa, pois tenho que
porque foi um gesto de des- Segundo as informaç,ões sUn1idOl�eS por falta de ob-

tpontos, a.lém do j� Jo?al.iza- diais saudações Pedr.o Sa- fazer ainda dois discul'-
�Qrtes,ía par� com OH honra- oficiais rorneeidas a im- servanCla das cotas de ra- do', ou seJa o da dlscrlmma- res dos SaDtos - PreSIdente 'sos, hoje, pregando a no-
d-os representantes do Par-

. prensa, o nivel das
_
águas cionainento. ção das rendas. . Instituto �acional Pinho"" nestidade!

'«Em
I

""
•..�

--

. ,�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BtA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTONIO DIB MUSSI

Cirurrla-Clínica Geral-Parto.

e.r:f1�o eompletO·. ellpecialisado da. DOENÇAS o. SaNHO-

...,..r1<>; Da. li .a '12 bora. --; Dr. an"l.
Da. 111 ... 18 h ... ra. -- I'ra. Musai.

1l<K14.ncl. - !tu Santo. Dumont. 8. A,pto. I.
<,

:.....\

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
....d"U.ta efetivo do Hosptta] de .Caridade. de diveuOlJ

lnstitutos e Caixa.

-o�

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

a.t1rad. d. corpo. extranb os de Pulmões I! Eso!aro.

I· I -0-

RAIOS X

."uno aparelho par. radiografias d. Cabeça.
I
Tran.namJnação. para eon'róle d. eUfa do.. Sinusite•. latra-

....Dl.... "'..;" {

-0'-

HORARIO DAS CONSULTAS

(F.la manbl - Hospital de CariJade).
(A. arde - Consultório Visconde de Ouro Preto, D. I. (Altoa

.. Ca.a Bello Horizonte).
a••idlncia Felipe Schmidt 101. Telefone i.see.

�--------------------------------------�---

DR. A. SANTAELA I(I'ormado p!la "acuIdade. Na-
DR� 1. LOBATO

FILHO
....1....edieiDa d. trui..;rai-
., , Doeaeu '0 a..arêlho re.plratene... '0 Dia.il). TUBER·CÚLOS.

...1.;0 por I.'Onel1rao. da Aaail- ,Clrarela 'do Tc;uT.
:..

II.. Il Plicopataa do Di.trito
Formado pela Ji'aculdada N.cio-

Ir.....i.
nal de .edieina. Ti_iolol'Í.ta e

1lx�11l"11I0 .0 'Ho.pltaJ P.l�
Ti.iocirnrll'iló do Hospital Nuln"

....viev _ .anidlDlio iJudici'rio

.. Capital I'adéral.
1b-lnwrno da 'Santa Ca.. 4.
....rte6rdii 40 Rio de Janeiro.

:Ramo.. Curio 1'1. ellpecializaçlo
palo S. N. T•.ZX-\Dterno e b
a..i.tenta d. Cirureia do Prof.

Ueo. Pinheiro Gllimaria•. (Rio).
OHlllq .'diea - Doença_ Ner- Cona.: Felipe Schmídt, 18 .

.....
Con.ulta., ttiàriamttnt...... 11

Ge••• lt6rio, .ttiffdo Am6lf&
à. 18 hor••.

..... - Sal. t.
Rua Dom Jaime Clmar..,""4"'ci": Anul.a aio BraD-

20 apto. 2.·
t!I. 1".

Fone M. 802.
Oo••• lta.l Da_ 11,1. 18

�ora"1 .,
T.lefone; _

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

�•.,.lt6:riol 1.Iel.
, DR. ARMANDO VA�"'ldhe!al 1.l8t.

.

_

LERIO DE ASSIS
MEDICODR.NEWTON

.',c} .t:D'ÂV1LA
.

Florianópolis, Sexta-feira, 23 'de Novembro de 1951 o ESTADO

Ooença. nervos•• a mental... �Clf1liea médica d. adultol e

Impoteneia Sexual. criaDça_ •

Rua Tiradente. UO t. I Consultório,- Rua' Joio Pinto,
Con.u"!taa daa 16 ia 111 hor... ,111 - Tel••. 7811.

rON.: M. 7118. I' CODllultas: da. 4 ã. II hora•.
Re•. Rua S.,nto. Saraln. 84,' Re.idêneia: Rua ••tave. Jt-

- ••treito. ni6'r ". Tet 8.12.

DR. M, S. CAVAL·
CANTI

Cllulc. ex.clulivament. da erí-

o ESTADO
Administração

Redação
.

e Óficinal'l 1
rua Conselheiro Mafra.
nO 160.'
Tel. 1.022 - Cx. POI
tal, 139.
Diretor': RUBENS A.

,

RAMOS.
Representente:
A. S. LARA

Rua Senador Dantae,
40 - 5° andar
Tel.: 22-5924 - Rio d.

Janeiro
.

RAlJL CASAMAYOR
Rua Felipe de Olíveire

nO 21 - 80 &lidar
Tel.: 2�9873 - 810

Paulo
ASSINATURAS
Ná Capital

Ano . . .. Cr' 100,00
Semestre .

�Cr' 60,00
Trimestre . Cr' 85,00

No Interior
Ano ..... Cr', 120,00
Semestre •. CrI 70,00
Trimestre . Cr' 40,00
Anúncios'mediaate eoa

tráto.
Os' orIgmais, mesmo

não publicados, não S80-

rão devolvidos.
A direção -não se res

ponsabiliza pejos eOD�

eeitos emíttdos no! ar

tigos assinadce.

DR. LINS NEVES
Diretor' da Maternidade e mê

Üeo
�
do Hospital de Caridade.

CLINICAS OH EENHORAS
CIRURGIA - PARTOS

4SSISTENCIA AO PARTO •

OP.RAÇOES 9.BST�TRICAS
Doença. glandulare.. tiroide.

�'f'rio., hípopíae, etc.
. Di,turbioa_, nervosol. - .atarl-

- 'lidade - Rell'ime•.
Oonaultõzío : Rua Fernan'do ••_

allado. - Tel. 1.481.

Re.id. R., 7 de Setembro - .dU.
Crnl a Souza - Tel. 8.fl.

.... eom mod.rnoa método. de diagnósticos e tratamento.

_"l,1'OSCOPLA - HISTERO - SALP1NGOGRAFIA __ •• 1'A,1I0-
ança•.

Rua Saldanha Marinho. 11.
'.

,

LISMO BASAL Telefoue (M.) 7111,
••4to"rap1. por. onda. cUl'1:a.-&letrocoaeulaçió "aio. Ultra\

...·1... '. Infra. Vermelho.

I D A I dc...,nlu,rio: Rua Tr�jaDo. nO 1, l' .andar - aóifie!o do .oá,-- . r.
.

varo e
Carvalho

Doenças de Crianças

I Consultório: Rua Traja
no a/n. Edif. São Jo<"ge _.

l° andar. Saías 14 e 15.

I
.

'Residência: Rua Briga-.
deiro Silva Paes, a/n -, 30
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàrramente das

14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

Cor.o Nacional d. doenea. 1
••ntat.. I
.x-diretor· do Hospital Colonia

hllt'Ana.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Dr� Antônio Moniz de'Arauãl
{ J' Comuníce a �eus clientes e amig'í.s que rei-
aieiou .. clínica ibesta Capital.

• ,

CONSULTÓRIO: Rua Nunes' Machado,'
(consultório Dr. Oswaldo Cabral)' - Das 15 às
17,30 horas. .

.

. I

RESIDBNCIA: Rua Bocaiuva, 185 Tele··
fone M-714_

,-------

..

Dr.
,.

José Mecleiros

ADVOGADO
o.. 8eni�o. de 'Clinlea lar••UI

• .. Aul�têncla...MonteipaJ .. JlCIII-
�•••ral - Deeaçaa ... I.. .Ital de Candade

uor.. - Proetolocia OLINICA ••DICA D. C1UAN-
.lltricidad. .'diea

I
QAS • ADULTOS

O'...lt6rio: .!lu. Vítor ••is- - Alerria _
..... 18 - T.lefon. 1.&07. Con_nltório: RUIi NuDel ••ãa- ,�� "�.I.' .... :�� '>MS.,-

.- Oo•••lta.:.1 11,10 llora. e à

jlo'
7 - Con.uIta. d,a.a 16 ... II' '•.

,

..... 15 hora. em diante. - da. 11 .. 17 horaa. 'I
.' 'I '. II

_ide.ela: ,Rua Vida) aamo., ".idlneia: .Rua .areehal Gal- ,9;, 11•• M...,,,,,, o.o<l.'••3U.l.· ••d..
,

.

- T.lefoDe 1.421.' DI.nn•• I - Fon_1 - 781. C:URITIM lIUCIlA.... ,P�ROSI1BIUIS

,.

i Credito Mutuo Predial
O mais antigo Clube de Sorteios do Est(ljdo de

SANTA CATARINA.
Fez entrega de mais um prêmio em Ponta G:l'os

sa (Canasvieíras) à Exma. Snra, MARIA INÁC1A
'DA LUZ.

...

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

agentes mais próximos, ou seu escritório _na, PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - 2° andar (Altos R�tll>u,..
rante Rosa). .

I

_ \
Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss., estarãe; ba.bifl..

tados a concorrer ao sorteio à realizar-se dra 31 de
.

OUTUBRO, que está aproximando-se.
Cr$ 13.500,00 dístribuidos em prémios toàoo &s

meses. \

FAÇA UMA V!ISlTA
FABRICA· DE MóVEIS

DE

Rodri,gues
"&, San'O&

!i'IUz'.4 LIMA & .IRMÃOS
Cons. Mafra, 37

� Florianópolis

esc- ITÓRIO DE
ADVOCACIA I Materíaía de Cf}n�truçà

DO SOLICITADOR WAL

IBenefiCiamento
em Gera

I DIR CAMPOS Madeiras para tc.s
Advocacia em geral . Fins, Aber�urae, AssoaJ.bo.

Funciona junto a08 Insta- Forro Paulista, ese., Maqe'
tutos e Caixas de Aposenta' 'ras de Pinho, Lei e Q»alida
doria. Acidentes do 'I'raba- de.

lhó. Iuventários. Sociedades Escritório, Dep6sito
Naturalizações. Oficinas :- Rua 2"4 d-e Ma'

'Escritório': Rua VitOI n? 777 - Estreiit> - Floria.-
,

I'
i:

Meireles, nO 18 - 20 andar. nopo 18 •

.
....

.

Estreito - .Florlanópolia

. Vulcanização
DE

'Pneus e Camaras' de Ir'
Serviço Garantido

,

COMERCIO" TRANSPOR'l'ES C. RAMo..�'S; A.

'Dr. Renato Ramos da Silva
Advo;gado

Santo' Dumont, 12 _. Ap. 4
'.

Rue

Caixa Postal 150 .• Itajaí -. Santa Catarina

/'

.

,

Posto de Serviço '·ESSO"

Telefone Manual - 44 "

V" g
'.'

g � Ir.,'18 em com s,e urôn"a '

e rapi.df,Z ' "

sO NOS CONFORTAVElS LhICRO-ONIlHJS DO I:B,A?IDO «SOL-BRASILEIRO» Ji

Agênéia:
Ft-Jl'ianópúlis - haja! - J-oinv ille - Curjtil I) H

.

J!

Rua Deodoro esq:n�na da 'I
J

Rua Tenente SHveira . �

RA·C 10
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FA€ILIDAnE8!

,

. ,.

