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juta, no vale do Amazonas.

RIO,23 (V.A.) - Inician- da ao cardeal Francis Spel- RIO, 23 (V.A.) - Em si-I do Estado do Rio, promove-j
seus objetivos, em face da Declarou que um dos prin-

do as comemorações do mano n.al de prot.esto contra à p.és- ram, on,tem, ao anoitecer, intervenção ,e�érgica �e cho- cipais projetos nipônicos ê

''D,a Nacional de Aç�o ue
.

Estiveram presentes,' a- Slma. qualIdade da comIda tremenda zuada no velho ques da PolICIa EspeCIal, da a instalaç'ão de uma fabei

Graças", reiilizou-se, ontem lém do homenageado, os car- que lhe tem sido servida, ca13arâo da Policia de Nite- Policia Militar e da Ordem ca dejuta em Santa rem, ten

com a presença de altos dig- d.iais arcebispos de São Pau- ultimamente, os presos que rói. Em altos brados, os en- Politica. A "bóia" foi man- do sido organizada uma

natários da Igreja Católica, ·10 e do Rio de Janeiro o se acham recólhidos ao xa-

j
carceirados iniciaram a de- dada a exame tendo os peri- companhia para construir a

a missa em ação de graças, Núncio Apostólico no Bra-' dres provisório 'da Secreta- predação das respectivas tos constatado que a mes- fabrica, com o capital ini-

celebrada pelo cardeal Dom sil, os arcebispos do Pal'a- ria de Segurança Pública l celas, só não conseguindo ma estava azêda... cial de 350.0QO dó'lares, Tsu-

"Car!Xlelo de Vasconcelos Mo- guai, Honduras, Bolivia, EI kasa retornará breve
,,'
ao

ta, ·arcebispo de São Pãn- Salvador, Guatemala, Uru- cebispo de Nova York, a-

O a: t· d
'

R b
N J'apão, onde espera obter

10, no Santuário do Coração guai, Equador, Venezuela, companhad? do monsenh�l' S 'LS Iva ores ece erao mais 500.000 dólares para

Eucarístico, na matl'�z de vários arcebispos brasilei-, J?hn Flemmg, seu. �ecreta, equipar a fábrica com a ne-

Santana. Achavam-se pl"e- 1'os o almirante Braz Velo- no, monsenhor Phlllp Fur,
O Repouso, Remunerado fabricada no ,Japao. Adia):

sentes ao ato o monsel1hor so, ,preside;{te da União Ca- long, vigário da St, Toma� .
"

. .

I
tou que em ClllCO anos a a

Alexandre Vachon, arcebis- tóliea dos Militares e gran- Church, e do .9-:" l'I!artin H, ,RIO, 23 y\V.�,) - O

mI-ltIvadores
de t�dp o BrasIl. rea do Vale do Amazonas

po de Ottawa; monsenhor,lde númer.o de almirantes, SpeIlman, seu lrmao., mstr? da vlaçao,. engO, Sof:l- Nessa oportulllda�e,. mani- produzirá toda a juta de

.An·�
.

M
'

B b" ,o'ell·erais bl·}·gadeI' !"OS' e ou
O cardeal SpeIlman deve- sa LIma, determmou a Co- festamos a v, eXCla, a

nos-I que o Brasil neceSSIta a-
tOlllO ana ar len, ar- 'b ,.

-

, '" - ,

I 't', 'l'a " d' d
b· d M t 'd' Itros oficiais de noqsa's For ra se demorar na capItal mIssao de Marmha Mercan- sa m ena 80 I ane a e e a nualmente e, provavelmen-ce ISpU e on eVI eu; a- _. -

,

.

, . 't'd;' d t' d' I1, d t t'd d ças AI'madas e convI'dado' bandeIrante ate o dIa 26 do ,te tomasse medIdas .neces- .gra I ao os. es lva o. res, te haverá excedentesem e ou ras au 01'1 a es· s, '. ,. .

'

d' d
.

d "

.

I
..

t' b Ilha17�ndo o ministro da Ma- corrente, prossegumdo Vla- ranas no sentIdo de ser e- ipe m o, am a, pata bans- ------- _

ec cesIas 1(:as, � aem ._"cq,mo .- 'h' f "t
' .

.

t gero nesse dia' diretament<> fetuado ,() pagamente; já imitir ao nosso benemérito I li ·t' b'
•

grande numero e fIeIS 1m a se eI o represen ar .
v

. I . ri, . AI O em all3
VISITA A A B I

,.

PCI" seu ajudante-de-ordens a Lima, de onde continuará bastante atrasado, do repou- [presIdente uetuho Vargas V
-

, ."

capitão-te�ente Alberto Jo, para os Estados Unidos, via- so rem�lllerado do� �stiva-Itodo o ,c�mtenta�ento . d,a I d'u' Jobn O
.

Esteve ontem, em visita à
sé Car�eiro de Mendonça, Caracas, devend? chegar " �ore� a que tem dIreito de

'l,c!3.sse
pela soluça0 deflllI- ,n' r81er

!n��lI.���1 c��p��::� e� AMANHÃ, EM s, PAULO Nova. York no dIa 8 de de- Janen'o a agpsto de 1949. t�va do mesm_o caso. Aten-
,

WASHINGTON, 23 (U.

Nova York" sr. Berenguer Após o encerramento das zembro, a bordo de um cli- Em face do interesse que cIO�as saudaçoes, �as,) Ma- P.) - A Organização dos

CesaI', o cardeal Spellman, solenidades do Dia Intera- per da PAA, pesso�lmente tomou par� Inuel FOl:seca, �resldente da Es�ados Americanos elegeu
mericano de Aca-o de Gl'.acas TE DEUM NA GANDE- solUCIOnar e.:;sa velha aspI- F.ederaçao NaCIOnal dos Es- hOJe p�ra presidente do-

que foi ,recebido pelo sr. t d " C
Herbert Moses e senhora, e e completadas· as visita� e

LARIA ração dos estivadore�, os lva ores . on�elho o embaixador J,ohn
. recepções a que\ d'eVel"I'a Na Matriz de Nossa Sen- repI.'es"e.�tantes doa classe., 4 J' Dr�Ier, dos ES,tados Ulll.do,·spor dIVel'SOS jornalistas. CAI-t" O pa-o '

-VISITA AO SACRÉ COeUR comparecer, viajará ama-
hora da Candelária,. reali- enVIalam a.o eng Sousa LI-

li" B Ret,;ebeu ele vmte d�s ,vll1te'
O cardeal Frances SpeIl-. nhá, pela manhã, para a ca-

zou-se ontem, ás 20 h' 30m, .�a o Seglll�te te!egrama: ROMA,23 (D,P.) _:_ O Ja-
e um votos do plenano.

.

.

pitaI paull'sta, em um dos a cerimônia do "Te-Deum", A .Federaçao NaclOnal dos -

f'
,

I
.

man, arcebispo de Nova E d t d h pao 01 aceIto co�o �embr.o O ,,�S'" �::I �id,3,dí:>
.

York, ora nesta capital, vI- Bandeirante da Panair' do celebrada pelo cardeal stIva ores oman o cou e- da FAO (Orgalllzaçao A'll-
" ..

sitou "C I" S,·' Brasil (viagem 091) 'o car ..

Francis Spellman. O impo- cimento das deter,minações tA' 1 d ONU) (�.
o ·0 eglo ac! e "'.

. •. . de V, Exa., e da portaria
men ar e gnco.a a I... '4- i ?;3 j)

.

Coeur de Marie" em Copa-I deaI FranCIS Spellman, a1- ,ContInlla n;� .'3�. nagin!'\ � , , por 47 ,votos. "! favor e 'sete r

�,.
..
- �It, r·

•..I.
'

.

b : ---,
.

que aprov�u o ato da Co- b t
- �ca ana, onde fOI homena-

O' missão de Marinha Mercan-
a s enço�s, . ". -' L (/ �t

!e�1soC!��{)Sd:�:��: :����!� PERDIDO CASCO te sôbre a taxa adicional I Ross,·a e Ades- . ,_�-#
�

dário fal d d DO "s
-

O
temporária para o fim ex- V

,

.·
.. lil

.

., an .0 em nome as .

A PAULO" cIusivo do pagamento. devi- ted,:candas a aluna Maria .' _.
. . do aos estivadores do perío- ar.ameo o· 2 ,)1 i ti;�

i�zMa Fernandes.
_

LONDRES, 23. (U.P:) -I sileiro "São Pa,ulo", que

jdO
de janeiro e agôsto de PARIS, 23 (U.P.) - In-

ENAGEM DA UNIAO A companhia proprietaria desapareceu, recentemente, 1949, vem demonstrar o e- forma-se que somente saba- - Para que êsse ferro-
CATOLICA DOS MILITA- do rebocador "Le Bustlfir" durante uma tempestade, na levado critério de V. Exa" do o sr. Andrei Vishinsky que o, sr. está escunden-

RES anuncia que esse navio a- altura dos Açores, quando resolvendo com segurança e dará a resposta da Rússia .du aí?
Teve lugar ?n:em,_ às 12

band.onou, PI."OViSÓriamente !estava
sendo rebocado para � in.teira justiça. a s.oluç.ão do. ao plano de desarmamepto - Não' tenha medu! Ell

hQ:as, no PalaclO Sao Joa- as buscas para localização' a GrãBretanha, para ser [caso que profunda repercus- apresentado pelas poten- suu da paz. da harro!.)-
'!lUlU'?, a homenagem presta-, do �áSCO do co.uraçado, bra- transformado em sucata. são' trouxe à classe dos es- cias ocidentais, ' nia, do. amôr!!!

•
No, papel que deram para o, sr. Governador Iêr lá no.

I povo, cujo
índice mental não' é o que calculam os fabri- cípio� de j�lstiç�. Dirá S. Exa., como disse em J?im:ille,

Chapecó estava escrito. isto: queiros dos discursos oficiais. O Estado' inteiro sabe que' que ISSO, sao miu dezas ! Mas, pelos atos se analisam O,S

"D d
.

G' h
I. a política de ódios e malquerenças foi iniciada pelo. go- I' homens púbticos. Quem os faz sempre pequeninos, odío-

es e que assumr o overno, ven o, concI-'
'

. _ bid 1
tando os meus concidadãos a deixarem de lado' as vérno nus primeiros dias de fevereiro' do' corrente ano, ,sos e miudos, não tem dimensão para ser perce I o pe a

divergências políticas, para que, unidos e coe- quando' o, GQvernadur, desprezando' o, clima de tranqui- posteridade. E quando', depois de f'azê-Ios, procura tra-

lidade que lhe "reparara o antecessor, iniciou essa viulen-l ve,stir-se de incapaz. de os haver feito, então' é que nem a

sos, possamos trabalhar devotadamente pelo bem ...

comum e a felicidade de todos. Com ódios e mal- I ta e implacável perseguição' aos adversár ios, registrada I
SI mesmo se resp,e�ta.. •

,

querenças não podemos servir à Pátria, nem,. pela frieza dos númer.üs para o, julgamento' do futuro' e

I
Na l�arte �uhtIca d? dISCurSO de Chapecó o que ""

Para a confusão dos mentirosos. O pacífico e festivo ora- tarrece e - digamos sinceramente a palavra - o, nu

tampouco, corresponder à confiança daqueles
que nos elegeram e em nós depositam as suas.

