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RIO, 28 (V.A.) - O prín-
cipe Ali Khan, experimentou
um susto ria madrugada de

hoje, na' "boite" Vogue, em

Copacabana. Estava ele sen

tudo em uma mesa com ami
gos" quando um grupo vizi
nho provocou uma altera

ção. Sozimo Barroso Amaral
Filho, tirando o revolver de
seu companheiro Paulo de
Andrade Lima, que se diz
do gabinete do mín íst.ro
da Justiça; fez cinco dispa
ros para o lado da escada,
proximó- à qual estava o

.principe indu. 0s projetis
quasi atingiram o charutei-
1'0' .Adolfo Azevedo, que ia
subindo. '

Como era' natural, houve
paníco. Uma guarnição da
Radio. Patrulha efetuou a

prisão de Sozimo Barroso,
não mais encontrando a ar

ma, que foi levada pelo seu

dono. A reportagem apurou
no 2° distrito' policial, 011·.

de Sozimo Barroso foi au

tuado, haver o mesmo de-,
clarado contar com amigos
de influencia para provar
que, na hora do incidente,
estava em outro local, to
mando chá... Prestada a,

fiança, Sózírno retirou-se,

OIRfUlR I'Ruhens de '

Arruda '�amos �:
GERENTE �.Domingos F. �,de Aquino <

� ,

�
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�V·-·""·_-"··'-'''''''--'-·'' ...,.....

50 CENTAVOS

RtO, 26 (V.A.) - Na ses- Deputados; ao ouvir .a per
são de 19 do corrente, o dep.1 feita e serena mensagem de

Oswaldo Ortco pronunciou IV'
Exa. Mas, sr. Presiden

as seguintes palavras: ,te; creio que nesta hora di
"Sr. Presidente, a maní- ficil em que se deve repar

fe,stação que o plenário da ri til' as responsabi�idades de

Câmara dos Deputados aca- cada' um"; .esta Câmara an

ba de ter diante das pala- daria acertadamente se tra

vras de V. Exa. dispensaria, ! duzisse com seus, aplausos
talvez, uma formula concre- um voto de confíanca e de
ta e escrita, tal a vibração congratulações a V.

>

Exa. e

com que se houveram .os no-. ao lider da maioria, pela
bres pares, diante da replí- maneira brilhante, correta,
ca serena, incisiva e objetí- corajosa e de perfeita cola
va, com que V. Exa. tradu- boração com .que tem pro
ziu um fato real" que seja o curado servir ao p'oder Exs-

'" Manda"do's de' Seguranca da perfeita compreensão do l cutívo e ao, Brasil". (Muito

.

Legislativo, em atender as 1
bem : muito bem. Palmas

Colheu a nossa reportagem 'que, nestes pró- o�orttl�as mensagens para I' pr�!ongad�s). ,> ..
.•• ',

'

.'.'
' , ca enviadas pelo Poder E·' �··_"..".•".J..,..,"..·'.." ..I'_'�"""",

xrmos dias, diversos mandados de seguranca se- B Idrão impetrados ao colendo Trfbunal de Justfça xe;�t�v�'obre Iider da mai�-I ,esaparec O UI

"
contra a decisão do Govêrno de não obedecer a

' I· -

d 4lei nO 22, que concedeu aumento de vencimentos
ria, dispensando-se de ir à '8V180 o· ero-

0'
.

d' "It,>- ,

' tribuna parlamentar, trans-I .

"

s passageiroe o _" aos funcionários públicos: Tão logo as petições "1 b d 8' -Ipui", em numero de 69, fo- deem entrada naquela Alta Corte, procuraremos
mítiu, :com a sabedoria .de· \I U e o rast

ram hospedados no Agres .

d
" uma fabula de La Fontame I

' ,

OUVIr os a vogados que as subscreverem'. a exata' cornpreensão sua e
RIO, 28 (V ..A.)

--'- .À.S 18
Majestic-Flnminense, daca- A Ih

.
'

. Anuncie n"'O ESTADO"
:o que co emos, os prrmerros a recorrerem da..Câmara. emf'acs das CI'I'- ! horas de domingo ultimo, 8

pital de Espirito Sa,nto on'- á justiça s
-

b d
. '

- '"

_, '.
erao mem ros a mag ist.rntura e do ticas com 'qtte foi visado o'

aviões de treinam.ento do
., ''' __.. __ _'_

de, aguardarão para segur- magistério estaduais. I J b d B 1 d
.rem.seus destinos. Os técní- .'