RADIOS - ELE.CTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS
. TOCA-DISCOS AGULHAS -

ENCERADEIRAS � GELADEIRAS' - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS AL'l1oFALANTES
,

/

SISTENCIAS CONDENSADORES
*

o mais completo estoque de peças para radio
Ruà 7 de SetembrG, 21 e 21 A _.

. Florianó 1olis··

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�!��RSÁ�o!.ciall
DR. THIERS FLEMING
Ocorre, hoje, o an íversá

rio natalício do dr. Thiers
de Lemos Fleming, enge
nheiro-chefe do 17° distrito
da Píscalização dos Portos,
Rios e Canaes, .com séde
nesta Capital. '

As muitas homenagens de

que será alvo o aniversa

riante, O EJSTADO se asso

cia.
SRA. ALVARO TOLENTI

NO
Transcorre, hoje, o

-

ani
versário natalício da exma.

sra. d. Estelina Câmara To

lentino, digna esposa, do sr.

Alvaro Tolentino, a quem
cumprimentamos.
FAZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

- Otavio Schiefler, via
jante comercial.
- Dalmiro Mafra.
SENHORITA:

- Esther Judith Hübbe,
filha do sr. Andreas Hüble.

Máquina,s ele Costura
.>�
"'Y

I
I

F'Iorfanópohs, Sexta-feira, Z3 de Novembro de 1951
,----------------------------------- ------------------------------,.,--

3

!!Elancipacão Jurídica e ••.

derbieLt, como o caso do famoso Guilherme -Marconí,
1"01" fim, historiou corno �e dera a anulação do casa

: .mente de Elvira Pagã. A famosa "vedette", convolara

núpcias no México com um membro da alta 'finança bra
_::sileha. Entretanto, ao casar-se, não trazia ela, no cora

,>cão, o ânimo da indissolubilidade do vínculo. Promovido
,,� divórcio 1\0 México, restava ao esposo �nular perante
.;:a igreja () casamento religioso. E isso êle conseguiu por
xrma sentença da Cúria Metropolitana no Rio de Janeiro.

>, Passava das 23 horas quando o cdnferencista exgo
"tou o s-eu trabalho. À despeito' da prolixidade do assun

--.to, a assistência manteve-se, até o fim, atenta e interes-
-sada, demonstrando alta dose' de disciplina mental.

O eonferencista foi vivamente aplaudido.

lepercute, no
:Senado ...

Cine�Diário
RITZ

I

Às 8'horas

jeitos a prazos regimentais. Pré-Estréia
-Há essa crítica generaliza- - Filmada por Walt Dis-

.,-da, fora dO,Congresso. Esta ney a história que todos os

'�'fQi a impressão e acredito corações sabem de cor!

-que, de boa fé, daí partiram A'GATA BORRALHEIRA,

-os conceitos que o sr. ninar- (CindereUa)
-'te Dorneles avançou a res- 'I'êchnicolor

;peito de nossa ação. Devo Um (!E!Rlumbramento com-

"ressaJtar a atitude de ór- pleto, com a mais linda len

-gãos como a "Tribuna de da do mnndo feita realida-

Imprensa", que procurou de, pelo desenho animado,
-'mostrar como se trabalha pelo ·.:vlQ'·ido, pelas mus i-

lll:l:\S Câmaras legislativas,
-sobretudo nas, comissões

-ilermanentes. É o que se de-
've fazer. É preciso que os

<órgãos de publicidade, e nós
�Ilesmos, sempre que puder
zmes, façamQs sentir o que
-l'ealmen te se vem produzin-
-do, esclarecendo o povo em

�eltal, para que não medre
•êsse jui,7tO injusto contra o

't'Congresso Nacional".
APELO FINAL

Depois de agradecer e

-eencordar com .o aparte do
l.ider petebista, disse o sr,

"Hamilton Nogueira que o

J -sr, Gomes de Oliveira se

.anteclpara ao que êle ia di
:zer_ Queria, assim, fazer
'um apêlo, para que, em vez

'de ,atacarem o Congresso,
1>rtlcurem os órgãos de pu-''_'hlicidade prestigiá-lo, es-

" .eI3'.Te�e-ndo I) povo, q:le está I-:tual rnformado. Assim por

<exemplo, a Rádio Naaíonal,
'
..-que é estação oficiosa, deve
-eessar sem; ataques ao Par
lamento e por'de lado as a

-eneações 'que' levanta às
'vêzes até contra a 'pessoa de

'parlamentares, inelusive um

-dos representantes do Dís
·'t;rito Federal _rio Senado.

O presidente de um par
tido - continuou o orador

"

- não tem direito de fazer
-:.as: afirmações que fêz, na

'sua entrevista. "Em nome
"da baTI cada da UDN, quero
'''Congratular-me _ conclüiu
'o sr. Hamilton Nogueira _

''Com o sr. Nereu Ramos, pe
la atitude correta' que vem

-tendo na direção -dos traba-
-lhos da Câmara dos Depu.
tados, atitude idêntica â que
--teve como presidente do Se
nado Federal".

,

I
'

,Camlsaa, Gravata., Plj.,
I,

moas Meias das melhorea.
pelo8 menores preçol 16 ••
"CASA MISCELANIA - R1U
C"·,"""...nH'!h·... Mtlf,.a

Clube Doze de agostO.
Noticiário Universal. A V I S O
Preços:. Cr$ 5,00 e 3,20. � Diretoria do Clubé Doze, de Agôsto tem o prazer
Imp. até 18 anos. de avisar aos s1's. Associados que, a partir do dia 10 de
IMPÉRIO às 7,45 hs, dezembro, se encontrará aberta na Secretaria do Clube,
1) ISCA DA MORTE. as inscrições para as senhorinhas que deseja.rem debutar
2) TRAIÇAO NA

FRON-\
no grande baile de São Silvestre, a se realizar na noite

TEIRA. de 31 de dezembro.
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20. Arnaldo Dutra __:_ Diretor Social

ca;:: ' ..

F'alado e cantado em por
�iJgUê3 C(:J)1

Simone MORAES
Jorge GOULART
e 'outros aplaudidos �r1_ i,,

tas patrcios.
. No PI ograma :

Noticas da Semana, NJ,C'.
1\1(:t1'o .' ornal. Atual.
Preço único: Cr$ li,:':' '

•

-

nno até 14 anos

ODEON
Àf 7,45 horas

Pr,�!�n,l11a Duplo.
�01TE DE TEMPE.,l'ADE

",1c,1)ert YONG
M, rgur ité' CHAP1\1::\N

:\.M".NHECER FATWKO
An-:1 TODD
fxic PORTMAN

Téchnicolor
.

No Pl·::.grama:
.

A i,h�rcha' da VL:h.

Prcçre : Cr$ 5,00 e 2,?0.
Irnp, até 14 anos.

ROXY
Às 7,45 horas

Programa Duplo.
ABUTRES HUMANOS
,

Téchnicolor
Alan LADD
Brenda MARSHALL
SEI,OS DA MORTE

com

Robert ROCKWELL
No p"ogi'ama �

Cinelandia JornaL
Preços: Cr$ 5,00 e

Imr. �'i'é 14 anos.

IMPERIAL.

ESTtLO MDDE'RNO

��elos
de '

,

/

Às 7,45 horas
A SOMBRA DO POENTE

com

Ester FERNANDEZ
David SILVA
l'h i • J!'rama :

]'foticias da Semana. Nac.

1951
,.

PRfMAM P!LA

SUA FINA
•

APRESENTAÇÃO

RESOLVA, REAI.l\IENTE, SEUS PROBLEMAS DE

,
' COSTURA!

.

VENDEMOS COM GARANTIA E COMPLETA AS

SISTÊNCIA TECNICA
MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA

RA TODAS AS MARCAS . E TIPOS DE MAQUINAS
LIMPEZA - PINTURA _ REVISÃO GERAL

.... ATENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO - FO
NE 1.358"

PEREIRA OLIVEIRA & era,
RUA CONSELHEIRO MAFRA. 6C\HIo VO\.UNTARIOS OA PÁTRiA, "'.·68 • t..�

UP-to.-o:'l, ...... on ·n;:�Q'off;._ ·t(��'_'

Lira A Grécia, mais uma fonte
de divergencias

Tenis Clube
PROGRAMAÇÃO :PARA MÊS DE DEZEMBRO'

APRESENTAÇAo. DAS DEBUTANTES DE 1951

3,20.'

Dia 7 - Sexta-feira - Às 21 horas - Soirée .de For- PARIS, 22 (U.P.) - A ra os Balcans, que estava,

matura dos Ginasianos. União Soviética apresentou em exercício, há seis anos.

Dia 8 - Sábado - Baile de Gala - Dos Bacharéis às Nações Unidas uma pro- O delegado grego; sr. Jean

da Faculdade de Direito às 22 horas - Traje: Casaca - posta, exigindo a decreta- PoÜtis, também deu seu :1-

Smocking - Summer - Branco a rigor., ção da anistia geral na Gré-IPoio
à proposta norte-ameri-

,

Dia 9 _ Domingo _ Soirée dos Formando da Facul- cia, o "fim do domínio dos cana, inglesa, francesa e

dade- de' Ciências Econnmicas �}�_._2.t horas, ", Estados Unidos nesse 'pais" I mexicana, pleiteando a no-

Dia .14 - Sexta-feira - Sessão Sõle�ie· de Colacão e €1' estabelecimento de rela-
.

meação de uma comissão de

de Grau dos Formandos da Faeuld�de de, Farmáci� e I ções diplomáticas entre os vigilancia, à fim'de exami

Odontologia - às 20 horas. _' -. gregos e os países do Co- nar -as perturbações à paz,

Dia 15 _ Sábado - Baiie de Gala de Formatura da :minform, a Bulgária e Al-, em qualquer parte do mun- '

Faculdade de Farmácia' e Odontologia - às 22 horas. : bania. O sr. Semen Tsarap- I
do.

Dia 23 _ Domingo - Grandiosa Matinée Infantil .kin, assistente do chanceler ------------

de Natal - das 16 às 21 horas - Distribuição de bom- IAndrei Vishínsky, apresen-
SABE DAdULTIMA?,

' CHE �OU
bo-ns pelo Papae Noel. tau uma proposta à Comis-: M A R T I N I

Dia 25 - Terça-feira - Elegantissima Soirée de são Politica da Assembléia Vermouth de Fama Mundial
Natal _- Ornamentação excepcional - a cargo do deco- Geral, depois de lançar um

rador Mister "ORLOFF" -r- Sorteio de Premios v-> Gran- violento 'ataque ao atual go- V' dd�s surpresas -,Musicas' escolhidas dentro de um am- verno grego. Afirmou ele' en· e-se
bíente que somente o Clube da Colina sabe proporcionar que a Grécia se transfor- I U t

di A
. . ,m erreno com uma casa

a seus 19nos, ssoeiados. Reservas de mesas na Relo- mou num monopolio norte-a- I
h 'd '

.

lV'�ORITZ
" .

di
. '-d e c acara, pe ras granaes.

joaria 1.
,

- a partir do dia 16. • mencano, U'IgI o de ultra-. t'·
�

f d
N

._

d para con8 ruçao. azen o
mar.

.

a reu11l�� e ontem, fundos para o mar eom
a,GrecIa anuncIOU que o seu 't Ilh".

uma· pI oresca '.' para
governo se tornou capaz de

. repelir os comunistas e as
pesca.
Situado no fim do Bom

guerrilhas, pelo que propu- Abrigo.nha a dissolução da Comis- Informações nesta Reda-
são das Nações Unidas, pa- ção,

---0:0---

Encontra-se nesta cidade
um senhor que procura com

pr�r pianos usados, qual
quer marca. Paga-se bom
preço. Atende-se �chamados
à domicilio, deixar recado
no Hotel Magestic, pelo fo
ne 657, ou falar pessoalmen
te com o sr. Abrão, das 12
às 13,30 e das 18 às 19,30'
horas, no mesmo hotel.