1101' de' Chapecó não é outro que o, mesmo autor de mais i pudor.
.. , �. � . .,

I No, que S. Exa, pregou está o, inverso do' que vem fá-
esperanças. A hora não é de política, mas de tra- d.e mil e quinhentas demissões e remoçoes de funoíoná- � . d E ua palavra desce para o engôdo. grosseí-
b Ih ' E

_

it b 't'
,

tí d Iíti t.idá Q �. f"
zen Ü. se a s

a. o. se nao a aprovei armos em oras u eIS nos, por mo. IVOS e po I rca �ar I �na. uem pro.. erru Iro. e' para- O embuste sem astúcia, rula com ela, sem que'
à coletividade, - ai de nós! - não mais sere- aquelas palavras de cordura e o m�sm� que, depois ,de is. Exa, o, compreenda, a sua autoridade 'de primeiro' ma-
mos merecedores da confiança d.o povo, o qual· p�o�et�r sole�e�lent� ,�.ol?:�r o en�lllo a,��rgem de m- I gístrado. E quem, por menos observador, vê que nos atos
nunca nus perdoará a leviandade de havermos formações �o�ltIco-pa�tIdaII�S, assmüu. varras centenas! do' ,sr. Ir'ineu Bornhausen. não' estão' as palavras do' Gu-
consumido em lutas estéreis o tempo que devia- de atos demltI�d� e transfer-indo experimentadas profes- l vernador, mas delas o sentido' diamentralmente opõsto,
mos consagrar unicamente aos misteres da ad- soras e su�stItumdo-as po: elementos senu-ana!fabe.t�s conclui que o situacionismo' catarinense, com o chefe
ministração pública" do seu partído. Faç�m, aqUl_mesmo. na Ilha, um mquerr- moralmente desgastado. pela servidão' à politicagem, a.

Impassível corno um faquir indiano, S. Exa, recitüu to' h�nesto a, r.espeltü e t,erao as certeza� de que o ex-
vança velozmente para a mais trágica das desordens: a

êsse trecho' do' discurso' com que o, armaram falsos ami- tremismo polrtíco do ,�overno de P47, esta �rrazandü H crise de autoridade. I

. gos ou maus conselheiros, que o querem escapo à digni- aparelhamen�ü educacional, que sempre fOI orgulho de Se o próprio Governador, desinteressado do respeí-
dade do cargo e nivelado aos demagôgos de esquina e

Santa Catacína, I to dos adversários, pá à sua grei o exemplo. de ma-fé, de
aos profetas de porta de venda, useiros, aqueles, em atri- Se a hora não é de política, mas de trabalho, expl i- demagogia, de atitudes postiças e contrafeitas, de ges
buirem aos outros os próprios defeitos e vícios, e vesei- que o, Chefe do' Govêrno, por exemplo, a demissão, nas tos insinceros e desleais, de primária deshonestidade po

ros, estes, em predizerem um futuro trágico e negro', do' circunstâncias em que se deu, do' sub-diretor do' Teseu- lítica enfim, o que está fazendo é, nada mais, nada me

qual se julgam livres, nLo pelas ações q�Ie fazem, mas

Iro..
Funcíonár io competent.issimo, 'devotado ao.. trabal�o, nos, s� despir dos galões da sua farda ,de chefe e da

pelas asneiras que pregam e pelas mentiras que espa- zeleso e honesto como os que mais o forem, fOI sumarra- austeridade que faz os comandos obedecidos.
Iham. • • mente exonerado, há dias, por uma decisão administra- Cuidando' ser genial nessa tática de combate, S. Exa.,

lfôsse S. Exa. um homem penetrado do cargo' que tivamente indefensável e que alarmou a opIlllaü públt- : risonho e feliz, com a importâneia saliente dos negritos
ocupa e não diria o, que disse, de remarcada falsidade, ca, mostrando-lhe que o Governador, para servir à mi- ; da imprensa, vai caminhando, entre f'lôres e festas, para
quanto à sua atitude no. govêrno, Não será com palavras, noria pnlítica que o, cerca, vai aos limites de prejudicar : o suicídio político.
mas com atos, que S. Exa., consiga. ser acreditado' pelo os serviços públicos e negar os mais elementares prin-

.

l� a vingança, , .

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

_r ' :OOO famII ias
0. mais antigo I?I(':-' ji!pODe�asrio de S. Catarina NOVA YORK, 23 (U,P.).

- Tsukasa Uyetsuka ex-vi
ce ministro das Finanças do

Japão, declarou em entl'e
vista hoje concedidal1l.ue re

cebeu recentemente autori-
......_ _._-..- __ .- zação do presidente Getulio

Vargas, do Brasil, permitin ..

do a imigração de japoneses
p;;;ra aquele' país. IndicoLl
êle que, num pel"iodo de cin
co anos, cerca de 5,000 fa
mili}ls jall.?ne�as �migl�IàQ
do Japão, a maioria para
trabalhar na indústria da,

...._-.r.-_._....- ..............."._.._,.......- ..

; DIRETOR- �� Rubens de �.
Arruda Ramos �

�
GERENTE ".

Domingos F. .�
ele Aquino :; N. 11.289
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Demo,nstrações' de fé d�
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'ou. Wl..ADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR. ANTONIO DIB MUSS)
Médico.

Cir;urcia-Cl1niea Ueral-l'artoà
,

"'rnço completo e espectaliaedo da. DOENÇAS D. S.aNBO-

- &A-, eom moduDo" método. de diacnó.tieol " tratamento.

lI"'ll.POSOOPlA _. HISTERO - SAL,pINGOGnAFIA -- ...·fAB().
LISMO BASAL

Du 16 .. 18 hura. --- ['ra. MusaL

J.••l'.nci" -- tua Santol Dument, S, Apto. a..

CLINICA
do ,

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.,.daU.ta efetivo do Hospital de Caridade, de. diveraOll

lnstitutOll e Caixa.

-0-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Tratamento e Operações
.BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

..tl.rada de corpo. extranhoa de Pulmões _e
.

Esofaco.
-0-

RAIOS X

....8rno aparelho para radíografl81 da Cabeça.
Tra"anamtnação. para conloróle de cora, dIlA Sinosltea. lafra.

••"a1ll0ll. /

HORAJÚO DAS CONSULTAS

I (Pala manhl - Hospital de CariJade).
(A tarda - Consultório Visconde de Ouro Preto, II•••

.. Ca.a Bello Horizonte).
r

&a.idência Felipe Sehmidt 101. Telefone - 1.660.

Flortanépolís, Sábado, 24 de Novembro de 1951

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternid�de e mê

'üeo. do Hospital, de Caridade.

CLINICAS D" SENHORAS
CIRURGIA - 'PkRTOS

A.SSISTENCIA AÓ PARTO ..

OP.RAÇOES OBSTtTRICAS
Doençaa &,Iandulare., tiroide,

9viriol, hipopi.e, etc.

Dilturbiol nervosoa - ...teri.

Udada - Re,imea.
Con.ult6rio: Rua"Fernando Ia.

'IIIado, - Tel. 1.•81.
R.,ld. R. 7 de Setembro - "dif.

;;ra•• Souza - T.L 8411.

anç...

Roa Salda.nba Marinho. 1•.

'1- Telefone (M.) 7i�.
aalhoterapla por onda. curtaa-.letroeoalrulaelo "aio.' Ol1;ra

"bo.le. • Infr* Vermelho. D A I dIAllilultórío: Rua TraJaDO, o· 1. I" andar - adificlo 110 .Oll'&-- r. varo e
_.

1I..1'arlo: Da. ii ... 12 hor,.. - Dr. lIa .. i. Cd rva Ihn

,---_ -_.�_.-._ ..• - ..._.�-

DR. M. S. 'CAVAL
CANTI

'Clfnlea exduaivamente d. ert-

Doenças de Criançae
Consultório: Rua Trafa.:

no 8/n. Edif. São Jorge --
1° andar. Salas 14 e 15.

Resídêncja : Rua Britra-Ideiro Silva' Paes, ,s/n - 80
andar, (chácara do, Espa
nha).
Atende diàrraments 'das

14 hs. em diante.

DR.AL�REDO
CHEREM

Cura0 Nacional da dOençal
eantal •.

h-diretor do Hoapitfl Coloni.
!§ant'Aua. I

Doença. nervo.a. e .mental..

Impoteneia Sexual.
aua Tiradente. nO t.

Conlulta. da. 16 i. 1. 1I.0raa.

rON": •. 798.

Re.. Rua Sr.nto. Saraiva, U
(Alto. - ...tnito.

.'___"'-; _.-------------------

DR. A.. $lINTÀELA'1
(J'orm.40 pala 'I'áe�ldad. Na· I

lIoaal I. Iedieina da' Unlva,.!-

DR. I. LOBATO
FILHO

D_.�.. "o aparêlho re.plratórl.
TUBERCULOS"

Clrureta do TIlt'IJ.'I:

.... do Bra.iI);

!'ormado pela Faculdade Nacio

nal de Medicina. TiBioloci.ta •

T!liocirurgláo dI)' Hospital Nerlu.
Ramo,. Cuno de espeeializaçlo
pell) S. N. T. lh:·\nterno a "x-

Jf6dieo por wucnuo da A..I.

".da '. P.icc>pat.. do Diltrito
....ral.

Ibt·tlltamo '0 Bo.pital Pat

wal*tric.. • Ianic6mio Judiciário

ta Capital "ederal.'
h-interno d. Santa Ca.a d.

...i.tenta d. Cirurgia do Prof.
1Ll..rl.e6rdia do Rio d. Janeiro.

'([ p' h' G·.
-

'R')'ii
-.' • go ln elro IlImara.,.- \ 10.-

CHu1e. Iédica - Doençal Ner· .

C F ,. S h 'dt 88,
. OUI.: e Ipe e mI, .

r-s. Con.uIta.·, diàriamente. da. 16
Con.ultório! .dificlo Am6lia

I"
18 horal.

••;0 -- Salat.· .

... idl i A id lU B
Rua Dom JaIme Câmara,

'. ue a: van a o ran-

J 20 apto. 2,
... lU.. .

F M 802
. '\.:

- one.. .

;{)on.alta.: Da. li. " 11 _ora•.

,
t

.

,

Telefona: .'

iJen.. lttlriot 1...1 .

•••idlnelal 1.181. DR. ARMANDO VA-
LERIO ,DE AS$IS

MEDICODR. NEWTON
D'AVILA

no. 8ervt�o. de Clínica lnlaatll l
.. "'1II.tência Manicipal e BOII- fi

"_nqaa reral - Doenç...... 8.. pltal ele CaridAde f�

ôor.. - Proctoloda CLINICA .JiDICA D& CRIAN-
.

.

ale'tricidade Médiea., '

ÇAS .. ADULTOS
. o.lI•• lt6rlo: tua Vitor .aire-l·

.