Parlamento Brasileiro. aCTC·e u e o rasr ecol�-IISCa"SeZ dA trl-D"
cos declararam à imp,rensa1...........................................

Responsável direto pelo r�m1 do camp� de Mangui-
i
li � U .J tJ

.d vu
.

I t p. b
andamento e pela direção I nnos

com destino a Campos, I

-d.� "�t,��lt.�í,��e �u_::;,�:���� , rOleto" S,O . re novo, SI·ste,ma dos trabalhos desta Casa do no Estado do Rio. Cada

8,1):1-1 .

RIO, 28 Cy.A.) - O mi-

aivel, A rmpressao é de que I Congresso, V. Exa� acaba de 'l��Jho .leva�a dois pilot�,�' �;st]'o, da Agr�cu.ltura leva-

houve erro de calculo do co- de reform'a par� os m·,I·t
enumerar, com um perfeito I

Em SaqU�Iema o mau tere- la �O.l: ao presídente da

mandante Perpetuo Santos J �
" "arei sentimento de compreensão P�) :�pe�l,n ,.a fOl'maç�o <1" �,epubl�ca os est;l1dos elabo-

Pereira ao manobrar palia ,RIO, 28 (V.A.) - Em compulsoriamente, para dos deveres' que incumbem prossegurr VIagem, AlI pon- l�,.dos sob.re o

PIObJeta...
do

entrar. na' baia de Vitor-ia mensagem ao Congresso reserva, O projeto es�àbel:� a esta Casa .de Congresso, ,I f,al:a�l l�e�,r�esds�ndo {'�_,�a!,L"_ . t!'l�BO,� (�:11Jo. ':}"bas!íee_ . én!.?
.

I
'.

d f' 'Na"l'onal o Pode�r E' t' í c\'
- , +�(��o.�''''S ''''�I'''�J'eto''''''1>' ., Il1a.r'''_ g'm.lrl.ios, no .

la SegUll,'lte. ao 'raSl esta sendo I Onó1\-
tlt1e e'uma (a:s mms i' lceis, ,v , "xecu 1- :ce o� :1'<11 �OYaç0e:s j'>al'a"a t;V.lv., v_ -p.lV � e «

d
'pela sua, conformação. goa.'c '1T? encaminhou' o projeto ,pàssagem dos�rnilitares à cha que tivei'am para' que o

FOI ao 'aternsar em Saqua· ,erado grave, em face da

grafica.. !" d.Ispondo sobre o novo sis- inatividade.
' Poder- Executivo ficasse ha- rf.l�la que se notou a falta escassez do produto na Ar-

Uma. correspol1del1cia' de tema de reform,a dos milita-, Se tal mensagem merecei. bilitado a exercer a sua ta- dum dos aviões, o "Paalig- �ell,�ina, que l1ito nos pode"

Vitoria s'obl'e o acidente' res. Segundo o mesmo, qual- a aprovação dos deputados refa di:mtro da colaboi'acão tinha" cap. 4, prefixo .;.. �á fornecer maís da, meta

narra o seguinte: "O "Ita_lquer das' tr.es ,:orças àrma- e senadores, varios almiral1- que lhe presta 'esta Ca'sa, PPHGJ, levando,a bordo os
e do que está c.omprometi

puí" navegava normalmen- das que a���gIr o ultiino tes de Esquadra; Generais como mandatária cfil'eta ,do I
pilotos Deoclecio de Qu,+ da a exportar.

te rumo à Vitoria, procedeu- posto de hIerarquia militaI' de Exercito e Tenentes Bri- povo.
I ,roz e José Rodrigues da Sil-

O··
�- --"

te do Rio de Janeiro, com
em tempo de paz :;lÓ perma- gadeiros deixarão automa. Fui daqueles que uniram Iva, este na direção do ap,l- Imigrante 10i

.. ,sua lotação de passageiros Inecerá no mesmo pelo prazo, ticamente o serviço ativo, seus aplausos ao aplauso de lrelho. h d.esgotada e trazendo ainda de quatro anos, passando estalido incluido entre estes toda a Câmara dos S1's. (ContiIlúa ria sa página ospe ar-se Dum
1.300 toneladas de carga. ••••••�•••_ I

ultimos Q Teneute Brigadeí- 1 eetKl....................... bot'el dú. luxo'As condições do tempo na 1'0 Eduardo Gomes. (J

-easta não eram boas. A cer- O m�1 Tl'to I-Iher Ouvindo a respeito a opi- S -t d 323 IlhfIIW ----<l

'ração impossibilitava a vi- ia • - nião do General Alcides Et- HperaVI e '
mh oes t.o�I·dIOad' e2sSd(aVp.Ao·Ill'cl'a MAasI.aJ"'u,.�são. Ao aproximar-se da tará o arcebJ·spo 'chegoyen,' comandante do

_ -

. J. '�-

barra o "Ita�uí" penetrou
'.