EDITAL
De ,ordem do sr. presidel1-

te do Çonselho Diretor da

Associagão dos Servidores
Públicos comunico que, nos

tet'mos do art. 13 dos ES+'�l
tnt0s, acha-se aberta, na

Sec,·etaria da Associação,
áté adia 6 de dezembro pró
ximo a' inscrição de sócios

para ,efeito da eleição do
Conselho Diretor' que seui
cá no biênio 1952-1954.
A inscrição dos candida •

tós deverá ser procedida me

eFànte petição assinada por
vinte sócios quites.
Florianópolis, 14-11-1951.
.loão Teixeira da Rosa Jr.

Sec,'etário do Conselhoo

Concurso "PARA UM CARNAvAL MELHOR"
Comunica a Secretaria do Lira que as inscrições

para o concurso de musicas carnavalescas I'PARA
UM CARNAVAL MELHOR" - 'Terão início dia 15
de dezembro.

Pianos usados

Vende-se

•i
I

, i
J
'1

I
',I

AVENTURAS
.' ,

.t
DO ZE-MUTREiA . .'.

Uma c�sa de material em
boas condições, situada á
-Travessa Triunfo, com vista
.para o mar.

Entrega imediata.
Tratar no Bar São Pedro.

I
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4 Florianópolis, Sexta-feir a, 23 d-e Novembro de ] 951

.:

".� o F.5;TADO

_j

-aLUB DOZE -DE AGOSTO-,
.:

DOMINGO", DIA 25, COM INICIO ÀS 10 HORAS DA MANHA, GRANDIOSO "COCKTAIL" DANSANTE, COM A

SOLENE ,E'NTREGA' DE PRÊMIOS 'AOS VENCEDORES' DOS Ív J O G O S UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES.

I Festív,ida·de de Santa CatariRI,
I a Vtrgem Padroeira da Arquidiocese

, "

20' DE l'jOVEMBRO ,

A, data de' ontem nos re-

cordou que: .

- eTh 1530, por carta pa
tente de D. João' III, foi no
meado Martim Afonso' de

Souza capitão-mór da nova

armada mandada. ao Brasil;
- em 1630, um destaca

mento holandês foi derrota

,do perto de Olinda, pelas
tropas dos capitães João de

Amorim, Francisco Rebelo,
Manoel Soares Robles e An
tônio Pereira;
- em 1639, partiu da Ba

hia a armada do Capitão
general Conde da Tôrre,
conduzindo tropas sob o co-'
mando do General Bagrnoli,
que se destinava à Pernam

buco;
,

- em 1769, no Rio de Ja

neiro, nasceu Francisco Vi
lela Barbosa, estadista poé
ta e mais. tarde Marques de

Paranaguá.; Faleceu na tar
ra natal em 11 de Outubro
de 1845. Foi o' 4° Ministro
da Guerra do Brasil Inde-,
pendente e o 150_da lista ge
ral' ,

�.

,

- em 1749, uma Provisão
'régia determinou 'que aos

filhos .dos casais açorianos
que." dentro de um .ano de-

" pois da chegada do Dester
ro casassem, fossem conce

didas várias vantagens;
- em 1823, partiu do Rio

de Janeir,o, 'a charrua "Lu

cônia", com destino a Fran

ça � conduzindo os deporta
dos políticos José Bonifá

cio, Martim Francisco, An
tônio Carlos (os tres ir
mãos Andradas),' Melchior
Pinheiro de Oliveira, Mon
tezuma, José Joaquim da
Rocha e os dois irmãos Vas
concelos de Drumond; \"
- em 1827, os ministros

'que integraram o gabinete
do Visconde de São Leopol
do retiraram-se, sendo 01'

ganizado novo Gabinete;
- em 1830, foi assassina

do em São Paulo, o Dr. João
Batista Libero Badar, dizen
do, antes de expirar:
"Morre um liberal, más não
morre a liberdade".
_ em 1832, foi extinto o

Regimento de Linha da Ilha
'de �anta Catarina, os herói
cos "barriga verdes", orga
nIzado em 176'9;
- em 1835, os "cab'anos"

atacaram Breves e foram re

pelidos pelo Capitão Pan',

toja, que foi ferido neste

combate;
- em 1866, o Marques de

Caxias assumiu o éomando
em chefe da Esquadra e do
20 Corpo de Exército.

21 DE NOVEMBRO
A data de hoje recorda-

DIREITO

Noções de F'inanças e Direito Fiscal .

Comentários Cód. Proc. Civil - 4 vol. .

Normas Jurídicas de Contabilidade .

Comentário Cód. Penal , .

O Divórcio •.................................

Teoria ,e Prática do Processo Fiscal ..... ,." ..

De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
Ribeiro Pontes ,

ÉrÍ:co Maciel FO, ..
Roque Gadelha de
Melo .

Napoleão Teixeira

o-s
100,00
480,00
150,00
130,00
50,00

Edital de CONVOCAÇÃO n n-ao dentro e no adro da
Catedral, aguardando caca,

Dom Joaquim Domingues uma o lugar que lhe :I)r re
de Oliveira" por mercê de servado e competir .c r-res
Deus e da Santa Sé Apostó- tito.

lica, Arcebispo Metropolita- Cada Associação deverá
no, Assistente ao Sólio Pon- '�.presentar-se CüP,1 (.S res

tifício, Conde Romano, Dou- pcctivos estandarres e dis-. .

tor em Cânones, etc. tintivos.
Aos que o presente Edital O préstito des�ilú:, ;?on�

virem, saudação, paz e ben-, tínua, lenta e in interrupta
ção em Jesús Cristo. mente, isto é, sem quaisquer
Fazemos saber que, de a- paradas na marcha.

côrdo com a praxe estabele- Os fiéis e farail ias qus
cida e piedade dos fiéis, ce- 1'1:;0 puderem acompanhar a
lebrar-se-á no dia 25 do cor- procissão, ficarão nos pas
rente feriado estadual, pelo seios das ruas :10 trajeto,
decreto-lei de 12 de julho de para assistirem :1 passagem.
1938, a festividade de San- n préstito obedecerá ao

ta Catarina, a Virgem e 'seguinte itíner.uio : Cate
Martir, Padroeira da Arqui- dral Metropulitana, Praçs
diocese e do Estado, pelo Quinze (Lado d i Palácio);
modo seguinte: Rua Felipe Schmidt, R, 'I'ra-
10) Às 10 horas solene Juno, R. Vidal Ramos, R. Ar-

Missa Pontif'ical. cipreste Paiva, Praça Pe-

20) Às 16 horas, procissão reira Oliveira (Lado no
COTn a Padroeira Santa Ca- Ipase), R. 'Padre Miguelr
tarina, para a qual ficam nl n, R. Anita Garrualdi, A,�

convocadas tô- F·. d1io Luz, R. Fernando.
das as entidades e institui- l\ta..:,h"lào, Catedral Met roj.o
ções católicas desta Capital, l�td'la.
e nela deverão tomar parte ,

O Pálio será carregado
designadamente pela seguin- belas merit.iseimas Autori
te forma e nesta mesma 01'-, dades, especialment-e convi
dem: dadas. Para a solene pr.icís-
Cruz processional, Colé- são convidam-se tortos (<3

gio Coração de Jesús, Asilo fiéis e a população em ge
de Orfãs, Congregação da ral,: para o maior bruhanuís
Imaculada Conceição, Con- mo do ato.

gregação de Nossa,Serthora' , Sendo costume, aí íás mui
das Dores, Associação de to louvável, e piedoso, 'Jufei
Q,anta Terezinha, Damas de tarem e ornamentarem os

Caridade, Apostolado do .!'iéis, TU�S e pracas em c'r
Monte Serra te, Apostolado cunstâncias semelhantes, o

de São Luiz, Apostolado de mesmo se pede ,� espera poe
São Sebastião,' Apostolado locaSiã0 da procís sü a ue San
de Nossa Senhora do Parto, 1.a Catarina, glórios-i Fadro
Apostolado da Catedral, Or- eira da Arquidioccse e do>

dem Terceira (Senhoras), Estado.'
Ação Católica, Anr+go dos Florianópolis, 12 de Nfi-
'\1enores, Col ég io Catarinen- vembro de 1951.

se, Congregação (h Nossa De comissão especial de
Senhora do Bom Conselho, Sua Excia. Revma,

Congregação de Nessa Se- Mons, Frederico Hobold.,
� hora do Desterre, Irrnan - Vigário Geral.
dade de Nossa Senhora di) José Renato 'le SOU7.a.
Monte Serrate, 1i'rr:andade

,provedor
da Irmandade fi",

de Nossa Senhora da Con- SS. Sacro

ceição, Irmandade de Nossa, Heitor Dutra, Secretário
Senhora do Parto, Il"manda-I da Irmandade do:38 Sacr,
de de Nossa Sen nora do Ro-

o Snicidio ., , .. " , , ,

'
.

ROMANCES
Dinheiro Graudo " .. , , :, .

Manhattan 'I'ransf'er , , , , ..

Aventuras de um comunista , .

3 Soldados .. , ., .. , .. , , , , . , , . ',' . , , .

Paralelo 42 , , , , , .. , . , , , , . , ..

1919 , , ,.,., " "

Paz de Espírito .

A Esperança ' .. " , , , .. , , ,

BIOGRAFIA

65,00
40,00

John dos Passos, .

John dos Passos, .

John dos Passos ..
John dos Passos ..

John dos Passos, .

John dos Passos ..

J oshua Liebmam .

André Malraux .,

45,00
45,00
50,00
50,00

.

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

sário, Irmandade do Espíri
to San to, Irmanda 1� do Se
rhor Bom Jesús dos Passos,
Irmandade do S�ntíssimo Um terreno com uma casa

Sacramento, Orr'em Tercei- e chacara, pedras grandes
ta (Ho;:nens), C,l!TO Triun, para construção, fazendtl
fal de Santa Catarina, fundos para o mal' ('·om·

Revmo. Clero, P>iii", Canto- uma pitoresca .
Ilh"t para;

res, Bandas de Música e pesca.
Povo. Situado no fim do
Antes da supramencÍona- Abrigo.

da hora, as refe11(�a3 .:<"8;- Informações nesta
ciações e entidade,:;, se re!�- ção,

Vende-se

Augusto. dos Anjos , , , _ De Castro e Silva. 25,00
Pedidos para Representações A. S, LARA LTDA. - Rua Senador Dantas.

40-t)v -- C. Postal 12'68 _ Rio de Janeiro, Acompanhado de vale postal ou

cheque pagável no Rio de Janeiro.

...........................................

NOVEMBRO
328 S, CRISóGONO

Lua nova a 28
37

Edilal

Dom

Reda-

-

(ompre pelo me

\1
nor preço da cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo-

!i dê lo 1951, com 9a ..

I, rantia real de
·5 anos.

um senhor que procura com

prar pianos usados, qual
quer marca. Paga-se bom

n�q�: .

, .