- Alerrla -

_ ::•. 18 - Tale�one 1.607. Con.ult6rio: Rua Nun....ch.�
CO�.ult.. : .... 11,10 hora. e

'110.
7 - Con.ulta. 0.. 10 t, 11

.

"ru 4.a Iii hora. em diante. • da. 16 •• 17-. ·hora. .,•••idlDeia: Rua Vida.l Ra�o., ".idlncia: a�a .Il��ehal Gal- '

- T.lefone 1 .•21... Ul.�1ne, • - I'on.,: - 'lBJ,. '.

o ESTADO
Admlnistraçlo

Redação e Oficinas à
rua Conselheiro Mafra,
nO 160.
Tel. 1.022 - Cx, Pos

tal, 139.
Diretor: RUBEN� A

RAMO.S.
Representznter
A. S. LARA .

Rua Senador Danta••
40 - 50 andar
Tel.: 22-6924 - Rio d.

Janeiro.
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe de Olíveírs

'DO 21 - 80 andar
Tel. : 2-9878 - Slo

.
Paulo

ASSINATURAS·
, Na Capital.

Ano •.. , CI" 100,00
Semestre .: Cr" 60,00
Trimestre � c-s 86,00

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

trãto,
Os originais. mesmo

não publicados, não se

rão devolvidos..
A direção não se res

ponsabiliza pelos con

ceitos emttidos nos ..r

tia-08 assinados.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Cllnlea médica d,. adulto. e

erianca•.

Oonaultórto - Rua Jo.... !'tl!lto,
18 - Tel. M. 769.

Ooneultas: d.. 4 '•.6 bora•.

RellidênCla: Rua ••tevea Je

nlor n. Tel. 812.

Dr. Antônio M'oniz de Aragão
Comunica 8 'se'qs· cli;t!ntes e amigos que rei

aiciou a. clínica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Roa Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo. Cabral) . ..:..... Das 15 às
17.30 horas.

.
. .

RÉSIDtNCIA: Rua Bocaiuva, �85 - Tele
fone M-714.

Dr. Renato Ramos 'da Silva'
Advogado

Santo' Dumoml 12 - Ap .. 4

ADVOGADO

CaIXa Postal .150 -. Itajai •• Santa Catarina

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

----- ........---".�----- , .. _"

I'
I

! Dt. José Medeiros Vieira
/.

Rua

. - ,

Iluo Af,ar,chllll D,"",,,, 34', '.CI ,,"ciG�
..

��.... J • ..,O'

C;UIIITIDA . f!Ue/L"'A, PROSEBIIA$

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

I Credito: Muluo Predial'
, i
i

o mais antigo Clube de Sorteíos 00' Estag() de
SANTA CATARINA.

Fez entrega de mais um prêmio. em Ponta Gl!'o&.
sa (Canasvieiras) à Exma. Snra. ;t'tIAJ;?;.IA\ IMA!;::�A
DA LUZ.

. ,

I N S C R E V A M - S E.!.

Façam' sua inscricão hoje mesmo, pi'oau!'f.mt 06

agentes mais próximos, ou seu escritório na, PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - 2° andas (AJ.t(}s Re-S1:!lB-
raute Rosa). .

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv. Ss, estarão habilã
tadoa a-concorrer ao sorteio à reahzae-se dia 31 de

OUTUBRO, que está -aproximando-se. t;
Cr$ 13.500,00 di.stribuidos em p'l1êmi0S t0C-0<S &S �

;('
meses., 1

I FAÇA UMA VISITA
I

A..
-----.....------

FABRI€h D'E MÓVElS
D'E

Rvdrigues
'& Sao1os1

.fj'IUZJl LIMA &- IRMÃO�
Cons. Mafra, 37

: Florianópolis

I ESCRITÓRIO DE. 6..!=[===========:::=:!O

ADVOCACIA I Materiais de Constl'ução.,
no SOLICITADOR W

A.t-IBeneficill;mente
em Gerai...

DIR CAMPOS Madeiras para tsdes 08;>,

Advocacia em geral Fins, Aberturas, Asa®alllOoB,.,
Funciona junto a08 In8�· Forro Paulista, ete., Madej.. ..

tutos e Caixas de Aposenta

Iras
de Pinho, Leí e Qua}ida

doria. Acidentes do 'I'rsbs de.

lho. Inventários. Sociedades.: �s.critó!"io,
.

E)e'pósito .e'<I
Naturalizações. ..OfICInaS - Rua 24 de Ma]lWl

.
Escritório: Rua Vito! 'no 77.7 _ Estreito- - floria·-

Meireles, nO 18 - 20.andar. népolts.
.

/
._---------_.._----

. "ulcanização
'

DE

PO!;IlS - e Gamaras de Ir
Serviço Ga-r-afltido

tOME8CIO & TRANSPORTES C. RAMOS S. A.

-- I'osto de Servíflo, ''ESSO''

Telefone t\'Ia-nu&I,- 44

Estreito - Fl'Ol'ianópolie

--'__..

"

--------�---_._-----_-----_._-

Viagem com segurdnça
•

e. rapidell -,
sO NOS CONFORTAVElS l\_t.IURO-ONlBUS DO í
... RA�IDO .«:S'Ht-·80'A'SILEIRO»· �
FI,rianópolis

.,

Itajaí - JoiBville - CuriUb8 $-

�,
Rua' Deodoro esqH'rna da �f
Rua 'I'el'l;e.H'1ie, t5ilveira

. �
iaAgência:

AT'LA NTI C'A
os 'MELHORES ARTIGOS! OS MENORES

-

.

SISTENCIAS

R'A 0"0
AS . MAIORES . FACILIDAIDHS!:

..

CONDENSADORES
*

,.....) .

i.
l.,.

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

PREÇOS!

RADIOS ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES -. DISCOS '-. 'TOCA.-DfseOS-,· AGlTLHlAS�

ENCERADEIR,AS GELADEIRAS,. LIQUIDIFICApORES _.' BArEDEIRAS VALVULAS ÁLrf(Jl��I1ANtlES:'>- RD.-
1.1 -

.. i.o< .

,'."

.. ,.-i<_.-

. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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---'ida Sociall Ali -Khan no Rio "oJt
SR. WALTER LANGE' I RIO, 23' (V,A,) - Proce-' tivado em Paris, enquanto �
Transcorre, nesta data, o I dente de Paris é esperadé outros acreditam que ele a

;.�niversário natalíc�Ó do nos-I hoje 'ne,sta capital o Pl:�n- qui vem para enc(;n�ra:'�se
'::50 prezado contrraneo sr,' cipe Ali Khan, O nobre 1l1- com Ava Gardner, cuja vm

"'Walter Lange, Tesoureiro du cujo romance, e recente da ao Rio, em companhia de

-do Banco do Brasil, agência separação de "Gilda" cau- seu marido o cantor Frank
.,rlesta Capital. sou sensação €m todo o

I
Sinatra, está sendo anuncía- A data de hoje recorda-

O aniversariante, que des-: mundo, vem ao nosso país, da.
nos que:

fruta de sólido prestigio nos sem uma razão plausivel., Ali Khan viaja pela Air
_ em 1766, alcançou a

�meios soc,iais ,e desportivos Di�en;t uns que ,irriquieto I �rance, devend� o aparelho
paragem das Lajes o Capi

,desta Capital, e pessoa gran- prmcipe vem atrás de uma
I cnegar

ao Galeao cerca das tão-mór 'Antônio Corrêa
,:demente relacionada no Es- brasileira que lhe teria ca- ,dez e meia da manhã. '

Pinto de Macedo, com o fim
tado e se fez credor da esti-

I de fundar um povoado;
ma e consideração dos seus Demonstracão de I SABEc�('�ciif MA? - em 1773, na Colônia do
,;coestaDuanos.

f
.

M A R T I N I Sacramento, .

nasceu José
Funcionário dos. mais nente ato religioso; que OI I '.

'

levado a efeito em comemo- Verrnouth de Fama Mundial Saburn ino da Costa Perei-
--probos e capazes, Walter

ra, falecendo no Rio de Ja-
:Lange vem prestando, há ração do Dia Inter america- ,

::anos,
.

ao Banco do Brasil, o
no de Ação de Graças, con-

C O
' · n e iro a 9 de Janeiro de

concurso do seu trabalho e-
tou com a presença do pre-

. ,.ne - I-a�rlo 1852; ,

.."
. sidente da República que

- - em 1807, nasceu o Ma-
-�ficiente e da- sua inteligen-

se fêz acompanhar do che- rechal Antônio Nunes de
-cia (te experimentado servi-

'1' RITZ Aguiar ;fe do gabinete mi ítar da � ,

-dor. ,. cÁs 4,,30, 7 e 8,15 horas - em 1816, o comandan-
Na vida �espoI'tl'va de Presidencia, do secretario

a
t' I iud t d ... E o sucesso continua! te da praça de Maldonado,

"Santa Catarina, Q seu nome par ICU ar e aju an e e 01'-
. dens, comparecendo, ainda, A GATA BORRALHEIRA Francisco Agu ilar, concluiu

se firmou com os leais ser"
. C. f' Filh

.

.: (Cinderella) com o chefe português Ro-
.'

.

h' . t 'd
.

t . o sI. a e 1 o, Vlce-pI es .. -

-VIÇOS que· a pres a o a er-
d t'

..

d R 'bI"
.' 'Technicolol'. drigo Lobo, a capitulação,

�'a e à gente barriga-verde, en e a epu ica, mrms-
Cantada e falada em por- em virtude do resultado da

,.t d'· .'
' ,tros de Estado, representan-ornan o-se, pOI ISSO, ver-

d di I âti tugves por: batalha de Iridia-Muerta ;
.

. " d' tes o corpo Ip orna ICO e
-dadeiro propugnador o es-,

ilit 'I
.,

ti Simone MORAE:S e Jor-. - em 1822, o deputado
.

'
,

.

C Ih' . VIS, Hl I 1 ares
.

e ec eSlas 1-
porte náutico. ava erro,

A'
� ia t

.

d ge GOULAR,T. Capitão João de Bittencourt
. amigo por excelência dos caso cerimoma eve am a

No programa: Machado de Souza foi de-
"1

.

!
o concurso da Escola Can-

-que dele se acercam, o I us-
t d S

.,.

A·' Notícias da Semana. N!:L! signado para levar ao Im-
'd' d d erum o emmarro rqui--4;re coestaduano e ota o, e

di
.

d S J
'

t" d l'1'<tl'O Jornal. Atualida- perador D. Pedro I, as sau-
"1 l id d d iocesano e , ose, "U o

-exce sas qua I a es e ca-
d F

'

de Anuí C des. dações dos catarinenses ;
,

, de: .
.::

Por J ,ranClSCO. e qJJlno 01'-
ráter e e coraçao, OI IS-.

bí d C" bâ
-

.

Preços: - em 1828, assumiu o

-so, no dia do seu aniversá- relaf, .adrce IlsPo e uia da, �r$ 6,20 e 3,20 cargo de Ouvidor o Dr. A-
o

' pro en o pe a passagem o '

TIO, que transcorre hOJe". Censura - LIVRE. gostinho de Sousa Loureiro
-'W lt L

'

h mena
dia que assinalou a confra- .