Nucleo de Divisão 'Blindada 4afOfada ,aot ..ont, a lei' dos meios ma estão diligenciando p��
nela, sem acidentes. Nave- StP,pione a reportagem obteve este� l' # ',' •• ra apurar um fato rea'lmen,·

gandD em marcha reduzida; ,
. O esclareeimentos: RIO, 28' (V.À.) - A sessão noturna �o senado foi I';e curioso de um imigranh�

.a fim de desviar-se dos aci- BELGRADO, 28 (U.P.) _ "É um.problema técni- inteiramente dedicada à discussão e vGtacão do anexo nungaro chegado ontem a

�entes geográfit<os, que não - O primeiro ministro ma- co que não pode ser analiza- ao orçamento, referente à receita, tendo o �plenár.iG ado· �ordo do transatlântico
"

são poucos, o barco da Cos- rechal Tito afirmou hoje à do de momento, a não ser tado o párecer a respeitq emitido pelo sr. Ferreira Sou- ' �o.nte Grande" com sua fa

tt!lra, cómo um fantasma, a- noite, através de um dos que se tome conhecimento za, relátor da matéria na comissão de 'finanças. Da tri- !mha que, ao em vez de te,'

vança'va dentro do nevoeiro. porta-vozes do Partido Co- do conteudo de todo o pro- buna, s. excia. fez uma ampla exposição sobre a parte Ido para a Ilha das Flores,
Algumas milhas adiante eR- munista,.que.a questão do jeto de lei, o que não acon- da lei de meios ,que estima a receita da União. a qual re· como devia, hospedou-se no

tá o canal por onde passam arcebispo Aloysius Stepi- teceu ainda comigo.' Isso en- torna à Câmara dos Deputados com 27 emendas p,ropos·
Hotel Serrador,' um dos e::;,·

as embarcações. nac, lideI' espiritual de 7 volve uma sede de dispo!';i- tas. pelo relator e apresentando o superavit de tabelecimentos mais caros ,�

O canal é estreito,' difi- milhões de católicos jugo� Uvas sobre o as&unto, não Cr$ 323.698.681,otT, excluida a arrecadação de dois bi- luxuosos da cidade. Chama

.cultal1do, desse modo, as eslaVos, que se encontra se podendo, portanto, anali- lhões referente ao Imposto Unico, que a Câmara de Depu- se esse "imigrante", que é'
manobras. Sem pedir prati- preso, será resolvida dentro sal' um artigo isolado. En- tados considera habItualmente extraorçamentário. Vaie galvanoplasta, Gyodry Dyo
(�O da barra o comandante de um mes. Embora, suas tretanto, devo esclarecer notar que a,'maIor fonte de renda no próximo exercicio so Sómogyl. Sua família é

Pcerpetuo, imprudentemente, palavras não contivessem que há muito tempo se fala será proveniente do imposto de renda, prevista ... ,.. c?l1stituida de D11.:tlhel', um

foi avançando, querendo ga· uma referencia direta à li- nisso, pi.-endendo-se o caso Cr$ 8.051.500.@OO,oo, que,. assim peja primeira vez, tira fIlho menor, e uma criada

,llhar. tempo, Às quatro, ho- bertação' do prelado catoU· ao tão falado projeto de re� o record habitual do imposto de consumo,. estimado em d� nome Rosa Plus de na-

ras da madrugada deu-se o co, esta parece bastante juvenecimento dos qua- Cr$ 8.005.300.000,00. Seguem-se depois as. rubricas 'refe. clOnalidade suiça.
desastre. A proa do "Ita- provavel. dros". i rentes à importação, selo. territoriais, etc.' e-(�O'_'(��,......,"

puí", projetou-se contra um��

;aje no local chamado "Pe·
dra da Baleia", abrindo-se Q'
�a:sco à altura da meia náu.
A itgua começou a invadil�
os pOl'Ões um, dois e tre�,
enquanto o navio foi aOH

P'Jueos adernando "para a,

(:'flquerda.
O choque causou panico

eu;re ós passageii,os e tri
pl'!-lantes. A embarcação pa·
r(lU instantaneamente suas