'_ em 1762, uma esquadra BrIgadeIro :ty.Ianuel Marques - em 1851, foi assinado preço. Atende-se chamados
conduzindo trçpas para a

I
de Souza, fIlho do Ge.neral em Montevidéu, entre o Brá- à domicilio, deixar recado

Colônia do Sacramento (ig- do mesmo nome e paI do sil, a República do Uruguai no Hotel Magestic; pelo fo

nOl"ando a capitulacão des- Tenente-general Conde de e os Estados de Entre Rios ne 657, ou falar pessoalmen
ta praça em 30 de O�tubro), P?rto Alegre. Nascera em e Corrientes, um tratado de te COlll o sr. Abrão, das 12

partiu do Rio de Janeiro; Porto Alegre em 1770; alianca com o fim de "li_làS 13,30 e das 18 às 19,30
� em 1816, nasceu em Pi- - em 1845, após a pacifi- berta;"o povo argentino da horas, no m,esmo hotel.

tangi, Minas' Gerais, Marti- cação da Província do Rio opressão que suporta sob o FERIDAS••REUMATISMÕ
nho Alvares da Silva Cam- Grande do Sul desembarca- domínio tiranico do gover- IJ pLACAS SIFILITICA!
pos, falecendo a 29 de Mar- ram em Pôrt� Alegre o Im- :lador D. João Manuel de "JiXil'ldfl lTAuu.air8ço de 1887; perador D. Pedro II e a Im,

'l'Rosa,,'"
fi· t t V I' U tH

- em 1824, em :M:o.ntevi- peratriz D. Tereza Christi- llecHeaçlo
..

a1i:dUar ao tr..
déu, morreu envenenado o na; André Nilo Tadasco tameato dá .ifili.

, v
..

',1,

'IATE CLUBE
De urdem elo Senhor Co

modoro, levo ao conhecimen
to de quem interessar pos
sa, que, tendo sido vendido
o barco TABU, e não cons

tando o nome de seu novo

proprietário nos registros
do clube, notifico que, a re

ferida embarcação deverá
ser retirada do galpão den-

I
tro de .10 dias, a contar da
presente data, não assumin
do a direção dêste Clube ne

nhuma responsabilidade pe-
la mesma.

Florianópolis, 21 de no

vembro de 1951.
Cristiano 'C. Pereira

I Secretário,

S A B A D U
1951 - Hoje é o último dia em que a Loja RENNER

aceita encomendas de ternos para Natal e

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

'

•••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••

Irmandade do' Senhor
Jesus dos Passos

Bom
EDITAL
De ordem do sr. presiden

te do Conselho Diretor da
A ssociação dos Servidores
Públicos comunico que, nos

termos do art. 13 dos' Esta
tu tos, acha-se aberta, na

Secretaria da Associação,
[,té o dia 6 de dezembro pró
ximo a inscrição de sócios
para efeito da eleição do
Conselho Diretor que se1.','i
cá no biênio 1952-1954.
A inscrição dos candida·

tos deverá ser procedida me

cEante petição assinada por
vinte sôcios quites. ,

Florianópolis, 14-11-1951.
,loão Teixeira da Rosa Jr,

Sec','etário do. Conselho,

Pianos usados
Encontra-se nesta cidade ,

I'
I

O.suy Gama & Cia
Caixa postal, t39
Telefone, 1607

R_u8_Jeron imo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

E . crístta da Catedral lViet'i'o-
HOSPITAL DE CARIDADE I polítana, 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 honra à Nossa Padroeí-

Realizando-se no próximo
dia �5, às 16 horas, a Sole
nissima, Procissão de SAN
TA CA,TARINA, ven)1o soli
citar, de ordem do sr, Ir.
mão PTovedor, a presença
dos Irmãos e Irmãs, na Sa-

ra,

Consistório, 19 de novem

bro de 1951.
Luiz S, Bezerra da Trin

dade - Secretário.

"A GATA BORRALHEIRA" (Cinderella) é um

filme admiráv.el, para velhos, moços e crianças. Para os

velhos, como uín conforto pelo tempo, perdido em tantas
coisas inuteis da vida; para 'os moços como um exemplo
de beleza, e realização de arte; para as crianças; como

diversão sadia, bôa, oportuna, longe das revistas das his
torias de quadrinhos".

"TRIBUNA DE IMPRENSA" _ 14':3-51 - Danilo
Ramires.·

RITZ, 6a FEIRA, EM PREMIÉRE!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--lU' Plã-no lfacional10 Trigo I !j'�\�l(IDO Fixado o Preço do Trigo: 170 Cruzeiros

�:���:;t��:�;, d�P��;�;�,��;�n�i�;��!� I'
;.

�&MJ';'fO �;�:������fJ�f��;!I���o;:r�n����� 1�:�o�?:������l:',-arroz· dão excelentes mistu- cultivo de trigo no Brasil, ".:-, .. : ,,:, ,t.'. . Itagiba Barçante, em pales-!170 CRUZEIROS O SA�O dificação na.tabela vlgora�-
�:�?'��;�::C:Cl:::::O: �:ci;�::cf::i:�i:�:';:S� I �:;!Âi1��\ \ ��a�':��'��IE:���a�:�:.�!� �:Oi��:�{�,�::o;,;�� !: r.�t:9�:ii;:�!�:�::'�::

�����ii:��fi�;� �!(���;�����:�:::!�� ����,t�:. f(ªl)i;��if��;f��:;; ':�'rr.t I� liB Iii fAl
'-de arroz se con trapõem os Memorial dos Secretários êruciantes dare! 'h H"�Jtislllo. Visa com isto o Serviço W REGULADOR. VIEIRA)
---preços do mercado interna- da Agricultura de Santa Ca- outros males dO\'!i�t.+ ..

·

.hinétrio. de Expansão do Trigo elimi- , A mulher evitará dores
-eional, com o qual não pode- tarina, Paraná: e Rio Gran- AS-Pilulas O,. Wi•.t ..�t"�1�di�i�oment.nal' as irregular-idades veri- r /-<.. ALiVIA AS CóLICAS UTERtNAS
mos competir sem prejuízo. de do Sul ao Presidente da- s-obre os "ns.. �,�.�lr,I1d.��I'�es CI ficadas nas safras anterio- 1::X'.t�., Emprega-se 'com vantagem para

'���:�o:�;��çg:s a�;o�o�:a:�� Re��obl�:a'JaneirO, 8 de f'e- s�:P:�::o;a;:t����l:!�;�s das

�:��a��a::�� ;����i;n���h�: AVÓ�:;;.� ��:t�:�n::, �;:::ru�:�n�as�p��H�
'Ieiro no exterior, é ímpossi- vereiro de 1950. O trata",."to "'�r��1��'�T:ve Ia. obrigações assumidas para ,�.e.:b. parto e Dores nos ovário".

:e�:�ê:�To r:��:.:d: ���l���
• �:n�i��:t:����e���resen- z::;,;:::!� �::I�Q,l:�tI1.r::: co� �O�:lv�::o�ulta� im�os- l'_����

":

�.; "'�.:.
s PO::�O::'::":7��':" R,"wa-

":0 d:s P����O���:i�vo�� ��: ��r:��r��en��:t��'a��se G;� isso qu.;:'��:prl�l�iô.v: ��sn�o�f:��.:�sd·:e�� ��i,l��� l�� . J� \
_<,

>: :;��;�a Se����!N�, r����t=: c:;·-vem ser assegurados no Sul, Santa Catarina e Para- c·onseguem dar aliyio, t
-

d '1 ·.i�.J::t:tl�Kl�fM.i\f médicos ilustres.,

nos mais b Id
cons ruçao ,

e SI os e na f"mercado interno, para a per- n á, ao encaminharem a Vos- r. • as casos.
compra de vagões apropria-

I
. FLUXO SEDATINA encontra-se emmanencía da resicultura, os sa Excelencia o incluso me- dos para o transporte de toda parte.-excedentes da safra se vão morial das classes made- PI·lulas trigo em grão. Isto, aliás,:;acumulando. reiras dos referidos Esta- 'já sucedeu com os sete mi-

DEWITT . ���::d�':ec;:e�d�:g���dO �i�� I Chova em II"es-1para 05 Rins e a 8e.xigo' formaçoes do sr. Itagiba I V'/ 1)

�mg���:Se d: :�I: !:R�::�!' .

80 . na lodia
\

I'.. . ..
-------'Vende-se BOMBAIN, 21 (D.P.) -! I N G L E,�S A•. -.

.

Uma casa de material em Nestes ultimas tres dias,
.

_VISO ��:�'e:��d����:;fO, �!�a��st! ���{:���:e���;��l�i:,n�:us�� [fi ;11�"i' 'II]
rarn dezessete mortes no

porto de Okaha, Estado de
I
T Õ N.lC A . A P E R I T I V A

Sauràstra. Revelam as-noti
cías. que" as chuvas foram I

(
·

d P
, precedidas por ventos com

.

ocelra OS" es, velocidades de ciclone, que,

(ombaI11d.· no·'.�1.0 ·Dlla avariaram ·diversas embar- __:;';;:t_,-------
_,; c�çÕ�s· que se encontravam

.1 Seus pés coçam, doem e ardem"
nesse. porto. Esses aguaceí- VINAGRE DE PURO VI..anto a ponto de'quast enlouque-

cê-to r Sua pele racha, descasca ou ros atingiram támbem o an- NHO
sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um �erme qu� tigo local de peregrinações S·A-

.

LADAse espalhou no mundo mteiro e e d D k t'd dconhecido sob diversas denomina- e wara a e ou ra Cl a e

ções, tais como Pé de Atleta, CO- em Saurastra. O pôsto me
ceira de Singapura, "Dhoby') co
ceira, v" não pode livrar-se destes 'teorológico de Bombaim a-
sofrimentos senão depois de elími-

n.unciou que tinham sido renar o germe causador. Uma 'nova
descoberta, chamada N i x o d e r m, g istradas quatorze polegafaz parar a coceira em 7 minutos,
combate, os germens em 24 horas e das de chuva em Dwaraka,
torna a pele lisa, rnaçía e limpa nestas últimas vinte 'e quaem 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de "eliminar a coceira e llmpar a

pele não ·só dos pés, cgmo 11a
maioria dos casos de aff>cçoes cuta
neas, espinhas, acne, ,(rieiras. e

lmplngens do rosto ou do corpo,
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
tic(),· hoje mesmo. A nossa �a-

limo..... ���t�a�o�
.......... &:dia. proteçao. ,

"VIRGEM ESPECIALIDA-DE" da
elA.WETZELIINDUSTRIAL-JOINV[ LL E (MflrCa�'fJ�l •

.

"1

TORNA A ROUPA BRANQUISSl

dos, pedem vênia, a título
de colaboração e sintetiza
ção do assunto, para fazer

algumas ligeiras considera-
ção. ções.
Logo, o estabelecimento 1. Para o estudo da solu-

<da obrigatoriedade. da nis- ção do problema da madei
"tura de alTOZ ao trigo im- ra, como êle se apresenta
-portará: no mercado argentino e ou-

a) no decrescimento da tros da área da libra ester
'importação de grão ou fari-llina, ha a considerar,

prin..-,MINISTÉRIO
DA ÁERO-

Ilha estrangeiras; cipalmente no tocante à ex- NAUTICA
b) na poupança de divi- portação para a Argentina, Quinta Zona Aérea

rsas ;
,

estreitamente vinculada à, DESTACAMENTO DE BA-
c) na solução do proble- importação do trigo daquele' SE AÉREA DE FLORIA-·

'ma los excedentes das sa- país, as seguintes realida-
.