S
-

D t
' .

a er ange sera o
.

� terniza ão dos ovos amerr- ODEON e .0 ele Juiz-de-fóra, Manuel tão enseada de uperagur então es erro o m srgne
,:geado pelos seus numerosos ç p .

Ás 7,45 horas de Souza Meireles; (hoje Paranaguá) um navio poeta João da Cruz e, Souza.
,

. cano&
::amlgos e colegas, bem como, ROXY - em 1839, entrou em espanhol 'conduzindo o céle� que faleceu em Minas Ge-
por quantos têm a sua vida

.

AV ISO As 4 e 7,45 horas Rio Pardo, pondo em fuga bre Hans Staden, passando- Tais, em 19 de março d.e
]igada aos interêsses do es-· .

i.

Sensacional Programa. os revolucionários-do Te- se em seguida para est� 1898;
'porte catarinense. I - 1) - Vigoroso, fascinan- nente-coronel Dornele&, o Ilha, onde aquele navio foi - em 1869, foi nomeado

O ESTADO, cumpl'l'men' _ O Comandante do Desta-
.

d P"..

camento da Base Aérea de te e tempestuoso drama de destacamento comandado a pique; Presldente esta rOVH!C];i,
-tand,o-o, cordialmente, dese- alUOI' por Francisco Pedro de _ em 1549, chegaram . à o dr. André Cordeiro de A-Flotianópolis; chama ater,-,

< •

ja-lhe tôdàs as felicidades,
çãc dos interessados para I) ,NOITE DE TEMPESTADE Abreu (depois Barão de Ja- barra sul deste então porto raújo Lima, empossa�do�He

<extensivas à exma. familia. Technicolor. cuí) ; do Desterro, dois navios ela em 3 de janeiro e exerCendo
G-NO GONZAGA Edi-:'al que se acha pubhcJ.'

.! _! '.:SRA. HI 1
. .

do no "Diário Oficial do 2: - Av:nt�ra. Aça�. _ em 1859, desembarca- expedição de piogo Sana;- até 11 de abril do ano se-

Ocorre, hoje, o àniversá-
Estado" de Santa Catal'i'1:l cheIO de excItaçao e l'epleco ram em Recifey -em visita bria, sob a chefia de Juan guinte.

Tio natalício da exma. sra.
n" 4.537, de 9 de n,ov�mbro de sus'p_ens�! oficial à· Pernambuco, D. Salazar; ,

André Nilo Tadasco

,-d,. Nair Caldéli'a Gon�a�a, de 190�1 pa'gI'na 7 I'efeI'ellt.t> '. TRAIÇA-O NA FRONTEL Pedro II e a Imperatriz D.
.

- em 1631, os holandeses ---

dIgna esposa ,do RI', HlgUlO .' -.
'. . d

-

. " . _.Rã _r . ,Th.e:l�Za. Gh-rÍstin-a; - evae-ua1:'am -Olinda -e aS'" ca- .""rDIT.... ·'t.,....:· ,�-- -,__' �

(jonzaga(�àV:êrltuâ'fio
'"

uã- ,aE:'t€-X:P!ol1ad�aÜ'p',i:lo. -B�� ,·(!-ao 3) � Ruy "Crash" COR- - em 1878, começou a ser sas. que não pagaram os res-
L �

T t'
" ., .açao, e assagell os ,

"" us lca.
A' t

' RIGA'N - em: distribuido nesta capital, o gates exigidos, foram ificen-
A Úustre dama, que é al- _cropor o,

IMPERIO SUBMARINO primeiro número do jorlial diadas ;-
'ta funcionária do Tribunal

-1"8.. da· lufamia 1 e 2° Episódios. semanário "O artista'.'; .._: em 1732,. na cidade do
·'fie. Justiça, receberá, por O N' (\ programa: -:-- em 1879, foi agraciado Rio de Janeiro, 'onde fale-
certo, cumprimentos do seu cia - Canto pelo Coro 01'- A l\'Iarcha da Vida. Nac. com a "Ordem da Rosa" o ceu, em 2 de ma-rço de 1814,

. -vasto círculo 'de suas rela- feonico do tnstituto de Edu- Preços: pintor catarinense. Vitor nasceu o poeta AntoniQ Pc-
-cões, ás quais nos associa- cação. Cr$ 5,00 e 3,20 Meireles; . l'eira de Souza (J�.lJ.a8;
.i'nos.

'

í 4 - Agradecimento das Imp. até 10 anos.
.

.�- em 1896, f6i inaugura- - em 1801, umR força de
FAZEM ANOS, HÓJE: Forças Armadas - Capitão IMPERIAL da pelo Govêrno do Paraná 215 espanhóis, sob ü coman·

. bro do' corrente ano.SENHORES: , Jaldyr Faustino da Silva. Ás 5 e 7,45 horas uma Iponte metálica Iilobre o do de Rúbio Duke" tentou
- Mustafá Ipê e Silva, 5 - Encerramento. Uma historia que todos Rio Ne6ro, entre a cidade do retomar' São Borja, no Rio ��a26���::i�:'2.lto funC'iõnário. da Alfan- 6 - Hino Nacional: Can- aplaudirão. mesmo nome e a atual ele rand'e do Sul, mas foi ,der-

. Jack de �ello Lopes-dega desta Capital. tado por todos os presentes. O INTREPIDO Mafra; rotado pelo Capitãi) José
10 T I E T

.

- José Wladimirsky. A Comissão Encarregada Colorido. .

- em 1904, faleceu no Borg.es do Canto;
en. , . esourelro.',

Feliciano Marques das Solenidades encarecem, John' PAYNE - Ellen Rio de Janeiro o bravo Ge- - em 1817, em pernam-\ To. d B I·Guimarães. pOl' nosso intermédio, o Con- DREW e
-'

Claud.'e JARMAN neral Silvestre Travassos; buco, nasceu Franei"l'o A.n-I' lure ., 80ga a
SENHORA: vite que faz aos Chefes de Jr. - em 1910, por ocasião tonio Raposo, que veiu a ser "b R·- Adelaide Medeiros Vi- Repartições Públicas Fede- No programa: da revolução de marinhei- Brig';deiro e Barão de. Car- II eua ao 10

€i1'3., digna espósa do sr. ral, Estadual e Municipal, Cinelandia Jornal. Nac. 1'os, chefiada por João Can- ruaru, falecido êm 2:3 de
.

RIO, 23 (V.A.) _ O Jar-
"Prof. Alfredo Xavier Vieira, Imprensa Falada e Escrita, Abelha MA�STRA. Des. dido, à bordo do couraçado março de 1880, na Côrte; dim Zoológico acaba de re-

Inspetor Escolar. Associações 'de Classes, A- CoI. "Minas Gerais", foi assas- - em 1826, .0 Impera:i�r \ c€ber um tig�:e real de �en-SENHORITAS: gremiações e Sociedades Preços: sinado no Rio de Janeiro, o p, Pedro I partIu para (; RIO ga:la, com dOIS anos de Ida-
Transcorre, hoje,' a data Culturais, Estabelecimentos Cr$ 5,00 e 3,20 comandante João Batista Grande do Sul; de, doado pelo sr. Ryszard

-nat�lícia, d,a gentil senhorita'l de �nsino �ecundário e S�- IMPERIO (Estreito) das Neves; - em 1840, o 'I'el'.ellte-co- Tomski, membro da firma
'Odete Lldla dos Santos, ,penor, EntIdades Esporb- Ás 7,45 horas _ em 1944, nas pOSlçoes ronel João Nepollluce:co ela Zoofauna Exportação. O es-
_. Nelita da Silva, filha ,I vas Terrestres e Náuticas, e I de Tôrre de Nerone e em

ISilva,
derrotou no Passo do pécimen, agora oferecido �,o

,do sr. Ten. Raul Tito da Sil- ao nobre povo barriga-ver- A VENUS DA PRAIA Monte Cavalloso, . a nossa Vigario, perto de Y;amilo, o Zoo, virá enriquecer a fau-
va,

. de, especialmente, para as com Virginia MAYO. ·FEB recebeu e repeliu

Vá-1General
Bento GOnçal've.s. na ali existente, dadas as _

_ Zulade Marcondes de solenidades. acima progra- I I rios golpes do inimigo. Morre neste combate o eu- suas raras características.
Oliveira, filha do sr. Júlio madas, em homenagem aos O INTREPIDO ' André Nilo Tadasco

.

pitãó de Marinha Rossetti ..,_

Marcondes de Oíiveira. Militares mortos pelos co- com John PAYNE. 24, DE NOVEMBRO (ita'liano ao serviço elo;; 1'31'- 0am18&>1I, Gravatal!l, Ptl.'
- Eugenia Maria Garcia munistas em o "DIA DÁ IN- Preços:

I
A data de hoje, recorda-I rapos" e amigo intimo de mes Meiás das melhore.. ,

-Meira, filhinh;J. do sr. Os- FA:&1JA"" 27 de Novembro Cr$ 5,00 e' 3,20 nos que;
" Garibaldi; pelos menores preços só •• ,

ear Meira. de 1935. Imp. até 14 anos. - em 1549, entrou na en- _ em 1761, nasceu nesta CASA MISCELANIA - Rua
Couelheiro Mafra.

f

Pelos Municipios
-"

,.. .

22 DE NOVEMBRO

.'
. De 'fajaí

Jornalista Jaime Fernandes V�eira
Acha-se, felizmente, em convalescença da grave en

fermidade que 0- reteve em casa vários dias o nosso bri

lhante e sempre apreciado confrade, Jornalista Jaime

Fernandes Vieira, proficiente Chefe da Repartição dos

Correios e Telégrafos nesta. Cidade e ilustre correspon
dente de "A Notícia" aqui em Itajaí, além de festeJado
colaborador literário da imprensa catarinen se. Ao nosso

distinto colega, que é também, um dos mais prestigiosos
e acatados líderes trabalhistas do Vale do Itajaí, nossas

calorosas congratulações pelo seu restabel�cimento,' que
oxalá seja definitivo.

Dr. Ivo Stein Ferreira
Em companhia de sua digníssima esposar sra. d.

Lucy Ferreira, viajou, em gozo de. férias, para o Rio de

Janeiro, o dr. Ivo Stein Ferreira, abalisado clínico e ope

roso médico Ohefe do Centro de Saúde de Itajaí.
Dr. José Malburg "

Assumiu .a chefia do Centro de Saúde desta Cidade

o competente e dedicado facultativo dr. José Malburg,
que responderá por essas funções enquanto 'd�rarem as

férias do titular efetivo dr. Ivo Stein Ferreira.
Dr, Francisco Rangel

Regressou de' São Paulo, aonde fora submeter-se à

melindrosa intervenção cirúrgica, q dr. Francisco Ran-
.

gel, provecto e veterano advogado nesta Comarca, figura
de destaque em nossos meios comerciais, antigo e erudito
membro do magistério públ ico e particular, e valoroso
militante da "Unjâo Democrática Nacional". Dr. Rangel
já dirigiu, aliás com muito brilho, um jornal aqui em Ita

jaí, sendo portanto nosso colega de imprensa. Aos muitos

cumprimentos que o dr. Francisco Rangel está a receber

pormotivo de seu retorno, já restabelecido, a Itajaí, jun-
tamos, prazerosa e sinceramente os nossos.