.rQ.;tquinas. Cadeiras, mesa:;
e outros objetos foram arre.

rt'essados com violencia' pa·
ra os lados. NUl]1 relance, a

tripulação compreéndeu que.
1) navio estava em perigo I')

Densa Cerração ,Causou
/IAci�ente �O Itapuítt

o aplausos ao sr. Nerêu Ramos

RIO, 28 (V.A.) :._ Tele

grama de Vitoria informa

que o comandante do "!ta
.,f'lli", capitão Santos Pereí

'ra, declarou que enquanto
não forem esgotados todos

os recursos para salvar seu

vapor, não se retirará de
bordo. Os rebocadores "Cap.
Bley" e "Rio Doce" conti
nuam fazendo tentativas

p,ara salvar o velho barco
da "Costeira". Apesar das

dificuldades, foram salvas
sessenta malas do correio,
destinadas aos portos do
norte. Parte, porém, dessa

cor-respondencia foi danifi�,
cada pela água.

os apitos de socorro soaram cações. A localização '\do
desesperadamente, .chaman- "Itapuí" tornou-se difícil
do a atenção das embarca- devido ao nevoeiro. A cal
'·çc·€S surtas no porto de Vi- ma do comandante Perpetuo
teria.

, conseguiu evitar que o' pa-
Imediatas providencias nico a bordo se generalisas

foram, tomadas no· sentido se, E, aos poucos, os passa
de ser Iocaltzado o navio geiros foram sendo trans
que pedia auxilio, indo ao feridos' para outras embar
seu encontro varias embar cações.

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

Não· se acerlam· comunistas e· aliados nos dui" Or:���.� cidade.: ••

maiores' problemas da' ordem do dia da
,

conferência de armisticio
MUNSAN, 28,(U.P.)

termos de aqnistício, na sula, e, em segundo lugar, I
Coréia. um 'dispositivo proibindo se que o seu lado opinava

Os negociadores aliado.s e As propostas das Nações l'econstl'uções militares. Os que os assuntos' em foco de�

eomunistas estão firmados Unidas sugerem a formação comunistas não rejeitaram veriam ser solucionados a

em' pontos opostos nos dois d.e comissões conjuntas de imediatamente o plano de tmvés de uma conferencia

maiores problemas que ain- inspeção, com liberdade de sete pontos aliado, que in- entre membros ,de categoria
da restam serem abordadOR acesso em toda a Coréia,

I
chü

eS,sas ,preVisões. O seu! mais elevada dos dois lados,
na tentativa para elabol'àr desde a fronteira mandchú principal de,legado" porém, uma vez firmado o' armistí-

um plano de supervisão dos 'até o extremo sul da penin· 'major-general Na_m II, dís- cio.
.

.'

,

Pessedino - Se cu largo
a direção para lhe d�r
atenção, Udenilda, o

carro ou pára ou há de
sastre!! !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DU. WLAJ)YSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

bR. ANTONIO DIB MUSSI
,

-DR. M. S� CAVA.L:� "

Clr.v.r,ia-Cltniea Garal-P.l1iM CANTl
..m.. eoDlpl.to • e.peciali,iado 4aa DO.�ÇAS D. SDBO- Clt

'.

'}'
.

•nIca ase Q'lvamante •. eri-
....... 'mM.rDo. Dl6todo. d. di.,n6.tlco. e tr.tam••to. .

" ....
.

- .

.
. ", .

..
•. , a·o.a.

IllOLPOSCOPlA - RlSTBRO' -- SALPINGOGKAFIA -- ••'rAPO-
K S d • •

,

LIS.O BASAL
' u. ai anba· arinho•••.

I Tel.fon.• ()I.) 7".
".towra,ta por ollda. cOTta.-.l.troeoacalaoi" aatoa CiVil ,

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

........ Infr. V.rme1110. O AI dC.•••ltótio; &1Ia Traja.o, .e 1. 1· andar - adifiei. •• ....... r. Vãro e
Carvalho

-

••ral1o: na•.1 •• 11 ltor•• - Dr.•UI.t.
0••· 1. ii 18 hor.. � Pn.••u.. I,

-CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA'
IIJIIlMtiaUata aletivo do Hospital de Caridade, ãa divar...

Ill8titutoa e Caixa.

'"

-0-

OUVIDO$. NARIZ e GAItGÀNTA
Tr.tamento e' Operaçõ�a

BRONCOSCOPJA - .ESOFAGOSCOPIA

a..t,a.a 4. corpo••itranbol de Pu lmõe•.•
'

Jbof.co.
.