NõPOLIS
'fras de arroz; des, como ponto de 'partido. Levo ao conhecimento dos

d) na salvaguarda da ri- a) Em 1947, o preço mé-. Interessados que se encon-

:sicultu1'a. dio das vendas somou .... tra nesta Unidade a dispo.
Razões assim ponderaveis 698.240 milhares de cruzei-. sição 'de quem as quizer

, deviam, -em nosso entender, ros. consultar, as Instruções de
.ser suficientes para [usti- Em 1948, 822 cruzeiros e Licenças e Certificados a

-:ficarem o pão misto. 775. 053 milhões de cruzei- Tripulantes de Aeronaves e

O Ienômeno de arroz se ros; em 1949, o preço nos Pessoal de Organ.ização de
repete CQm a fécula de man- nove primeiros meses foi Terra, aprovadas pela Por
-dioca, de 866 cruzeiros por metro taria Ministerial nO 64, de
A lavoUil'a mandioqueira cubico e as vendas cairam. 27 de Janeiro de 1951.

.é o s"llstentáctllo da' econo- para 482.674 milhares. Roberto Brandini - Ma-
-mia de alguns Estados e, De então para esta partél jor Aviador-Comandante.
para outros; Tepresenta um as vendas, com a queda do
:lastI·o considerável. esterlina, 'ficaram prát,ica-

Após o terrriÍ110 da última mente paralizadas.
-eonflagra·ção, a mandioca b) J<Jstoques atuais nos di
·�ntrou em crise que ainda versos portos; Rio Grande
J)erdura. do Sul, 154.867 metros cúbi· salvo pequenas oscilações
A qualidade algumas ve- cos; Santa Catarina, - preço do pão.

zes e o preço - sempre tor- 136.978 metros cúbicos,; Pa- g) Preço mínimo comer
nam proibitiva a aquisição raná, 47.683 metros cúbicos. ciável da madeira para a
'dos deriva-doi'! nacionais da totalizando 339,528 metros Argentina Cr$ 2.035,00 pOl'
·mandioca. Como no arroz, cúbicos. 1.000 pés quadrado ou ....

as safras são superiores ao. Nas zonas de produção, ,Cr$ 863,00 por metro cubi-·
consumo. Mercado ·externo, há ainda cerca de 60.000 me- co para o pinho serrado do
eapaz de receber o

vOlume.[
tros cúbicos de pinho serra· Rio Grande do Sul e do Pa

<Que o excede não há, para do, ' raná e Santa Catarina, res-

operações normais. c) Preço garantido para pectivamente.
� so1ução, tal como se da o txig'o nacional:, h) O custo do pinho bra-

eom o arroz, seria a mistu- Nas zonas de produção - sileiro, posto em Buenos Ai-
°:ta ao trigo. Cr$ 150,00. res, é calculado atualmente

Sr. presidente, como fun- Nos ·portos maritimos de em Cr$ 750,00 por 1.000 pés
damento do meu discurso, embarque - Cr$ .170,00. quadrados, enquanto o "spu�
passo a ler o memorial dos d) Preço atual do trigo ce" rumeno está sendo ven
Secretários da Agricultura argentino (apartidas nego· dido ali a M$n 480,00, ca-
,de Sa.nta Catarina, Paraná ciadas) - cerca de b'endo observar que, embo-
e Rio Grande do Sul ao Cr'$ 105,00 o saco de 60 qUi-I ra o pinho brasileiro seja
Presidente da. República, los cif. superior, em qualidade, no

. em da.ta de 8 de fevereiro de e) Preço do trigó argenti- produto rumeno, a preferen-
1950; atas de· uma reunião no no .ano de 1949 - cert.:<l, c.ia do importador argentino
dos moageiros catarinenses, de Cr$ 150.00. Posto Rio: tende, naturalmente para o
d(} oeste do Estado, e de f) Fato a registrar; inaJ- produto do preço inferior,
lima reunião dos Prefeitos terável até o momento -- Cnn! n la

Ora, experiencias feitas
-atestaram . a excelencia da
'-:mistura do arroz ao trigo,
'para ClS efeitos da panifica-

...A�A .M.J..s(.;J!j�1A dlltrl
:luidora doe . Rádios R.O.....
Tictor, Válvulas. Disco••

Rua Coas.lh.iro Mafra.
�,

o 8.hi,�

A G U A

para o mar.
•

Entrega imediata.
Tratar no BarBão Pedro.

NAS CONVALESCENCAS

tro horas.

INOFENSIVO - AGRA·
DAVEL - SABOROSO
NOS BONS ARMAZENS
DISTRIBUIDORES: - IN.
TERMEDIARIA CATARI
NENSE J"TDA. - FLORIA.

NóPOLlS
TEL. 1251.

Frequezu em gerei
Vinbo CreosotadD

(Silveíra)_

SABE DA ULTIMA?
CHEGOU

MARTINI
Vermoutb de Fama Mundial

j

slo fBANCISVO DO SUL para NOV4 10RI
lnformoçõ•• Gomo._ Aqeu:\t..

.

� h. k an6poUI- Carlol Hoepckl" S/A - C1- Tele:tor e 1,2)? ( End. telel,
..

8Q !lrancílcodo Sul-CarIo. Hoepcke 81-\ -CI-Tt'If!lcoe 6 MCOREMACli

-- ----------�---------:=-_ ..._--_._-

I

I
l
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Furacão Negro" Diante do Leão' da Ilha
y

Cresce o entusiasmo pele.cheque de .amr nhij à noite entre, � �•••08e .....

us classíces rivais Figueire'Dse � Avaí, decidindo a lide- Regre�sou Samuel Santos'.
ranca do turno. Com 1.2 v.torias consecutiva) o Figueirense
É de;usado o interês�e .e \ ',' I F.igG.ei�·ense.l x Caxias

{J entusiasmo do nORSO publl. " (JOI.nvIl�e) O, jogo nO�L�l"�lO.
co afeiçoado do esporte. b�'e- I

F'igueirense 2 x Atlético

tão pelo encontro decis ivo 1.

do primeiro, turno, em, qll.e I Figueirense 7 x

serão advers�l'ios os clássi- Ramos 3.

cos rivais dó. futebol cata- I'
Figueirense 1 x T'iraden-

riuenae : Avaí c Figucil'en- tes (T'ijueas) O.

Ftgueirense 2 x Boca in-
va O.

'

Figueirense 4 x Tiraden
tes (T'ijucas) O, jogo notur

Pattla

, .

Figueirense '* x Bocaiuva
'D, noturno.
Fíguetrense .1' x Guarani

'O,. noturno.

o Avaí, o famoso "Leão

da Ilha", irá:lo gramado
para deter a marcha senRa-'

ci:on;l do não' menos f:'l.mo-

80 "Furacão 'Negro". Este

está com uma nova serre

invicta de '12 jogos, conse
guida' após a denota Iren
te ao Grêmio porto Alegren
se por 4 x 1. Vejamos os re

sultadós de que fala a no

va série: ,

._ .....

no.

se.

o prêlio por certo' não llei

xará de constituir um dos

mais' ;mpolgantes e movi
mentados do ano, devendo
ser assistido por uma ass is

t@ncia colossal e ávida de

sentir as emoções que o

"Clássico dos Clâsaiccs' .,0-
ferecerá na noite de sába

do no estádio darua Bocr..iu-

AMÉRICO, comandante da
ofensiva "azzurra"

Conseguirá o Avaí evitar

que .o seu maior rival de to
dos os tempos -se veJa- con-'
templado com o décimo ter
ceiro triunfo consecutivo?

Via aérea, regressou .an

te-ontem da Capital da Re

pública, onde fôra como re

presentante da Federação
Atlética Catarinense nas e

limirratórias brasileiras pa
ra o Campeonato America
no de Ciclismo. o extraordí-

'

Samuel tem sido bastante

nário pedalador. eonterrâneo felicitado pela sua estupen
Samuel Santos, campeão ca- da atuâção nas elímínatõ
tarinense de vslocldade ": e'

I rias.resistência. "O Estado Esportivo>F··.
J

O explêndido cíclista, co- cumprimenta-o.

mo ja noticiamos, conse

guiu classificação para for
mal' na delegação nacional
que irá a Montevideu com

petir com os maiores .aaes de
ciclismo americano.va.

Os últimos encontros ,0.1)
alvi-negro tem ·sido magn i
f'icos sob o ponto" de vista
técnico. Seu ataque é Veloz
e inflltrador e ao menor

descuido a méta adversária
sofre goal. Portanto a reta
guarda avaiana deverá lu-

,

ta';l:' o máximo para deter as

Íllvestidas dos' dian teiros
alvi-pretos,

Figueirense 2 x Avaí Ó.
Figueirense 2 x Carlos

Renaux (Brusque) 2 - ,rO>

go noturno.

A
.

t�b�la "do Camp8iJtlato �:it811'lDt,
, de Volei' masculino e feminino

Aguardemos o sensacio
. Pigueirense 1 x Atlético I .F'ígueirense 1 x Ava! 'O, nal cotejo da realidadevmar-
0, 110 torneio início notul'llo" idem, idem.

.

cado para amanhã à, noite.

Conforme a tabela, serão 119 horas - Lira Tenis Clu

iniciados amanhã, 'à noite, be x A. A. Barriga Verde

na quadra "Santa Catarina" (feminino) e Ubiratan x A.

os Campeonatos de Voleibol A. Barriga Verde (mascu.li-'
Mascu linc e feminino, pro- no).
movidos pela operosa Fede

ração Atlética Catarinense.
A tabela está assim orga-lem vencido nelO' YenCed8'lCamp�,Citadino de. Basket-ball

.
- I ' ,

• ',: Na última sexta-fe íra, no I Clube Doze 27 x Lira Te-

TermlDou empatado 0. m�tcb, entre !ma�estoso Estádio s:a_nta ca�'lnis = .

"

. 'r"
,

.•. •

..
tarma, pertencente a Fede- Uhiratan 31 x I aubate 11.

8oaraol -8 BOC81DVa ração Atl�tica Catarinense, r Barriga Verde 34 x Clube
.�.. I. ., , • • teve lugar o encerramento, Doze 20. ,

A pequenaasststencia que. nal.idade-rnáxima, �nh,!lmen- do 10 turno do Campeonato Caravana do Ar 33 x Bar-
ante-ontem a noite comna- te executada por Ruu '. 'Jer-

C't d' d B et bol .

V d "21
-

. " .

'

.
". -

, I a mo e asqu. e -, nga e1' e .

receu ao estadlO da F.C.F. mma � 1o t:mPQ.c;r� 2 �x 1
com a peleja entre os :'fi�. Lira Tenis 24 x Ubirata�,

saiu I'latisfeita com as seno no ma�cadoI. Ao" 2 ... mmu-
"d .B"· a' Ver'de le 10. '

f 1 d 2af. E'_J, -
ves o arrrg .1.

sações que o ereceu a pc. e- tos, a
. 'lase .. :;Ol�l emlJ.a: Ubiratan, vencido pelo pn7' Clube Doze 32 x, Ta:ub:tté

ja entre Guarani e Bocaiu· tou em bn hante estl o. ma", ..

l' d 27x20 30. .' .'
.

,. melro pe o escore e '.

Tomho aos �O n1d_mntos. ue- Abaixo publicamos os re- Caravana elo Ar 34 x Lira

sempatou', atIran ? de f01'a
sultados e a classificação Tenis 31.

�a area. �os 41 mH�lUto�, �c dos corrcorrentes no primei· Barriga Verde 27 x Ubi,
a�ee

.

m?ls' sensaClona a
rb turno: ratan 20.....