.

.

(Do Correspondente)

O Comandante do 14° B.
C. comunica a quem inte
ressar possa, que foi prorro
gado poi' dez dias, a <;ontar
desta data ° prazo para en

trega das propostas de in
vernada. A abertura das
propostas será efetuada às
� horas do dia IOde dezem-

,
• • •

Condenado
a morte
VIENA, 23 (D'p.) - o

Padre Jan Bula, adminis
trador católico romano na

Moravia, foi condenad,) <�

morte pela corte' oficial
tcheca, segundo informou
aqui a agencia noticiosa
desse p�ís, Bula teria dado
auxiolio aos terrorista tche
cós. Dezesseis outras pes
soas foram tambem senten

ciadas, à penas de morte,

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 24 de Novembro de 1951

Agr,a_ecimento ':e Missa I Atenção,
Espôsa, irmãs, sobrinhos, sogra e cunhadas de Ju

vêncío Paim, vem, com opresente, externar os seus agra

decimentos, aos srs, drs, Wilson Mendonça e Roldão Con

soni, as irmãs de Caridade, ao Presidente db' Sino dos
Trab. no Comércio Armazenador: ,'de Florianópolis sr.

Demosthenes Tzil ikis, a sua digna diretoria, a todos as

sociados, e' ainda aos bondosos sócios Antônio de Oli

veira, Altíno Dealtino Cabral e Fernando
-.

do EspTrito
Sânto pelo desvelo, dedicação e car inho com que trata- __....._�...-'-_._."

ram do seu pranteado marido, irmão, tio, genro e cunha

do, ,e ainda aos que acompanharam à sua última moradà.:
Ao mesmo tempo convidam para a missa de- 7° dia

, qué pela alma de Juvêncio" Paim, mandam celebrar dia-

24, sábado" às 7 heras.na Igreja de Santo Antônio.
Por mais êste ato de religião e amizade, antecipada"

mente agradecem,
.

A Diretoria' Regional dOR
Correios e TelégÍ:a:fos deste ,

Estado solicita o compareci
mento, no Gabinete do Dire
tor, do Sr. Luiz Maurício
A'lvez, para tratar de assun-,
to de seu interesse.

ALUGA-SE
Casa de construção nova

coin agua quente e fria no

quarto de banho e cosinha.
A dita"casá tem 12 peças é
está situada à Travessa

",.. .... !II""'��"i!v.4 Raul Machado, que liga a

"De ·todos os 'desenhos' de' Di'sney nenhum, parece Rua Rio Grande do Sul à,
mais humano do que este. Não percam "A GATA BOR-- Rua Irmão Joaquim.
�ALHElRA" (Cinderella)". ". Tratar com o propr ietâ-

"DIÁRIO' DA NOITE" - 14-3-51 - Pedro Lima. rio, que reside ao lado.

TE'Cln.porte. cegulorellll ..... ,

SÃO fBANCISCO' DO SUl. para -NOV·4/JOBK
.

·Jnfo!'moeõ•• oomoe' AQ'1U\h.
'il;, anópoJiI- Carlol Heepcke S/A - oi - TE:letone 1,2) '1 ( Bnd, telea,
.. .) ''l'I.'e.ocieco do Sul-Carlol Hoepcke S 1\ ._ CI - Telelone 6 MCOREMAC N

Farmacias
de', Plantão

24 Sábado - Farmácia
Sto. Antonio -- R. João Pin
to.
25 Domingo - Farmácia

Sto. Antônio - R. João Pin-
,

., to.

TRANSFERÊNCIA DE OFICIAIS DA RESERVA (R-2) I O serviço noturno será e-

DAS ARMAS PARA A RESERVA DO SERVIÇO DE fetuado pelas Farmácias
, SAÚDE'

, Sto. Antônio e Noturna si-

,
"tuadas às ruas João Pinta.

Estarão abertas, de 20 de novembro a 22 de dezem- e T'rajano n? 17.

bro do corrente 'ano, no Q.G..da 5al R. M. (S. S. R,), 'as' VINAGRE DE PUlCU'" VI-
inscrições para o exame de suficiência para a transfe-

_ NHO ' ,

,!
,rência de oficiais da reserva (R-2) das Armas para a

'

Reserva do Serviço de Saúde do Exército. SA I ADA.

A matricula dos candidatos_será feita mediante re-
' . ,�

.

'

querimento dirigido ao Cmt. da Região e acompanhado INOFENSIVO - AGRA-

da ficha de inscrição a ser preenchida pelos requerentes
DAVEL - SABOROSO

e cujos modêlos poderão- ser sol icitados diretamente, ou
NOS BONS ARMAZENS

por carta, ao Chefe do S. S. R. - Quartel General ____: DISTRIBUIDORES: -- IN�

Curitiba. .

TERMEDIARIA' CATARI-
NENSE LTDA. - FLORIA

NóPOLIS
TEL. 1251.

.
�. ,I

o ESTADO '

.. � .. _.-.,._-- --

, ( 'Re�ls�6 'VJ,!! 1 )
.
,

/I

, '.

,I

NOVA' ,.ASE - NOVA ADMINISTRAÇÃO

Já�a tua vtstta
-

ao- Nov»
QPleOItA

•••••••••••••••••o••••
-

••-.-.-.-�-.-.-.-.-.-.-.-.�.-.-.-.-.-.-.------�----,-----------
Aviso

_
..

NOVEMBRO
328 S. CRISóGONO

Lua nova a 28,
'IMINI�TÉino.

DA AERO-

37 . NAU_:ICA
. Quinta Zona Aérea

.

DESTACAMENTO DE BA
SE ÁÉREA DE FLORIA

NÓPOLIS
Levo ao conhecimento dos

interessados que se encon

tra. nesta Unidade a dispo
sição' de quem as quizer
consultar, as Instruções de

Licenças e Certlfícadoe a,

_ "I'ripulantes de _Aeronaves e
.

Pessoal de Organiz;ção de
Terra, .. aprovadas pe\a Por
taria Ministerial nO 64, de.
27 de Janeiro de 1951.

.

Roberto Brandini - Ma
jor 'Aviador-Comandante,

.,
�.

S' A B' A n-u'
.._--

195:.l �Hoje é n-último dia e� 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.

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

!�

1\1. G.--5a. J{.M.--Sa'. D.I.'
.

Quar'�1 General
EDITAL

Para orientação dos candidatos será feito, sob a di

reção do Chefe do S. S._R., um Curso Preparatório, com

o objetivo de .prepará-los para Q exame de suficiência.
, Calendárío :

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

Apresentação dos. candidatos' ao S. S. R.: dia 19 de
jan. de 1952.

Início do Curso Preparatório: dia 10 de fev. de 1952.

F,aqUeZiU em geral
Vinho Creosotado

(Silveira)
----_._.�-----_.- ."._----

I'

.S�aÃ���RCt4t
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 24 de Novembro de 1%1

'OLU. 'DOZE DE A'GOSTO
DOMINGO, DIA 25, COM INICIO ÀS 10, HORAS DA MANHÃ., GRANDIOSO "COCKTAIL" DANSANTE, COM A
SOLENE ENTREGA DE PRÊMIOS AOS VENCEDORES DOS' IV J O G O S 'UNIVERSITÁRIOS CATARINENSES.

-_•• * -- .�- - -

--_.-
..

v,

• Plano Nacional' dO Tngo
:D'iscursQ do dep . Leoberto Leal

.

(continuação) ..importante setor do nosso

2:. As classes interessa-I comércio, de real significan.,daS' da. indústria e comercio cia para as receitas orca-

-marlereiras, segundo se ve-] mentár ias estaduais j-
.,

��-i:fica do documento anexo, c) evitar o grave proble-
-'�eclamall) subsidio. m,a de desemprego.

Este, como ficou demons- Certos de que Vossa Ex-

·<il;.rado suscintamente, é viá- celência se capacitará da
-ver C<Gn1t! medida de exceção, legimidade dos argumentos
"para socorrer os estoques a- aqui expostos e apreciará
�uais caros, enquanto se a� na devida conta os dados e

. ,Justam as -even,tualidades do as sugestões que lhe são 0-

-Il1ercado, subsídio este .que ferecidos, apresenta-nos an

::nã-o pode ser fixado, nas es- tecipadamente nossos agra

·trítamenfe subordinado à

1
decimentos pela medida que

'\necessidade, ,evitando a 'to- julgar conveniente mandar
.do eusto, a estabilização e adotar e testemunhamos a

'_'8, continuidade do comércio segurança do nosso alto pre
,,;em bases artificiais.

� ço e' distinta consideração.
PJ: exeeucão da providên- - Gastão Englert, Secre

-eia poderá ser féitas at�avés tárío da Fazenda do Estado
-do. Banco .do Brasil que, no do Rio Grande' do Sul.
'<Caso da importação do trí- Leoberto Leal, Secretário

.1rer. argentino, já procede co- da Víaçãô, ob�is Públicas
'1l10> unico comprador. e Agricultura do Estado de

3. Daí decorre a conve- Santa Catarina, - Firmam
-mieneía: Neto, Secretario da Agricul-

].0 de se negociar a com- tura, Indústr ia e Comércio

",ilensação do trigo argentino do Estado do Paraná".

'1Por madeira, e.• tabelecendo- REu'NU.O DOS· MOAGEI-
-se, para esta, preço que ROS CATARINENSES
-eubra G custo da produção. (Oeste do Estado)
Na hipótese de não se ob- Data: 6-1-50.
'Jer tal cotação, -é de se sub- Local: Joaçaba.,
'sidiar li diferença racional- Hora: 21,45.
�mente. até que. ela se ajus- .Mesa: Presidente - Dr.

"te à. eoncorrenc.ia com' . os Leoberto Leal, Secre.tario
no local.

:forn.(�cedores da área das da Viação, Obras Públicas
:moed:as fracas; e Agricultura ,

e Represen-
20 de se estabilizar, no tante do G.ove�no do.J�'stadó.

:país, (I preço do trigo ar-
. Secretárió _ Ernesto Ne

�;gentino, para os efeitos se- zelo, Secretário da ACIOC.

--':1�uinte:
'

. Membros __: Albino Sgan-
a) para diminuir o grau serla, Presidente da ACIOC. Vedieaçlo a�lfar ao n'

-de coneorrência com o na- Afonso M. Carlos da-Veí- - t.m�.to,ct. .ifilÍII��...

.ciona.! com o que não se mo- ga, Executor do Acõrdo ún i
,dificará o preço do pão, que co e Chefe da Seccão de Fo
<está baseado no preço do mento Agrícola, 'em Santa
··trigo argentino vigente no Catarina;

.

,�ÚIO passado, portanto mais Oscar Rodrigues da Nova,
. 'alto, eno do nacional, tam- Prefeito de Joaçaba; .