---,-.0-

RAIOS X
I

•"el'll. .panlllo' para r.diGgrafl.. d. Cabeça.

'?If..
.'

./ r.... .

.�.....
�. 2:�\.ESCRITÓRIO DE I �{QJ$;i��, '�l,

. A9VOcAClA':

1_
.M:aterHlis ,d�' çon�trij,çâo"

DO, SOLICITADOR WAi,.
.

Ben�ficíament'o .em Geral..
,

DIR ,CAMPOS I 'Madeiras para- toot)S e.f
,

Advoc4cht em' letal' . Fjns, Aber�ur��, Ass&a}:oo�� .

criano... - Funciona j-unto aoe Inet1· Fot'ro'P-auhsta. e1t:., M:a-tktl--

ConaQlt6�io - Ru. Job :'Into, tutos e Caixas de Aposenta· ras de Pinho, Lei e Qua}lda-
HI - Tel. M, 769.

' doria. Acidentes' do Traba· de.

Consulta.: da.4 à. ti bou., lho. Inventári�s. Sociedades, Escritório.' De�it(} 4i!'>

�elídêncl.; Ru. .ate"a., J6- Nàtur'alizaçôes. Oficinas - Rua 2'4 de 1!IBi@>

,u1or '6, Tel. 812. Escritório: Rua Vitor nO 777 -;- Estreito - F1&ri.�·

Meireles. nO 18 - 20 andar.. nópoHs.

!!!:r'f!�.��m," O ESTADO
tico do Koapita1 � Caridada.

.

Adaúnlstraça.
Redaçlo e Oficina. 1

,JL}NICAS D. �ENHORl\S
rua Censelheíre Mafra.

CIRURGIA :- PARTOS
nO 160.

lSSIST!lNCIA AO PAJ.tTO. Tel. 1.022 _ Cx. Poa-
OP.RAÇõES OBS'1'�TRICAS
D I d I d ta-l. 139.

, oença. &' an u aTe., tirai ... : Diretor : RUBENS·'. A.
tririo.. hipopf... ue. RAMOS.
Di.tutbioa nervoaol - .atul.

Repl'e8entente:Ii�ad� - Raarimea .

.
Conault6no: Kú.a J'wrnudo"-

A. S. LARA
. Rua Senador Dantal•.cIlado, - T.l� 1.&81.

"

4.0 _ 50 andaIa..id. R. 7 de Setembro __;,; Nr.
Te!.: 22�ó924 ...:- Rio d.

Jueiro
-

RAUl. CASAMAYOR
,', Ru'.·'Felip� d'e OJtVeh'.

aO 21 - 80 a.ndar
Tel.: 2 ..98'73 - Slo

P.;ulo
. ASSINATURA-8

Na Capital·
AJ'J-o . •••• 01" 100.00
Semestre ."er, 60..00
Trimestre. CrI S6,-OO

No Interior
Ano •.•.. Crf, 1-20.00
Semestre •• , ,Cr' '10,00
Trimestre. CrI 40.00
AnúBció8 medi..t. coa
tráto.
08 orllrmaia, mesmo

nilo publicad08, Iljo ••
rio deVe-lviooa.
A direção n-ão se res

p-onsabiliza pelos eoa

eertos emitidO! DOI ..r

tílIoS assinados.

OH. e Sou. - T.I. 848.
; ,

D�ça8 de Crlan�.
Consultório: Rua Traja

nó sln.· Edit. São Jorge --
1° andar. Salas 14 e 15.

I'Residência: Rua Briea-
.

deiro Silva -Paes, e/n - sq
.

andar, (chácara do Espa-
nha).

.

Atende diãrramente das
14 hs.: em diante:

OR. ALli'REDO ICREREM
,

Car.o Naeional de, 4M1l'."
tll>1ltai..· .

•

.
'

-

.-x-diretor do !loapital qolonla I .,.

1a.t'Ana.
.

DR. 1\1 A R 10
WENDHAUSEN

:Ooeaç•• nervoa.a 'e m.ntal••

Impotenci. Sexual.
aua Tindente, nO •• '

Conllulta. da. 16 i. 1. lio,.••
I'ON.: •. 798.

a... !tua Sp,nto. S.r.h·a, �4
(Alto. - .atreito.

C1IU1CA ,médica d. .dutto. a

0_ Serviço. de "tinlca Inla.tll
•• Anlatêncl. ManlclpaJ ,e lIoa.