.

nO,Itada Raul consegue
, CLAS1?IFICACÃOigualar a contagem, ;),:3:�:.na- RÊSULTADOS 10 lugar -:- Caravana do

com suas equipes. ,
lando o 3° ponto boqueils.e. .Lira 26 x Taubaté 16. Ar, com 10 pontos.

,AnteJ-ontem:, Guaraní e sôbre o qnal'existiran, d;ú- Caravana do Ar 26 x Clu- 20 luga.r _ A. A. Barriga
Boeaiuva batalharam com vidas. Assim com 3 x S. no '

be Doze 18 Verde, éom 9.pontos.
muito entusiasmo e muita marcador terminou o i'[lCOl1·

.

Ubira,tan 40 x Clube Do- 30 lugar - Lira Tenls.
fibra. 'O resultado f0i I.Lm tro, continuando o pelctão

ze 2�.
' .

� Clube Doze e Ubiratan, com
empate de tres tento,;, con- do Bocaiuva com a :ndese- Barriga Verde 35 x Tau- 7 pontoS'.

I

tillljando os dois sem vité� jável "lanterninha".' b
'

baté 34. 4° lugar ( '1;'a11 ate, c.om
rias no certame. Barriga Verde 34 x Li- 5 pontos.

.

A contagem teve 1ll1CIO OS MELHORES
ra rrenis 32. Os pontos são contados

aos 30 mimItos. Cabeeeando No quadro tricolor os . . .

1"
"

'
Caravana do Ar 39 x UbI- da seguinte maileIra: vIto-

um chute de' Alemão, o z'a· melhores fora;n s<tl,,�, ratan 30., ,ria _ 2 pontos, rierrota _

gueiro T,eodora e·)m rnra E. raSIDO, Fred_el'lc�. Arn!)uJ, Caravana do Ar 37 x Tau- 1 ponto e não eomparecl-.

f l' 'd d t L "1
�

N ••, � !I••
ln. e ICI a e. ma:tyoJ! con ra auro e .'1. .��ao. 1 o

?onJ:m-lbaté 23. mentQ _ O ponto.
Q seu próprio arco o prlmei- to, .�a Marmha.:, Ca.l�l',IÇ.O, nição. .

1'0 tento' "bugrino·'. [Jecor. HelI<?, Raul, QUInze, 1l1lCJO •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ridos mais seis minutos, 08- e Edson. .

dIA' t
A

milagre para ':;t minha geração lllcre u a. SSlS am esse,.

'ni, ,se,rvido por AI'2ríláü, ati- co e Aníbal' (Laurv); Osni

I
PRELIMINA R .'

1'a muitp bem, marcando o . OS QUADROS (Anibal), Toinho, AIell".f:.o. filme e o aplaudam de 'pé". ,1_.
segundo ponto do trieol.or. Bocaiuva - Hélio. Waldir Jaime e Làuro (Osnn.

I T.erminoü -favora�el ao

Lutando para evita;: nina e Teodoro� Cohra, Inj�io. e . O 'JUIZ conjunte do Guaran"l.3. par·· "CARíOCAu -:- 22-2-51 _ Van Jaffa1• • ..•• -

possivel goleada, () Bocaju- Calazan; Raul., Car.riço, E.d· Teve alguns senões.o �r.

[tida
preliminar, . di.3.putada

'\Ta consegue diminuir a

di-,
g.'::1, Adílio e Qulnz2. ,Manoel Machado. Suá al'bi- entre os quadros de' asy;i- RITZ,: 6a FEIRA, EM PREMIÊRE!

ferença, aps 41 �,1Ínutos, 'Guarani - Isaia"l, .} uca e tragem pode ser con.:dder2f1:l rantes. 4 x 1 foi a eonta-

por intermédio d'" ama pe· Erasmo; Zézinho, Frederi-I regular, gemo

uízada.
,

. TURNO,
Dia 24 de novembro - Ás

Hl' horas - Clube Doze de

Agosto x Lira Tênis Clu
be (feminino) e Ubiratan x

Clube Doze de Agosto (mas-

EE.TURNO
Dia 15 de dezembro - ÁS

19 .horaã - Lira Tenis Clu
be x Clube Doze de Agos
to (feminino) e Clube Doze

de Agosto x Ubiratan (mâs-:
eulino) ,

Dia 18 de dezembro - Ás
19 horas ----" A. A. -Barriga
Verde x Clube Doze de

eulino). -Agosto (feminino) 'e Clube

Dia '10 de dezembro - Ái3 Doze de Agosto x Ao A. Ba1'-

19 horas, -:- Clube Doze de dg'a Verde (mascülino) .

Agosto x A, A, Barriga Ver- Dia 20 de dezembro - Á&

de (feminino) e A. A. Bar- 19 horas - Barriga Verde

r.iga Verde x Clube Doze de x Lira Tenis Clube (femini·
Agosto ,(masculino): no! e A. A. Barriga Verde

Dia 8 de dezembro - Ás x Ubiratan (masculino).

va.

De fato de dia para ,dia
melhoram as p.lrtidas do
certame, ,de profissionais,
'\TisÍG) o carinho' que os c111-

be� vem demondrando' para

Exposiçãó dos prêmios
d.os IV JOgAS nniv6r�it8rios

.

. 1 troféus e medalhas que �e-
Em magnifica vitrine <la! l'ão entregues, em .' festIva

Alfaiataria Abraham, à rüa I solenidade, na manhã de

�:l.·ajano, a Federação, Cat�7 domingo próximo, no clu:Je·
rmense ,de Desportos Um- I Doze de Agosto, aos v�nce
versitários CF,.C.D.U.) orga"l

dores dos IV Jogos Ulllver

:n.izou bela exposição d,m' sitádos CatarÍnenses.

"A GATA BORRALHEIRA" (Cinderella)' é mais um

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Novembro de 1951 7

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
'bem defendídes por

ARLINDO AUGUSTO ALVM
advogado

Av. Rio Branco. 128 -.Salas 1303/'
Tel!. 82·6942 - 22-8006.

TRANSFERÊNCIA DE OFICIAIS DA RESERVA (R-2)
DAS ARMAS PARA A RESERVADO SERVIÇO DE

.

SAÚDE
Estarão abertas, de 20 de novembro a 22 de dezem

bro do corrente ano, no Q. G. da 5a. R. M. (S. S. ,R.), as

inscrições para o exame de suficiência para a transfe
rência de oficiais da reserva (R-2) das Armas para a

Reserva do Serviço de Saúde do Exército ..

A matricula dos candidatos será feita mediante re

querimento dirigido ao Cmt. da Região t acompanhado
da ficba de inscrição a ser preenchida pelos requerentes
e cujos modêlos poderão ser solicitados diretamente, ou

por carta, ao Chefe do S. S. R. - Quartel General -
. Cul"Ítiba.

Para orientação dos candidatos será feito, sob a di

reção do Chefejio S. S. R., um Curso Preparatório, com.
>O objetivo de, prepará-los para o exame de suficiência.

_

Calendário:
-

,

Inscrição: de 20 de novo a 22 de dez. de 1951.

,
Apresentação dos candidatos ao S. ·S. R.: dia 19 de I

'

jan. de 1952. I
Início do Curso Preparatório: dia 1° 'de fev. de 1952.

Quarft't Gene-ral
EDITAL

ALUGA-SE� \ /'
Casa de construção nova __"':1)(} e,

com agua quente e fria' no
\ rlYf.1JO t'"

quarto de banho e cosinha. \C;AJ.ftP06fO�A dita casá tem 12 peças e \ '901t.11}fi.'
está situada à Travessa \' t" é:
Raul Machado, que liga a , gJl4fJI61l-Rua Rio Grande do Sul à '\' ,10��
Rua Irmão Joaquim. 10ta .

Tratar com o proprietá-/
• .v

-.rio, que reside ao lado.

I·
i'A. imortal fábula recebeu uma versão' em que f'orum INOFENSIVO AO ORGANISMO

conjugados diversos fatores. Há alegria, um sentido le-
AGHADAVELCOMO UM Ur:OR

I ve, divertido, por vezes satírico, e alem do mais instan.
REUMATISMO! SIFILIS!

D I
tes de pureza, encantamento e poesia". ,"FON-FON" -,

O
TOiDe o popular depurativo composto (te13-3-51 - Jornald.

RITZ, 6a FEIRA, EM PREM�ÉRE! Herrnotenil e plantas medicinais de alto
.

'valor- depurativo. Aprovado pelo D. N, S.
_

E'·_s"ariam emIS. C.
--

Grav
•.,na''_' �. como medicaçâo auxiliar no tratamen-

-__. '''><. .'ú d aSifilis e Reumatismo da mesms

.:( . '>� ���O�21 (U.P.) _! O
ldelros ,da-JUta ..'. ,<"

_o_rij;(_em_.----

'R d' D f d L g
diário "AI Ahram" anun-

. CONVOCAÇÃ�' "

. I" "De todos os desenhos de Disney nenhum .parece
. '1 to .) U )Ot'� ,_� _ ._i:! tJD:�t.," dou. que os. c�mando�' suh- - ; CO:1VOC? para <��ª,-��,,;_: {1,i'5_'f'llbtn,��� este. ,Não _pe'rcam "'A GATA BOR.

,_o' , ... - -",-"" ._...�,_.,

verSIVOS egipcios enVIaram ta.-feIra, as 20 hOl'3iSi,'Q�F S!s. RAI�FfEIRAN �(C'inderella)".
elementos à zona do canal DIretores e Membros da Co- -

'''DIÁRIO DA NOITE" -"14-3-51 - Pedro Lima
de Suez, a fim de incendiar missão de 'I'rabalho.. a-fim

,-

RITZ, 6a FEIRA, EM PREMIÉRE!
.

os. estabelecimentos britâni- de se processar o encerra-

coso Acrescentou que foram mento da apresentação de ._

provocados varies íncen- projetos, desenhos -e maque- Pro"esso Contra IV ddios, tendo ainda s ido cor- tes, para o próximo Carna- ti'·
.

' eD e -s-e oD
tados os fornecimentos 'de val. O Blre.tor da. II aluga' -seágua.
.'

,
FpoEs., 14-11-51.

NADA FOI CONFIRMADO I Jairo Callado - Preaiden- IUhoCIB Nacll:_nal. CAIRO, 21 (ti.P.) -=- Um
te. , _

fi U Uma casa de material.

porta-voz britânico disse'
----------- RIO, 21 (V.A.) - O ma- com todo o conforto, sita à

It.en-.ça-o
jor Caio Miranda, diretor da rua Antônio Carlos, em SãG

fou�i�r�oO�,i�;a:\.����:���:�� Agencia Nacional, voltou ao José.
cartaz de imprensa, desta Tratar na padaria "REI.

pletamente inverídica.
A Diretoria Regional dos vez por motivos que o podem RA MAR" com o Sr. João

Correios e Telégrafos deste ,afastar do cargo onde tan- José Leite, na mesma rua.

Est�qo solicita o. compareci-. ',t? >r: dado àssl.m�o. ao JI,o-
_

mento no Gabinete do Dire- tícíarío. Aquele oficial, que
.

tor, d� Sr. Luiz Maurício c�meçou. sua ges�ão no. 01'

Alvez, para tratar de as-sun-. gao
de mformaçoes do. g;_o-'

to de sim interesse vemo dando voz de prisao
.

• ,

_a 11m funcíonârío, está pas-
sando agora pelo mesmo

dissabor em consequencía
de sentença judiciaria.

HORAS:
68,00
68,05

08,30
09,00
09,15
09,30
10,00
10,30
16,55
n,QO
11,15
12,00

12,30
13.00
13;25
14,00

1&,00
16,05
16,30
17,00
17,15

Z Y H-6
970 Klcs. - 309 Mts.