--bem mais caro ; .. Angelo Ponzoni, Prefeito
b} para preservar .a exis- de Videira.

-tencÍa dos moinhos do in- Compareceram:
teríor, Iocal izados nas zonas Atilio Fontana.
'l)rodutoras., grandes .

fato- Gotardo FurIan.
res de fome11to da produção Guerino Dalcanel.
-triticola, que se mostram J�cob Pessoto.
"1I:.'etraidos

.

na CQmpra de Antonio Lúcio.
.::gl'âos nacionais ante a a- Eugênio Tagliari.
'rneaça de concoáen.cia; .

'Atílio Pagnoncellí.
'.c) -para se áproveitar a Silvio Lanardí.

'diferélJ,ça real de �
preços Orestes Bonato.

'em beneficio da campanha Ari Meier..
·-triticola do país, eventual- Germano Paludo.
'nle:_nte, 'como no caso da ma- Eitel Brenner.
de.ira, ora em exame, para, Saul Brándalize.
'medi.ante bohiÚcacão,' so- Romano Massignan.
correr produtos,

. ��qu�rito Luis Specht Filho.
· �tr.-avessam o processo de Francisco Lindner.
aj-Lmtamento as ofertas no I, Antonio Grez.
'meF'cado internacional. _ Domingos Floriano .Bona-

3° de se assegurar a con- to.
· tinuídade do co:riJércio e da
indústria de madeira, a fim
,de:

.

a) manter a exportação de
· madeha para a República.
Argep.tinâ, ora seriamente

atingida pelo concorrência
:-d.e outros fornecedores, in:
dispensáveis a cobe�otura
eamhiai das importações de

-�rigo;
b) resguar.dar _as rendas

:,'ll'ã�licaí> pró'v�n.ientes dêsse

Verginio Geni.
Florianópolis,Boaventura Nunes Vare-

la.
vembro de 1951.

.
Cristiano C. Pereira

Assunto: Escoamento da
safra de trigo nacional,
dianté das facilidades, em

preço, de aquisição de tri-
go argentino.

.

O Slt. Albino Sganzerla:
A pos manifestar os seus'

agradecimentos e os da As

sociação Comercial do Oes-
te, a S. 'Ex. o Sr. Dr. Leober- ,

to Leal, pela maIJeira como V'ende se
I
interpretou o convite que I ,-.aiqu.e�a entidade de ela'sse 'Uma casa de materia:l em

. lhe fIzera, esboçou a razão boa;; condições, situada á
porque fora convocada a as-I Travessa Triunfo, com vista
sembléia que se estava rea- para o mar. .

lizando. Ato contínuo. I Entrega imediata.
Continvll, Tratar no Bar São Pedro.

em minutos
o que l'ev8va
horas ...

II
-� De Plácido e Silva

De Plácido e Silva
� De Plácido e Silva
- Ribeiro Pontes ,

- Érico Maciel F,o...
- Roque Gadelha de

Melo' .

Napoleão' Teixeira
65,óo
40,00

com a

panel� de

... ). pressao

/...«Ocbedo,
Representante' em Florianópolis:

I ..

G, da Cost� Pereir" & Cio.

R. felij!e Sch-nidt. 36

Lotes à venda
Na praia da Saudade, em

Coqueiros, ao lado do gru

po escolar "Presidente Roo

sevelt", com 15 metros de.
frente e área de 400 m2,
Todos os lotes servidos

de água encanada 8 luz.

Informações com o sr.

Gilberto Gheur, à' Rua Sal
danha Marinho n. 127. ou

J'ERIDAS. llEUMATIS)(O
II. PLACAS SIFlLITIC..u

Elixir de NODo,,;ra

Antonio Holbach.

Francisco E, Nozelo.
Glauco Olinger.
Ernesto' Rubem de

veira.
Antônio Orle.

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

. 50,00

DIREITO
Nocões de Financas e Direito Fiscal .

Comeutártos Cód� Proc. Civil - 4 v�i. ','

Normas Jurídicas de Contabilidade .' .

, .'
-

Comentário Cód. Penal .

"'0 Divórcio � � .

Teoria e Prática do Processo Fiscal .

.... , O Suicidio ..... : ..... 1 •• ; ••••••••••••••.•••• , •

ROMANCES:
.

Dinheiro Graudo ; .

Manhattan T'ransf'er .

Aventuras de um comunista' , : .

3 Soldados .

.Paral'?lo 42 '" ........•.

1919 .

Paz de Espírito. . .' ! •••••

A Esperança '
.

-

BIeGRAFIA

John dos Passos ..

John dos Passos ..

John dos Passos ..
John dos .Passos � .

John dos Passos . �
John dos Passos ..

Joshua Liebmam .

André Malraux ..

'45,00
45,00
50,00
50,00
25,00
45,oó
30,00
30,00

� I}

•
i' :( .: 'Augusto dós Anjos De Castro e Silva . 25,00

Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA: - Rua Senador Dantas.

40-i)0 ..: - C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

cheque pagável no Rio de Janeiro ..

Edllal I Lira Tenis Clut,e
PROGRAMAÇÃO PARAMtS DE DEZEMBRO

APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1951
/

IATE CLUBE
De ordem do 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

fel;ida embarcação deverá
ser 'retirada do galpão den
tro de 10 dias, a contar da
preserste data, não assumin
do a direção dêste Clube ne

nhuma responsabilidade pe
la mesma.

Oli-

Dia 7' _ Sexta-feira - As 21 horase= Soirée de For

matura dos Ginasianos.
Dia 8 - Sábado .,_ Baile de Gala - Dós Bacharéis

da Faculdade de Direito às 22 horas - Traje: Casaca -

Smocking :-- Summer - Branco a rigor.
Dia 9 � Domingo - Soirée dos Formando da Facul-

.

dade de. Ciências Economicas às 21 horas.
Dia 14 _. Sexta-feira - Sessão Solene de Colação

de Grau dos Formandos da Faculdade' de Farmácia �__ -Ó»

Odontologia - às 20 horas. ,

'

Dia 15 - Sábado - Baile de Gala de Formatura da
Faculdade de Farmácia e Odontologia - às 22 horas.

Dia 23 - Domingo .;_ Grandiosa Matinée Infàntil
21 de no- de Natal - das 16 às 21 horas - Distribuição de bom-

bons pelo Papae Noel.
r-

-I Dia 25 - 'I'erça-fejra - Elegantiasima Soirée de
Natal - Ornamentação excepcional -! a cargo do deco

----,-_.;:_-------
rador Mister "ORLOFF" -::- Sorteio' de Prémios - Gran
des surpresas � 'Mu�icas escolhidas dentro de um am

biente que somente o Clube da Colina sabe proporcionar
a seus dignos Associados. Reservas de mesas na Relo- .

joaría 'MORITZ _ a partir do dia 16 ..
'

Dia 31 -

I Tradicional e elegante Baile de São Sil
vestre - 'Com a apresentação das Debutantes de 1951 -

Dança da Grande Polonaise, que a todos éontamina -

Ornamentação a caráter a càrgo de Mister Orloff - Com
a cooperação do Gremio Lira sob a direção da Rainha
do Lira - Srta. Terezinha Fialho - Inscrição 'para as

Debutantes com a direcão do Gremio Lira.
Música";"'" Alegria-_ Luz - Encantan\ento - .Sur

presas.

Secretário.

. ,

---0:0---·

Concurso "PARA UM CARNAVAL MELHOR"
Comunica a Secretar'ia do Lira que as inscrições

para o concurso de 'J1l'usicas carnavalescas "PARA
UM (jARNAVAL MELHOR" - Terão início dia 15
de dezembro.' "

"

Clube Doze de 'agosto
A v I S O

A Dir�tori�. do Clube Doze de Agôsto tem o p-razer
de av.isar aos srs. Associádos que, a partir do dia io de
dezembro, se encontrará aberta na Secretaria do Clube,
as -inscrições. para as senhorinhas que desejarem debutar
n0 grande 'baile de São Silvestre, a se realizar na noite
de 31 de dezembro. '''"

Arnaldo Dutra - Diretor Social

c
�:;-:_-- , -

r.b"loante o dl.tl'lbuldore. da••famadae 00.=
1._og8e. -DISTINTA- ia RIVE'l';� POlfllU. am lIl'a.;
a. .o"tlm••to de Oalllom!!'ca. ..llaadol.r lII..ia.
bODI' o bCl...to.� algod8•••/�iaol-lD. _ ."Iamoatol

" pa....lfalat••• ' qa.1 ..o"obe diretamente di••
Ilulit.U:U•••-:_ldbricu.1ul A Co•• v.. CAPIT.lUI- ilham.!i\ ·.e.t.lIIg.� ";011 SIfUIII� O!3m."oliat•• .s. IDt••!OI DO .ontldo d.�U,. fase..m\.1IlI1l'6

"isi'. ente. d••Iotu��.m lilIU,UB.' aompll't'i�; MATRIZ :em Flol'hua6po!!l,"":1;""1111418 em B!umenalll ��LaJ.IIII. .

. .

.

''''"II!JllIIiiI!_II'IIV:_IINM__�!iIi!III!IiIi'Í!l'iil1'llr_-:,;:�':;:c'>L:-�, n..
.

. -

---, ,

<\!!l>\I1!!�,?,••",..tM',.•�,_��_�""__�,,

,'"

"

Mih$564 4 �fjCiid
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6

(m festiva solenidade.· na manhã de Domingo, no Clube·12 de llgõsl1l,
a FeDU' fará' entrega dos prêmios aos vencedores dos

.

. IV Jogos Dnivers itarios ��!����e�!�.�������.w��........... ._ s •................r» -_,._- -.-.-.-.JI''J/I.. .,....- - ••.,....•-.-_ -
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.
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Florianópolis, Sábado, 24 de Novembro de 1951 7
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1 DAKO

fOGOfS, f . FOGARBROS
I

1lHRICOS DAKO
Inteiramente esmaltado em porcelana

ou exelente pintura a uuco.

Apesar do baixo preço tem excelentes I

características meca-ricas e elétrices,
-

'-'IS, dircos elétrlços DÁKO de qualida-
de insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em'matetial al
tamente isolante com grande concentração
calorifica.

Irmandade do Senhor
,

Jesus dos Passos COMANDO DO' 5° DISTRI- Navais: CB-Francisco Me-
E cristia da Catedral Metro-. TO NAVAL

.

IdeirJs da Silva; Waldir Jor-
HospiTAL DE CARIDADE I politana, às 15,30 horas, a' ,'; ge da Silva e Jovino Iririeu
.FESTIVIDADE DE SANTA fim de revestidos .das in- Semana de 12 a 18-11-1951 I,' de Souza ..

. CATAR1NA signeas da nossa Irmanda- .Assunção de Cargo: Desligamento de praças:
de, e à esta encorporados 1

.