III�I de Caridade €
Cf,..INICA .MBDICA DR CBIAN-

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

.letricidad. Médica
.

CAS • ADULTOS
O••••l�rio: Rua Vitor .air.. 1 '

'

._ AI�rll'la _
l4iII a. 18� - Te!efona Ü�07. I Couault6rie: Rua Nu�e••ach.- ._

Oollault.. : ...... 1.1,10 )\oraa a l .0. 7 - Conanlta. da. 10 ia 11 �
lIIorà6 4á.'U hora. em diant.. C> dai 16 ia 17 bora.. ,"

�... I'" 'di', "

, aa.idlneia:, Rua Vidal Ramo., ltaaidlneia: Rn. Iarecheí Gul- fi•• Af....h.1 D.�.,o.,J41:-J,· .�dp. fON'$�lI.Zfü ..na c.... P:".� 5.:1 Í>
- Tal.ton. 1.'21. llIa�'lIle. , - I'on.; - 781. CURITlaA 1E":t:GRA .... , PR'OSEE!RAS

'

''''i.,:.",' •• t:'AIII\IiA �

". �'

Tr.iunamhtaçáo, Dara con.óle d. cura d"_' SiDu.lt.... I.tra.
._.a...

.

----0-

HORA'RIO DAS CONSULT�S'
(Pela malllll - Hospital de CariJllde), ".

t (Ã ta.rd� -

co.nlllltório. Visconde de Ouro Preto. n. li.

� Ca•• Ballo Horizonte). "

'

....tdhci. Felipe Schmidt \.01. Telefone - i.1I60.

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

DR. A. SAN'1'AELA J(r.1'II!a40 p.la F.culd.de Na-
DR. 1. LOBATO

,FILHO
••••1 4. Iadicina d. Uni.e,.i-

�

Doenç.. do a,.rêlho ,u,lratórl.
IH. 40 Br••Ü). TUBERCULOS.

.

,

.

.6dteo _por conCll,rto d. Auf.

".cta • :Plioopata. do Diltrito

Pe4.,.l. ;i,
ax-tnt.r:ao do Hoapital P.i-

CI rur&1a do 'fc;.-JS7;'
Formado pela Faeul,dade Nacio

n.l d. ,MediclDa. Tilio}ociata e

TI.iocir"rgião do 'Hospital Nedu
��!'trlc" e .aniclhnio Judiciário

h é.pital Federal. ,

Ramo•• Cura0 lie eapecializaçio
pelo ,S. N. T. llx-,nterr;to a .x

.-intez:no da Santa Ca.. de,' ...istenta de Ciror&1a do Prof.
1Il..!'1e6rdia 110 Rio d. Janeiro.

Ullo Pinbeiro Gllímaiãea.• :Rio).
minta IMica - Doançaa Ner-

Con •. : Felipe )'cllroidt, 88.
!!'lJeU.

'

Consulta•• díà�íam.nt". da. li
00.... lt6rlol .diflclo Am6lia

j
li' 18 horâa.

....., - Sal. •. . "

a..idlneia: Anníd. aio Br.n- 2\ORU&t Do2m JalmEl Ce.maTa,
.� ��..
�. .

.

-

Fone M. 802.
Oe�l1Ilt"t o•• U •• li

.01'.',' .
. T.lefon., ----------.

&n.1II1t6riOI l.Jfll. .

a••tdantlla. '1.181. .OR. ARMANDO.VA-
I:.ERIO DE ASSIS

.

MEDICO '; .' DR. NEWTON
D'AvILA

.

anrcta cer.l - Doençaa d. �..
"or.. '

- Proetolocia

_1.

I !,
.

Dr. Antônio Moniz de aragao
Comunica 8· seus clientes e amigos que rei

aiciou a clínica nesta Capital.
CONSUL'tORIO: Rua ,Nunes l\fachado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) ,- Das 15 às
17,30 horas. _

. RESIDENCIA: Jf.ua Bocaiuva. 185 - Tele·
fone M-714.

, i

Dr. Renata Ramos da Silva I
Advogado

Santus Dumont, 12 - Ap. 4Rua
__

'

__�. �_, ,............__ ..._. _'O'

,_
,

�----,

'Dr•. José Medeiros
.

Vieira

ADVOGADO
. Caixa Postal 150 .• ltajaí .. Stnta Catarina

r
-

.----------�-----------'.:...;....--------- --------"

o ESTADO

I·Credilo . Mutuo' Predial··�:
,

. -

(;

o mais antigo Clube de Sorteios do Estad� �e 'I
SANTA CATARINA.