Lotes

--o--

PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
PROGRAMAS:

ABERTURA
IN'fERLtÍDIO MUSICAL (Saudação da Emis-

sora).
RiTMOS DO MOMENTO
EDIÇÃO MATUTINA DO JORNAL FALADO
ASES DO TAl'l'GO
MÚSICAS DO BRASIL
ICONC.€RTO
MúSICA DE JAZZ
l0 SUPLEMENTO DO JORNAL
MANHÃ SERTANEJA

. 'GRAVAÇõES VARIÀDAS
GRANDE JORNAL F'ALADO (C.

S/A. Comércio e Transportes)
'GRAVAÇõES VARIADAS
CONHEÇA- NOSSA '.DISCPTÉCA
2° SUPLEMÉNTO -DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERíODO

CanHa.a. Gravatas. Pij.
ates Meia. daI �elhore•

RAMOS' I pel08 menores préço. 16 .í
":ASA MISCELANIA .....:.. RUI

I Conselheiro Mafra

Missa
de Primeim Aniversário

ANTôNIO VIEIRA MACHADO
Viúva, filhos, gencos, noras e netos de ANTôNIO

VIEIRA MACHADO (Sanford) , ainda consternados com

a morte de seu inesquecível esposo, pai, sogro é avô, con
vidam os seus parentes e pessoas amigas, para a missa
de 10 aniversário que em intenção à sua alma mandarão,
celebrar sexta-feira, às 7 horas no Colégio Catarínnese,

Desde já agradecem a quantos comparecerem a êste
ato de fé cristã.

Agradecimento e Missa
Espôsa, irmãs, sobrfnhos, sogra e curihadas de Ju

vêncio Paim, vem, com o presente, externar os seus agra
decimentos, aos srs. drs. Wilson Mendonça e Roldão Con
son i, as irmãs de Caridade, ao Presidente do Sino dos.
Trab. no Comércio Armazenador de Florianópolis sr",
Demosthenes Tzilikis, a sua digna diretoria, a todos a�1
socíados, e ainda aos bondosos sócios Antônio de Oli-,
veira, AÍtino Dealtino Cabral e Fernando do

_

Espír-ito
Santo pelo desvelo, dedicação e carinho com que trata
ram do seu pranteado marido, irmão, tio, genro e cunha...
do, e ainda aos que acompanharam à sua última moradac

Aq.mesmo lempo convidam para a missa de 70 dia
que pela a1ma de Juvêncio Paim, mandam celebrar dia:
24, sábado, às 7 horas na Igreja de Santo Antônio. ,

Por mais êste ato de religião e amizade, antecipada.. :
mente agradecem.

o Sangue a Vidaé
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914

listeritt Com Doi
BOI'" dR Pétaln·
PARIS, 21 (U.P.) - Um

busto de bronze do mare

chal Pétain foi erguido na

noite passada por desco
nhecidos, em. Deuaumont,
Colocado �um pedrestal

de 1 metro e 60 centíme
tros, o busto representava
o marechal de quepi, tendo
apenas a Medalha Mil-itar.

O pedestal elevava-se .a
20 metros do Ossario. Uma
tabuleta colocada junto à

. estátua .trazía a seguinte
inscrição: - Philippe Pé
taín, marechal de França,
1856-1851.

--

e:C> f>úm«....
, quI' VocS.

deve dí:..c:6>' p6N>
rese ..vap �..

��..,..
TAC - CATMINE....

Farmacias
4-.a ...eo�...

à venda de Plantão)' N!!��!Uastn-
quites ou Rouquidões amea

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

"Satosin", o antissético dai
vias respíratorías.

-

"Sato
sín" elimina a tosse, da no

vas forças e vigor. Procure
nas farmacias e drograriaa
"Satosin" que combate 811

buonquítes, as tosses e as

consequencias dos resfrta-

Na praia da Saudade, em 24 Sábado - Farmácia

Coqueiros, ao lado do gru- ISto.
Antonio -.'R João Piil-

po escolar "Presidente Roo, to.
.

,

sevelt", com /15 metros de

I
25 Domingo -:- Fa_:má:ia

frente e áré'iÍ de 400 mz. Sto. Antônio - R. Joao PlD-

Todos os lotes servidos' to.
de água en�anada e luz. O serviço noturno será e-

Informações com ° sr. fetuado pelas Farmácias
Gilberto Gheur, à Rua S:í 1- Sto. Antônio e Noturna -si
danha Marinho n. 127. ou !tuadas às ruas. João Pinto

no local., e Trajano nO 17. .

SABE DA ULTIMA?
,

CHEGOU
.MA'RTIN I

.

Vermouth de Fama Mundial

- �

-=-0=--0:-
.

REINíCIO
PEQUENO CONC�RTO
RíTMOS ALEGRES
DEDICATóRIA
A SUA MELODIA PREFERIDA

YPIRANGA).
17,30 RECORDAÇÃO Dg BAILE
18,00 GRAVAÇÕES VARIADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL
20,00 RÍTMOS ALEGRES ...

20,30 CARNAVAL DE CANÇõES
20,55 30 SUPLEMENTO DO JORNAL
21,30 ÚLTIMAS MELODIAS
22,00 . ENCERRAMENTO FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA

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

,TJNTAS

ZYH-6
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Condenada d. Zulmira Bueno Gaivão Localizado o Emanclpacão Joridica é PoUtiCI'
I a dois anos de prisão \«PauHstinhs» .�da Mulbf.r DO Brasil '

RIO 22 (V A) In i ria aguardand
.

1 t
.

d 'I' da Po Conforme tôra 'previamente a.nunciada,'fo,í I"'ea-f:ízau'a ..., ..
- -

.

.
o Ju_gamen o, gm o, com o aUXllO' -

RIO, 22 (V.A.) :......:. Aten- -

.'

d t n
,.

e fOI' fOI' post-o em Iib d d 1 1" E
.

'I
' . dia 14, à noite, no Salão Nobre da Faculdade. de- Dúceit":.'era o on e 1, o jurr a qu .. I er a e pe os reia specia que requ isr- dendo ao apelo que lhe foi "'-

submetida a-senhora Zulmi- sursis e, tambem em razão tou o trabalho livre dos a conferência sôbre o título em epígrafe, pelo. JO'rn�list�'
, . 'endereçado pelo govêrno do Medeiros dos Santos, Secretário da Presidência da As_'ra GaIvão Bupno como auto- de a promotoria não ter a- profissionais da imprensa e

Amazonas, 'a direção da Pa-
d t 'd id I 1 d

.

I
d' âdl A' t d T ib sembléia Legislativa.ra a mor ,e o se.u m.an, o, pe a o.

.

'o ra 10,
, .po.r a

..
o ri u-

nair do Brasil expediu in s-
h d 1 t I T d 1 I f Essa conferência foi patrocinada pelo Centro Ata__o, �on eCI o cnmlh� IS 2. o a a lmp,r�nsa cens�r?, na os po reiais izeram o. truções aos seus pilotos da

Steho GaIvão Bueno, S? ter- I acremente o JUIZ Faustino povo afastar-se sob a amea- rêde amazonica no sentido
dêmico XI de Fevereiro, entidade essa 'que vem ernplle_.

.

h" 7 1 d I Nas .im t
'

. t
.

I d f
.

m t Ih d (
, gando seus esforços no apr imorarnento das atividade�"mmou oje as toras '. a c en o pOI er, aSSIm, ça e uzrr e ra a oras )

d localizarem uma pequena
-

manhã. Logo depois o Con- I quase tirado a caracteristi- uso de gases Iacrimejantea avioneta de turismo do Ae- culburais, relativas ao setor profissional a Que se rl,esti_
selho de Sentença passou a : ca popular .dO ju ri, permi-IEntretanto,

não .se verificou
1'0 ClLibe d.o A.mazonas de"

nàin os seus congregados.

d:liberar decidindo, afinal, tindo o, ingresso �o recinto nenhl!�a ?corre�cia capaz saparecida, , anterp.-ontem, Aberta a sessão às 20,30 horas, assumiu a PI�sidêri_,
por 6 VOt08 contra um con- por meio- de convites e coa-, de exigrr violencias, na rota sôbre o curso do Rio cia, por deferência especial, o Excelentíssimo Desembar_.,
denar a acusada a dois anos Madeira.

'gador Alves -Pedrosa. Tomaram parte' na Mesa, além dos,
d

'- membros das entidades estudantis e acadêmicas, ()' Ex..,e pnsao.. ' Ontem, pilotando um dos '

A 1 d celentissimo" Senhor Presidente da Assembléia Legisla_.o ser I a a sentença pe- catalinas daquela rede e le-
lo juiz Faustino Nascimen- '

vando a bordo' dez pessoas'
tiva, Dr. \VoJney Collaço de Oliveira e O' Juiz e professor-

, Dr, José do Patrocínio GaHotti.
to, presidente ?O_ Tribunal _<, Interessa as na pesquisa, o '

, do Ju ri, a multidão. que du- comandante Leônidas Frota
Saudado pelo orador oficial do Centro Acadêmico, fi,

t t d t b Ih
\ - conferencista iniciou seu trabalho, invocando a obra de·ran e ·0 o o Ta a o nao Matos levantou vôo de Ma-

arredou pé, aplaudiu calo- Tobías Barreto, lá por volta de 1816, no remoto interior'
nicoré, 'sobrevoando o local '

1
.

d
rosamenta o resultado. do Sergipe, quando e eito deputa o provincial de Per-\

por mais de duas horas.
Sendo I'e'" primaria e ha-' nambuco, bateu-se com, galhardia e profundo conheci_ ..

,,� li --- ..--.--'------------------- Às llh15m, após ,ter loca-
.vendo já permanecido, mais ' mento de causa por uma situaçâo em pé de igualdade da>,

Florianópolis, Sexta-feir ii, 23, de Novembro de 1951 lizado o pequeno avião em Ih h
- .

de um ano na "pen iten ciá-
mu er para com o amem.

uma das 'praias de Carapa- Estendeu-se sôbre a análise e
I a, conceituação das ..

natuba, cidade localizada à liberdades civis, pol it'icas e econômicas, triângulo den,

't
N

d I t
\J íl C(lm d I li margem do Rio Madeira, tro do qual deve. despontar a independência de. cidadão..,

ques ao a Sl-per- o 'a",,' lfU ,'. ln JI�. Ua distando 50 milhas náutí- Analisou a necessidade do voto para os analfabetos, COll-, �
i

Z S � cas de Humaitá, o coman- dição indispensável a um regime verdadeiramente demo.,
, , -'P'! '..t s� I dante efetuou uma' arneris- "

cão dos oAn·,hus
l(.hll' 1f

[sagemino ,referido local,'
crátíco.

No Braail, 'existe o paradoxo de que os analfabetos..

.
_

'... RIO, 22 (V,À,) Assu-
. tendo expedido mensagem a não votam, porém indicam aos alfabetizados em' quem.