Assumiu as funções de I 'Fora� desligados dês te
Realizando-se no próximo faz.erem parte de. préstito Encarregado de Comunica- Distrito com..destino à, Dire

dia 25, às 16 horas, a Sole-: em honra à Nossa Padroei- ções do Rebocador "Tri- toria do Pessoal: SO-EL
nissima Procissão de SAN- ra. tão", no dia 2 de outubro dd Epaminondas' Caetano da

. TA CATARINA, venho solí- Consistório, 19 de novem- corrente ano, o sr. 10 TNT Silva; 30 SG-R. Rm. Manoel
citar, de ordem do sr. 11'- bro de 1951. - Alexandre de .Carvalho Martins dos Santos; P CIs
mão Provedor, a presença Luiz S. Bezerra da 'I'r in- Leal Filho. TA�AR-João Filomeno Bêda
dos Irmãos e Irmãs, na Sa- dade - Se·cretário. \ Desligamento de Oficial: e '2a Cls-TA-AR-Joaquirn

Foi desligado dêste Dis- Ribeiro. Dantas. Foi desliga
trito no dia 13 do corrente do pata a Escola de AA.
com destino à Diretoria do MM. dêste Estado: la Cls
Pessoal, o sr. 20 TNT - SM�Louriv�1 Garibaldi de.
(MR) - R. -Rm, - Alcides Assunção. Foi desligado da

Jorge Gonçalves. C,PP. doRio Grande do Sul
Apresentação de praças: com destino a Diretoria do
Procedentes da Escola de Pessoal, o 30 SG-TL-S,evero

AA. MM. dêste Estado, a- Vieira Martins.
presen taram-se à êste Co- Movimentação de navio c

mando: SO-EL-Epaminón- Chegou a Florian'ópolis
das Caetano ria Silva; p no dia 14 do corrente a CV
Cls-TA-AR-João Filomeno "Caravelas", procedente de
Bêda e 2a Cls-TA-AR-Joa- Paranaguá, onde .real izbu
quim Ribeiro Dantas. Pro- serviços dé hidrogràfia e si
cedente da C. PP. do Rio nalízação náutica, tendo saí
Grande do Sul: la Cls-SM- do no dia 16 dês te, com des
Lourival. Garibaldi de As- tinº-,:�2Ji!l,9litn..Q,�Jl�;(im_-

sunção. -Apresentaram-se a de realizar serviços atinen-
6a Cia. Regional de FNs em tes ao balizamento dos por

.

Uruguaiana, os Fuzileiros tos daquele Estado.

Bom

----'�'----------�----�--------------

�AI'.I ,sCOJ,,+/___.IIIII!!.A OIIRAfITE TODO OlA
/

I "<,
.. nos flAPCJOS

, SEUS IN'rERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem'defendidos por

'I

Bc letiín

De ordem .do sr. presiden
te do Conselho Diretor da

Associação dos Servidores

I Púb1.icos comunico que, nos

termos do art. 13 dos EsJ;�.

turos, acha-se aberta, na

Secretaria da Associação,
dté o dia 6 de "'dezembro pró
ximo a inscrição de sócios

para efeito da eleição do

Conselho Diretor que servi
,'á no biênio 1952-1954.
A inscrição dos candida

tos deverá ser procedida me-

d.aute petição assinada por
vinte sócios quites,
'Florianópolis, 14-11-19f)1.

HORAS:
.leâo Teixeira da Rosa Jr..

08,00Secretárío do' Conselho"
08,05

EDiTAL

Semanal,.

Clube Doze de· Agosto
I r (OI ama para o· mês de Noyembrv---------------------�- DOMINGO - Dia 29 - Coquetel dançante das 10

AItLINOO AUGUSTO ALV:.s
. advogado \

�Av. Rio Branco, 128 -.Salas 1808/4
TeU. 32-6942 - 22-8005.

.

Compre pel� me

·nor' preço da cida- >

. de o seu,. refrigera
dor NORGE, mo

dilo 1951, com 9a-
. rantia real de

5 anos•

I
i
� t

às 13 horas.
Tôdas as segundas feiras sessões cínematogrâficas

Dis,tribuido', de au

tomóveic a'emãe�
Procura-se firma do ramo desta" praça C9m' capaci

dade financeira comprovada para importação direta de
carros alemães de marca mundialmente conhecida, tendo
garage, serviço e organização de vendas. Oferta com re
ferências bancarias para representante' Rio de Janeiro.

Caixa Postal, 1450 -End. Te!. Dospoll - Rio.

-DI·O

. I.osar 8ama &: Gia
,. Caixa postal, 239
Telefone', 1607

Ruá Jeroninio
. Coelhô,j4'

. ,FLORIANOPOLIS

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VAN'ADIOL

MOÇ4S DESANIMADAS!

HOMENS SEM ENERGIA.'
...Não é sua culpa:
É íi fraqueza que? deixa cansado, palido,

. com moleza no corpo e olhos sem brílho;
A fraqueza. atrasa

_

a vida porque rouba

"as fôrças para o trabalho,
VANADIOL

aumenta os gliJbu!os snneuíneos e VTTALIZA o sangue en

fraqueddo. É de gosto delicioso e pode ser usado em tom�

as idades

Ir
Radio Ihlusera de Laguna
/

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

--0---

PROGRAMAÇÃO DIARIA

,
PROGRAMAS:

ABERTURA
INTERLúDIO MUSICAL, (Saudação da Emis-

- sora).
08,30 RiTMOS DO MOMENTO
09,00 EDIÇÃO MATUTINÃ DO JORNAL FALADO
09,15 ASES DO TANGO

09,30 .

MúSICAS DO

Z,ASIL
.

10).00 CONClllRTO "

10,30 _ MúSICA DE '� ZZ
'

-I

10;55 10 SUPLEM��TO DO JORNAL
11,00

.

MANHÃ 'S�TANEJA\ .

11,15 GRAVAÇeiES VARIADAS

12,00 GRANDE JORNAL FALADO, (C. RAMOS
S/A. Comércio e Transportes)

GRAVAÇõES VARIADAS

CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA
20 SUPLEMENTO DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIR:O PERíODO

i
I l

I, '

1

12,30 .

_13,00
. 13,25
14,00

--0-'-.

REINíCIO
PEQUENO CONGlllRTO
RiTMOS ALEGRES

DEDICA.TóRIA
A SUA MELODIA PREFERIDA ,TINTAS

YPIRANGA).
17,30 RECORDAÇÃQ DE BAILE
18,00 GRAVAÇõES VARIADAS
19,30 A VOZ DO BRASIL
20,00 RiTMOS ALEGRES'
20,30 CARNAVAL DE CANÇÕES
20,55 3° SUPLEMENTO DO JORNAL'

'.21,?0 úLTIMAS MELODIAS
, 22,00 ENCERRAMENTO FINAL
,

REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA ZYH-6

16,00
16,05
16,3,0
17,00 -

17,15

Rio e São Paulo:
ALCEU �: FONSECA & Cia, Ltda.

S í f i üs I
(

origem. . .
.

Inofensivo ao organismo, agradável como u

cor .

/4rQUile'tos- Desenhistas
Importante firma de Engenharia Civil

em Curitiba, necessita de Arquitetos e Dese
nhistas para concreto. armado e construções
em geral.

,

Aos ·interessados. solicita-se 'remetam de
senhos de sua autoria, referências/e pretensões
para ILOPI - Rua Dr. Muricí, 7,39 - 30 An-
dar - Curitiba-Paraná. /'

. fNDUSTRIAS
Estudos de problemas índustrias : instalações novas

ou melhoramentos e modificações de instalações exis
tentes. Estudos técnicos para o aproveitamento indus
trial de produtos ou sub-produtos agrícolas e industriais.
Abastecimento � depuração de águas. Instalações de ilu

minação e fôrça. DÍrigir consultas para a Seção Indús
trial da Imobiliária Construtora 'I'itanus S. A.

Avenida Presidente Wilson, 210 - 90 s/905/7
RIO DE JANEIRO.

I
'
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Remedelado para novos triunfos
o "Carl· Hoepcke"\ .

CHURCHILL VAI'
Partir paraWashington

- LONDRES, 22 m.p.) __

Anuncia-se
.

oficialmente
.

que o S1'. Winston ChurchiJf
deixará esta capital Com
destino a Washington no"
próximo dia 26 do COl'l'ente_

O pr-imeiro ministro via,
jará a bordo do "Queen Ma.
ry" com' os ministros que o

acompanharão: Anthony
Eden, lord Ismay, ministra.
das relações com o "Com.
nonwealth" e lord Cherwell,
tesoureiro pagador geral.
A missão britânica per

manecerá durante 15 dias.
nos Estados Unidos e Cana
dá e provávelmente regres-.

COMPLETAMENTE REMODELADO, O NAVIO-MOACÊRVO DE SERVIÇOS PRESTADOS,-TORNARÁ À
TOR "CA�L HOEPCKE", JÁ COM UM APRECIÁVEL LINHA FPOI..IS-RIO, POSSIVELMENTE A 1° DE JA
NEIRO DE 1952 - AS NOVAS INSTALAÇÕES, PARA MAIOR CONFOR'rO DOS PASSAGEIROS - DOIS
POSSANTES MOTORES DIESEL, DA MARCA RUSTON, MOVIMENTARÃO O VELHO BARCO DA C. N. N.

HOEPCKE

Tradicionalmente

conhe-I
ANNÀ e CARL HOEPCKE O "CARL HOEPCKE", I sibilitará desenvolver maior

cidos, na costa sul-brasileí- atendiam os interêsses ,de que conta já com 489 via- velocidade, outros fôram
Il"a, os navios da Companhia passageiros nessa escala, gens nessa escala, construí- [realizados, visando o con
Nacional de Navegação I sendo que o MAX, cujas do em 1927 no pôrto de EI- forto dos passageiros.
"Hoepcke" - ANNA, MAX I viagens Laguna - Fpolis., bing, na Alemanha, 'por retí
e CARL HOEPCKE - to- -- S. Francisco - Rio lhe rado dia linha regular em

dos a serviço no transporte ,assinalaram intensas ativi- fevereiro passado e recolhi
de passageiros e carga -en- dades no comercio e na in- .do à Arataca.
tre os portos do Rio 'de Ja- dústria no transporte de ce- O possante "apor passou,
nciro, Santos, São Francis- reais e outras mercadorias, então; por completa refor
co. Itajaí e Floriânópolis. continúa a prestar os seus ma, sendo as maquinas su-

Ultimamente, os vapores úteis serviços. bstituidas per, dois possan- ] 7 camarotes de la elas- tram em fase de conclusão vio o inesmo itinerário e hll-

tes motores "D I E S E L", [se, com 52 lugares. devendo reencetar o tráfego rário.