,Fez entrega de mais um prêmio em Ponta G:vos- r
sa (Çanasvíeiras) à: Exma, Sn ra. MARIA lNÁe�A '

D-A LUZ. ' i

- I N S C R E V.A M· SE!

Façam sua inscrtção hqje mesmo,' proenrern os

agentes mais próximos, ou séti'esc'ritóÍ'io Q3 PRAÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 =-, 2° andar (Altos Re-sttm-
rante Rosa). .

.
'

. • Com Ct$ '10,0,9" apenas, :Vv. 88,,,' estaráo �fym....
. ,--ta®,s a concorrer ao, sorteió à real-izar-se' dH. �l 00, '

()-1j1i1BRO. 'que esl� àprbxiina:ndo�s.t!. .

' -.
.... .

Cr$ 13,50'0,00 dtstr lbuidos em prêmios l� 00·

.meses.

"

'

,

FAÇA UMA VISITA'�'
---�.....,�..,..------ ..

FÁBRICA DE MÓVElS,
, DE

?IUZP UMA & IR-MÃ:O..
<:

('O'DS. Ma:fn\. H7

.Fto:ríanó'pO'UfõI

I.! '.,Vulcanização,
"DE

.

Pn�DS e Canutras d� Ar
I �eJ.":viço Garantido

,1, .. COM€RCIO & TRANSPORTES C. RAMOS 8. A.

Estreito - Florianópoli�,.

Posto de ,Serviço "ESS01'''

Telefone Manual - 44

r,
I
.L

,

I
----------------------�------------------ I

f

com .seg�rdnça

I ',�" e rapidez . 1
sO NOS CONFORTAVEIS �llCRO-ONIBUS nü v1

. '.

RI�IDO
"

«SUL-B:8�Aj8IL'EIRO» .�
.'

.

'

.l

Fbl'ian9púlis ,- Itaja1 .� Joinv·Hle --:-- Curitib�;
Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silv_:eira

-'---------------------------------------

OS MELHORES ARTIGOS!· OS MENORES PREÇOS'! AS MAIORES· ,FACILIDAJ)ES�
" ,

t •

RADIOS -

- ELECTROLAS -- AMPLIFICADORES -' TRANSMÍSSORES _', DISCOS. TOCA...DISeOS·� - AGULHAS
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS LIQU�DIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS, AL'l10RALAN'IES'" - Im-

"

SISTENCIAS CONDENSADORES
...

o mais eompleto estoque de peças para radio
Rua 1 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fforfanépolfs; Quint"a�feira, �9 de Novembro_d_e_19_5_1 :-
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o ESTADO 3
---------

..,q;êJGa· de ·d·ez ··biliões ,O BlDlH'Mthuê
�1I8lDeiado pelo sr, Laler DOS II.UU.

- Desenvolvitnenlo f'O- Plane) Nacíeaalde
I .'

d C ·'1
. I compra de trigo. E venda o grandes moinhos Iitoraneos,

a apita seu produto por preço infe- consumidores de produto•

ríor ao custo de produção do importado.mo, 28 (V.A,) - 'o ministro Horácio Lafer expôs,
.,

btid As compras estão suspen-
'.

saco de farinha aqui o 1 o. )Jltem, aos deputados Gustavo Capanerna, Brochado da Dentro de um ritmo pau- concentram o mais justo 01'-
com o grão aqui produzido sal> até que seja dada nova'�(){!ha e Deodoro Mendonça, respectivamente Iider e sub- sado, mas certo, evolui a gulho dos paulistas?'
e comprado, nás bases da orientação pela autoridadelideI' da maioria da Câmara e aos deputados Israel Pi-

nossa cidade. Bastaria per-j � topografia de Florianó-
portaria ministerial. pública...:llheiro e Lauro Lopes, presidente da Comissão de F'ínan-

correr as suas ruas para se polis Impede um notável de-
Como pode o Moinho Join- O .Sr. Leoberto LealêCas' e relator da Receita, os termos da mensagem que o ter uma idéia da sua mar- i senvolvimento da cidade.