'U lt
'.

di'" 1
-

di d direção da Panair, .que "tu-
v (I .a e meia o caso a su- prmcipa mente nos ias e miu o cargo de comandante ,êles devem votar. Um pai com 50 ou 60 anos de irlade....
I t -'b f

'

1 do ia bem'; e levantando '

per o açao em om us torn3; verão; torna descon ortave da zona Militar do Sul. para embora analfabeto, usando da ascendência natural sôbre
ao cartaz. O assunto não é qualquer trajeto nos oni-' o qual foi recentemente 'no- vôo do local, com mais um .seu filho alfabetizado, indica-lhe o nome do candidato a,

de hoje.. Foi consequencia bus ... meado; o general de Exérci- passageiro a bordo, o que ser sufragado. E o filho obedece. Logo, (J velho analfa-.
.j '1'

. faz supor tenha recolhido ona u tíma guerra, quando A própria Inspetoria, que to Salvador Cesar I·Obino, beto vota através do filho....alfabetizado.
d

' o piloto da avioneta,to os pagamos cota de sa- procura, com essa medida, .

ex-chefe do Estado -Maior O COnferencista demorou-se em consideracões e fUH--
crificio. defellder os interesses cole· Geral das Forças �Armadas Os se'l'viços de' salvamen- cionamento da magistratura, -pelo que o Pod�r Judieiá-
De fato, o sacrificio do tivos, deve determinar o durante o govêl'l1o do gene- to da FAB em Belém foram rio Federal seria auto-organizável ,e se reservada à ia-.

povo estava no suportar as cumprimento, com, uma fis· raÍ Eurico Dutra. avisados desde os primeiros culdade de organizar a judicatura' em todo (1 território>
f"l' d ,instantes da h'lsca,' ·tendoI as.'- a' .carne, ' do pão, calização enérgica, das

pro./
c nacional.

do l�ite, dó ônibus ... Não vidências que visam o' bem tomado as providenGias a ,Expend�' considerações sôbre· a situação (lesvanta�,
há dúvida que o regime das estar coletivo ...

.

Assine "O ESTADO" respeito da ocorrência� josa da mulher face à,ordem econômica vingente, em {jUf.'�',
,

filas v�io disciplinar o po· a mesma é relegada a um lugar não muito Iisongeiro,
vo, porquanto muitos foram p

·

t t d· I
:SABE DA ULTIMA? Encerrou �eu trabãlho ventilando e analizando Q'.

os casos anotados em que rOJe OS apresen a os pe o,. CHEGOU projéto 786 da' autoria de. Nelson Carneiro, cu.io escõpc"
c1'Íanças eram' atropeladas,

- M A R T I N I é o de introd].lzir, dentre os quatro casos existentes de'
-pelas pessoas que, p1:lra con- deu'. f,ranciscn Neves " Vermouth de Fama Mundial' anulação de cas�mento, constautés do artigo 299 du CÓ-
s�guir lugár nos lotações, digo Civil, mais um, isto é, o quinto caso - ,o da inci)m�·
llsàvam de todos os recur- CONCEDE ANISTIA FIS- dente à importância de que .AV ·rSO patibili.dade invencível. Projeto és'se que vem provocan-

1 CAL J trata o art, 1° e destinado a
d

.

I
Y \ '"

sos ao seu a cance ... Por '. o a ma!s acá orada celeuma, porém, no entendeI" do c.on-·
AI·t 10 FI'ca concedI'da cobrir a respectiva obriga· O C

.

d d D t
r

,

isso, para disciplinar os que
.' - . ,

oman ante o es ar ferencista e com apôio na opinião dos emipentes juris-
correm' aos onibus, o regi-. anistia fiscal, por multas e ção. camento da Base Aérea de consultos João de Oliveira Filho, Pontes de Miranda, 01'-

'f' . -e" bem cOmO de dI' Art. 4° - Esta lei entra- FI
' ,

l'
'

me da fila foi o santo remé- 10Il raço ,,; " .

-

, onan0p.,o' 18" chama 'aten� lando Gomes, Ivair Nogueira Itagiba, AlbéricQ Fraga e'

d· vidas J"á inRcritas e oriun- rá em vigor na dftta dtl sua ça-o dos· l'nte,l'essados pal'a o t�' I·' t-
"

,
...

d
. -"

10 .• •
.

� ,o cons uuclOna IS a maxlmo e nossa Pátria, -Carlos Ma-·
Mas, a superlotação:' que das de tributos, aos comer- publicação, revogadas, as Edital que se acha publica- ximiliano, é perfeitamente constitucio�lal. harmonizando

era então admi_ssivel, I em ciantes, industriais, proprie- disposições do Decreto ,lei do no "Diário Oücial do se na sistemátiéa do nosso direit_o ordinãria,
virtude do racionamento da tários ou' quaisquer· outros n. 615, de 2-3-942 que, com Estado", de Santa Catarina O conferencista, s(')bre o aspecto expositivo, mo-stroÍ<

I· 1.�' �, contrl'bul'ntes cU'J'o capI'tal ela colidiram, como reV'oga- n. 4.537, .de 9 de n'o·vembl·o h d
'

.

gazo ma, ..uJe nao mais' se'
.

" . que no. c ama o "mundo civilizado" apenas 4 paÍsê's llã�'
.

t'f'
'

ou cUJ'o valor da dotaca-o das, ficam quaisquer outras de 1951, pa'gl'na 7.
'

d"
"

I 1JUS I lca. ., consagram o IvorclO: - a r anda, o Brasil, ti Ar'genti-,
H' segund

.

f não seja superior a ,...... disposições em contrário. ._..._. --_ .. _" ---.,----

na e o Chl'le Ate' t' I' It' I'
. ,

d t d-"a, .. o nos m .or· Cr$/ 50;000,00 (cincoenta Assembléia Legislativa, CASA MlSCELANIA 41Itrt-·
.

.
a ca o lca a la Ja a o. ou o- lvorclO,

mam, uma determinação: da 15 de novembro de 1951.

I
buidor. dOI Rádiol R.C.4' restringindo apenas, por um tratado entre o quirinul e a,

Inspetoria de Veículos e
mil cl'uzeiros). Sa'nta Sé, a ·indissolubilidade do vínculo somente para 0&'
Ad. 20 - A anistia a Deputado Francisco Ne� Victor.'Válvul•• e Dileol,

'

f'l'rânsito Público, para lega.
ves _ PTB. Rua Co...lheiro Jlatra.. que pro eflsem a� reJigião cat?lica. Os- demais poderã(v

lizar e$s� situação incômo- que se refere o art. anterior romper o vínculo. Portugal e Espanha já de há muita>
da para ós passageiros, que abrange os casos áté a da-'

...:.. ---.--- trouxeram pa'ra dentro de seus códigos' o' divórcío ape-
é o excesso de lotação, per- ta da publicação desta Lei. nas esta última, por um golpe de fôrca'do ditador �"ral1-
mitindo, no máximo, 15 peso

Art. 3° � Esta lei entra-

C're·dl-to de, dez, 11·lho-.es,',- 'para, eo,_suspendeu últimamefite a execuçã'o'do �isp()s:itiv(;le-·'
80as de pé no corredor. rá em vigor na 'data de sua

_

gal.
Tal medlda; não há dúvi- publicação, revogadas as Abonando·se no direito canôilico, em qÍle os ea.:�OS:�:

da, atende aos interesses do 4isposições,:m contl:ário: '

a raCODl!lrJn�io do' pr'adl·O do
-

de/anulação de casamento são mais amplos, _o cOllferen-
púpljço. Dos seus ben�ficos AssembleIa Legls!atIva, . f1, ;" .�,' "'1tIVU ,', tJ ::ista eXaJ;ninou o ca�o da arquimilionária COl1suelo Wan-'

resultados todos somos teso .15 de novembro de 1901. 'Ju'I'·IO dp. Cai.tilbOI l, (Continúa na aa página"
temunhos

•

Lucram os moto." ; Deputado' Francisco Ne.,
'

r�s�Rs, qU� podem melhor di.' ves
- PTB".,

_
�
RIO, 22 (V.�.) _- O m!- I lhões .d�__

cruzeiros para a,'
rlg�n O ,v,el,clllo, s_em ,a pJ;.'eo-1CONCEDE AUXILIO DE l1lstro de Educaçao e Sa11-1 tendeI as despesas com a

ocupação de estar atert'dendo
. CR$ 100.000,00 AO AERO- de,' sr. Simões Filho, rece- reconstrução do edificio do

os passageiros, em casos de I PORTO DA CIDADE DE beu do professor Alexandre Ginásio "Julio de Castilhos"

-emergência; os pasageiros,
I TUBARÃO da Rosa, reitor da Universi� incendiado em dias da sema-

'por sua vez, sentir.se.ão Art. ío _ Fica o Poder dade do Rio Grande do Sul, na passada." �
mais à vontade, sem os em- Executivo autorizado a con- circunstanciado relatorio

purrões de'uns contra os ceder um amdlio de sobre o pavoroso inCêndio

t f' I t C $ 10000000 ( '1· que destruiu o Ginásio" Ju-
ou ro�; ,e: ma men�, os

I' 1: '_'
cem mI cru-

lia-de Castilhos", estabele-propnetanos,' que se hvra· zelros) ao Aeroporto da ci-
rão �o incômodo das quei- dade de Tubarão. cimento padrão de ensino

xas e ,reclamações. Art. 20 - O auxílio' de secundário do nosso Estado.

Cumprida a exigência da que trata o artigo anterior Estimados os prejuízos em

I. V. T. P., que permite,.. a· deverá sei· aplicado em a- mais-de dez'milhões de cru

lém da lotação dos onibus, parelhamento de.' seguran- zeiros, aquela autoridads
, 15 passageiros de pé, todos. ça. do ensino gaúcho sugeri'u a PARIS. 22 (U,P.), -

I A

lucrarão, porquanto regula· I ârt. ,. 30' � Fica aberto ,abertllra de ""'um' crédito es- Comissão das .Nações Uni- I
:rÍz,a situação incomoda, que, crédito especial correspon- pecial para imediata ·reCOl1S- das para a Palestina

anun-I
'

trucão do velho ginásio rio- ciou hoje o seu fracasso na

O ,POVO eglpclo\;trJbutoll calorosa� �r���:�: da exposição que· ���;!�c�:sree��:r�ili::��:s?i;;
- rp,cp,p'Cão ao cbéli��ô':lJflvp.rnA oer*â::���:�e���t�i��s�'�lod�'e���� !��e�\u���ü.;�::.e��:�::�

CAIRO, 22 (U.P.) - O's egípcios realizaram de- rio do professor Alexandre inicio no .dia 10 de agosto,
dois prineipais inimigos da monstrações nas rU�lS, gri- 'da ROElá, reitor da Universi. não produzindo (resultadqs'
poliÜca britanica no Orien- .tando "slogims" anti-bl'ita- dade do Rio Grande do Sul" jem. virtude de nenhuma das
te Médio - o primeiro mi- nicos e anti-ap.lericanos, o presidente da Repúbli�a partes fazer concessões, A
nistro persa, sr. lVlohamm�d prestando gigantesca home- enviou hoje à Camara dos comissão, que é con�posta
Mossadegh, e o chefe do go- nagem ao sr, Mossadegb, Deputados uma mensagem dos delegados dos· Estados
vemo egipcio, sr. Mustapha que q,qui permanecerá qua- acompanhada do respectivo Unidos, da França e; Tur
eI Nahas P�sha - reunÍ- tro dias, depois de ter vlsi- projeto de lei autorizando o quia, está redigindo o seu

l'am-se aqlJ.i pela primeira tli'do �s- Estados Unidos- du- Poder Executivo a abrir 'i:ffn relatório pq_ra a entidade
-vez. Dezenas de milhares de' rante mais de um mês. crédito especial de 10 mi- mundial.

...
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•

PracaSIDO a
.

Comtxsão da I
Pa'IAs ti"8

Folque-Iero
Nossa terra já seduz!.
MQrar ,aqui é deleite!
Água é mato. É mato luz!
Falta aiúnento, paz e leite!
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