I 9 t de 3a classe normal a 1° de Janeiro ou, Assim, completamente 're-
marca Ruston da fábrica- camaro es

ção inglesa,
'

com 50 lugares.
� c�so não seja ,yo�sivel, no

I
construido, o Carl Hoepckeo

I A b d d I d 15 daquele mes retornará à linha, pronAlém desse importante
,

s- o ,ras a remo e açao I la
,

' ",
'

melhoramento, que lhe pos- do Carl Hoepcke, se e�eon- I Mantera �_�����=ldo _na- para novos triunfos.
"

'

A8S(OI.-VIJ),Of

Novas e mais amplas ins

talações f'ôram adicionadas
ao maior confôrto, passando
a ser as seguintes:

1 camarote especial para
casal.

sará por via aérea,

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

--Flori�nópolis, Sábado, 24 de ',��,h. embro de 1951

WALDEMIRO ANGELO PIRES, QUE A 31 DE DEZEMBRO ÚLTIMO ESFAQUEOU A PRóPRIA ES�OSA.
FERINDO UMA VIZINHA, FOI. ANTE-ONTEM ABSOLVIDO - ADVOGADO DA DEFESA O DR. JOAO B.

BONNASSIS - NA PENITENCIARIA AGUARDA O PRAZO DE 5 DIAS PARA A LIBERDADE.

I '

Foi sl;bmetido a julga-j só, aguardará o pronuncia-Imais conhecido pela alc�lllha jginia Gorr:es, f'aquecu a sua

Prefel-lo de Tu'bara-o a os ((lubil'_ ment,o,_ante-ontem, pelo Tri-Imento
do Egrégio Tribunal Ide Miro, p.esc�dor, residen- companheira, VI_nd�, ela a,

U bunal do Júri desta Cornar- de Justiça. te em o distr ito da Lagoa, :falecer qu�se.. ínstantanea-
-

V'tó
\.

d I
-.

d ca, em sua 4a sessão no cor- - às 21 horas de 31 de dezem- !mente.. Vll"gmla,. �ue r�ce-
roes». I rl8 a mprensa e a rente ano, Waldemiro An- O CRIME bro de 1950, quando pales-jbeu fenmen�os, foi. med�ca-

(:(I-mp�D8a». «4 Voz do Povo» contra gelo Pires,
.

atualmente na Segundo noticiámos, a 3 tr,a�a c�m a esposa Máxima I da no Hospital de Canda-

V Penitenciária do Estado, de janeiro do ano em curso, Júlia PIres, esta acom�a-I' de,
de onde regressou ao-

d por 'haver assassinado, às Waldemiro Angelo Pires, nhada de sua comadre VIr- lar, curada.

a
\
voz o povo. 2t.h0ras do dia 31 de de- _- .. -,--

Enquanto, no !Estado, o bela do prefeito de Tuba- �e�i���it�O :an�::;:��o,p;: "� I-a d a' ln]e ",11-a"sr. Irineu Bornhausen bai- rão e dos tubarões. pria esposa, Máxima Júlia U . J II
xa decretos a torto e a direi- A Imprensa, com o caso, Pires, que, se encontrava a-

to, atribuindo-se poderes obteve esplendida vitória companhada de sua vizinha -"

b d 1935que nem o Presidente da para o povo. Como premio Virgínia Gomes, esta rece- 27 de Nevem ro e'República tem, o sr. prefei- aos bravos açougueiro'! que bendo ferimentos e recolhi
to de Tubarão faz melhor: se negaram à manobras 8.1- da ao Hospital de Caridade
pluraliza o mandato que o tistas do prefeito, deve e!"- desta Capital. .'
povo 'lhe deu e se investe no i tampar-lhes os nomes para Foi presidente do Júri, o

cargo de "Prefeito dos tu- I que a cidade e q Estado os dr. José do Patrocínio Gal
barões". .

Iconheçam e aplaudam. GPR- lotti, Juiz da 2a Vara, ser-

Possui a próspera cidade tos corno o que tiveram me- vindo de Promotor, o dr. Ni
sulina diversos açougues' recem o mais caloroso apóio colau S. de Oliveira e de es-

que vendem carne a 1 e devem ser apontados ao crivão o sr. Orlando N: Cha-
Cr$ 10,00. Três dos donos povo, para que este lhes l'es- plin. A defesa do réu esteve
desses açougues, buscando peite e lhes estime os auto- a cargo do brilhante advo-
lucros maiores, entenderam

I'
res. ° gado dr. João Batista Bon-

de elevar o preço para ...• • •
nasais que logrou a absol-

Cr$ 12,00. O prefeito de Tu- VInt8 8' S81S fam';.. vição d6 seu constituinte.
barão atendeu prontamente •

•
. O réu aguarda, na Peni-

os tubarões. Os demais a- lias holandesas tenciária do Estado, que de-
'çougueiros, em maioria. e corra oi>razo de 5 dias, pa-RlO, 23 (V.A.) - Proce-
com mais !espírito público ra que poS"Sa decidir a Pro-

dentes da Holanda continu
que o prefeito, não concol'- motoria, sôbre si apelará
daram com a alta, alegan-

am chegando ao nosso país desse veridictum. Nesse ca

do que, com o verão, o g'J,.
mais imigrantes flamengo,

do já gordo, lhes permite a-
destinados a varios Estados

gora um lucro comercial ra- como intregantes de organi- Anuncie D'''O ESTADO"
zações cooperativistas. Agozoável. O brilhan:.e órgão

. da imprensa local, "_A,. I1\;I- ra mes�o acaba de desem- ---,--
...

'PRENSA" comentou o fato. barcar de bordo do navio Pe." ,C' le'm·'
;

Aotefrancês "P..rovence" mais (i
O prefeito, pelo seu jornal li

B b S J'!_K Voz do Povo" veiu em
uma leva ue- holandeses, a- e ms

sua defesa - dele prefeito, g.l'icultores qu/e deverão se-

.

• •

gUU" para o município de A efemeride que hojeacusado pela :verdadeira V(,Z
Castro, no Paraná onde es-I

transcorre assinala o 80° a-
do povo. E para mostr,lr !. ", d R Ptá sendo instalado um gran- nIvers,ano o evmo. e.
que a alta da carn� era jus- Cl R h S
ta citou A Careta e um ar-

de centro agro-pecuário. 'emente e ms . J., ve-

tigo com o seguint� títul::l: Os imigrantes em apreco lho Professor em São Leo-

f:-uem parte de um t�tal de poldo e no Colégio, Catari"Como subiram us preços
em Nova-Iorque. Roupa;,; f!-

2.500 pessoas e trazem gran- nense, ora jubilado. RIO, 23 (V.A.) -

conse-,alimentos atingem de cópia de material, petre-, A vida desse ilustre. e pie-' gui4 finalmente o sr. Hugo
jamais alcançados".

preços chos diversos, sementes vá- doso sacerdote tem SIdo de Carneiro reaver sua cadei-
rias cabeças de gado, t;ato- atividades beneméritas, sen- 1'a de deputado federal peloMas os açougueü'Co'l tuba-

1'onenses, criterio'lOS e hu- res e ,outros utensilios desti- do de assinalar que, em nos- ,Território do Acre, na 1e-

manos, não leram A Careta nauos à lavoura mecaniza- sa terra, nesta Capital, o ve- genda do PSD, depois de ter

nem tiveram medI) das ca.
da. A presente leva de imi- nerando aniversariante há ganho no Tribunal RegioniJ.1

retas do prefeito. E como
1?l':lntes é composta de ape- s!d� protetor da pobr�a, a�- Eleitoi'al e perdido' no Tri-
lIas 26 familias. sIstmdo-a com generos a]I- bunal Superior Eleitoral.

��o .

estão estabp.lcl' ido'; no
,

' menticios a, elevadissimo Ontem, no Supremo TribU-!mplre Star de Nova�Torque, S á - b·d' nu'mero de faml·II·as. I F d1
'

er raca lona < e eral foi julgado o re- ,

res.o v.e.ram maúter o preç.o1 U ti Emboloa enferm'o, no dl'a .

curso que Impetrara contraIJI',mlüvo da ca1:r.e, d � dt;'l I· de hoje muitas' e carinh'osas a diplomação do deputadoc:'m�eiros. Com c;:;:m dt'd- p� O rAI serão as homenagens ao Pe. petebista Oscar Passos. Pe-sa0 os tres açoug1je., taLw<)- LONDRES, 23 (V.P.) Clemente, por quantos lhe lo voto de minerva a alta

�op$' i�lo prefeito a .... '.. O chanceler federa1 alemão, admiram as virtudes de ver- côrte deu�lhe provimE:nto,r ,00 começaram a mo- sr. Konràd Adenauer, será dadeiro e piedo"So apostolo determinando, assim, a vol-f�r. A freguesia <feL' de !'lH- recebido pelo rei Jorge VI, do bem. ta do sr. Hugo Carneiro aobandar. E os b'es ti'.eram no próximo dia 7 de dezem- O ESTADO, cumprimen- Palácio" Tiradentes e cas-ql:e revogar as disposlçõeH bro, durante sua visita à tando-o, desejà-Ihe felicida- derr contrário e baixar a �o- Grã-Bretanha. des.
san ,o o djPloma do sr. Os
car Passos.

Pelos Municipios

V',ENCEU
DOR Carneiro

Os estudante das nossas quais se associará a

mOci-\
rá uma homenagem junto ao.'

Faculdades e, Estabeleci- .dade democrata da cidade e MONUMENTO armado na

mentos Secundáríos de nos- que serão a expressão de Praça 15 de Novembro, fren
sa terra, solidários com as nossa repulsa- a idéas

exóti-lte
à Rua Felippe Schroidt,

comemorações que o Exmo. cas que pretendem extermi- onde serão colocadas co-�
Sr. GeneraT NEWTON F",s- nar nossos credos e substi- roas de flores pelas, RepIe-
'rILAC LEAL, Digníssimo tuir nossas tradições". Flo-'!sentações cultuando à me

Ministro de Estado e dos rianópolis, 19 de Novembro!móría dos- Militares assas-:

Negócios da Guerra, deter- de 1951. (Seguem-se as assi-Isinados pe�o� comunistas-

minou que se realizassem naturas). naquele trágico amanhecer

em todo o BRASIL, dirigi- -0- de 27 de Novembro de 1935..

ram ao Snr. Comandante da Solenidades que serão re- c) - Sessão Solene -

Guarnição Militar de F'lo- alizadas nesta Capital, em Local: Teatro Álvaro de'

rianópolis, um apêlo, assi- o próximo dia 27 de Novem- Carvalho. Hora: 20,00 ho-

nado por quasi duas cente- bro, 3a Feira, 16° aniversá- raso

nas de estudantes, e do qual rio da morte dos 'Militares 1 - Abertura.

extraimos o, seguinte tre- vitimas da intentona comu- 2 - Orador Civil - Dep.,
cho: v nista: Tenório Ca'valcanti, em no--·

_ "Os abaixo assinados, a) - Missa na Cated�'al me da Assemblé'ia Legis1a-
estudantes de diversos cur- Metropolitana, às 9,00 ho- tiva do Estado.

sos desta Capital, munidos raso 3 � Hino à Independên-·
de um alto espirJto de na- b) - Após a Missa have- Continúa na 3a pág.
cionalismo, vêm respeitosa
mente solicitar ao 14° B. C.
que tome a iniciativa de
prepa.rar as comemorações
de 27 do corrente, "Dia da
Infamia", comemorações às

, '

- O Governador já está baixando decreW$-;
alterando o direito substantivo.

Isso é ínadjetivável!
Mas está ficando prov.erhiai r
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