ville conseguir tal desidera- Fazendo uma exposição 80-:;ovel11o enviará por �stes . d.ias ao
..Congresso, que con- cha progressiva. Bem ra-I Até mesmo a sua transfo�'- to? bre 08 moinhos em Santa.terá três ordens de �ISPO�ItlVOS: a) regularnentarss da

ras são as que não apresen- ,mação, dado o traçado anti-
Não será isto visivel guer- Catarina solicitou o pronun'.cobrança do empréstimo interno destinado ao reapare- tam novos e belos prédios e ! quado e a mingua' de áreas

ra aos pequenos moinhos? ciamento o industrial Oresj·hamellto do país; b) os relativos à criação do Banco

I
muitos outros' em: fase, de ! planas, seria sumamente di-

O Sr. Leoberto Leal tes Bonato; por intérmê:?\íacioual, d-e Desenvolvimento Economico destinado a re-
construção. I f'içtl e dispendiosa. Não e-

Estas informações me são dio de quem, prlmeíra v,e�,-colher os recursos. desse empréstimo para a sua devida Poucos tambem são os rxistem dentro da capital, conhecera da posição aflttí-
"T '" t B' I valiosas. .

.

."pliC'aç.ão. 1'óO ru uro esse anca encarr-egar-se-á sempre

I bairros nos quais não te- (salvo algumas áreas em
O Sr. Lunardi _ Esta é va dos moinhos de zona, es'-<de investimentos provenientes de recursos especiais que nham sido rasgadas novas! Barreiros) extensões sufi-

a realidade, Hoje, farinha de teia vigoroso da produção.não poderão mis!urar-se cou: os orçamentos; c) dis�os�- ruas, que se entroncam nas! cientemente vas�s que per- trigo a Cr$ 190,00. Amanhã de trigo no oeste, visto se·tivos que conterão a garantia do �esourú aos empresb- vias principais. Imitem o
.

surgimento de desaparecidos os moinhos' rem uma garantia da colo-�m(')s extern�::;, (JU melhor, que autorizam o governo a dar Infelizmente, não mais e- i grandes. bairros, cOl1t�ndo' desta 'região, o consumidor cacão gramím. Prosseguín-·,essa garan�:a. . .
, .

-,

. xiste, dentro do nosso peri-, um conjunto de. a�el1ldas: I se submeterá aos preços di- do" afirmou que, do Sr. Mi-Como ja se noticiou, o empréstírno externo negocia- metro urbano, extensas gle- ruas, praças e jardins. Dal I t d elo único industrial e nistro da Agricultura, em-do plo sr. Horácio, Lafer nos Estados Unidos·.- _

e que ,ba� de terra, Daí a exigu i- : a escass� probabilidade do .

quanto pagará? Cr$ 250,00? mercado nacionais fora das,:agora. pode-se revelar ser da ordem de dez bilhões de Idade forçada dos loteamen- i seu crescimento, com cal'ac-. Q' m sabe? bases contratuado Acordo
.

·1' ,

d' tO! ue .

A
' .

G
"Crl;1,;.11'0S:- (.estma-se a�co�pI'� e eqmpam_en os,

�m-Itos, qnas! sempre limitados ,t�risticas modernas e suges- Se o Governo propiciou firmado. pelo CeI. napio I)prcstrmo interno tem pOI objetivo a aplicação desses e- a uma so rua ou travessa, tivas.
f Hid des a' construçao rnes, ou' seja na razão de

.

A .... ,

'd' C� I .
.

� ,act I a "

CIF
.·,quipamento�. �lel1Sa�em .q:le sel:a .e�vlU a a amara, às v�zes estreit� e s:m maio

. P?r, todas essas razoes I dos moinhos de zona, j�sto CIF R. Cr$ 15 150 ou_:por estes dias, ainda na? esta co.nclmda. res intercomunicações. Es- �ustIfICa,-::;e plenamente, o; será, quando estabelecrdos São Paulo Cr$ 15700.Ao expor seus te�'n;.0s aos hder�s daquela Ca�a do sa limitação impede a for- mtenso u�teresse que envol-I e em pleno funcionamento, No entanto soubera por-Congresso, o SI'. Horâclo Lafer pediu-lhes sugestões a mação de grandes bairros ve o próximo lançamento de
os ampare no momento intermédio do deputado Val.respe.it? Aman?ã ou depois �oltarão eles ao gabi�l�te com caracteristicas próprias vendas dos :otes�? "JAR- ��e que potencias estrangeí- demar Bupp junto ao Legis-do ministro, a f'im de prosseguirem no exame da matéria. assim como tambem impede DIM ATLANTICO ,Cercam

ras apreciando o desenvol- latívo Catarinense da entra-
as grandes e compensado- êsse loteamento uma varie-

vimento .da nossa produção, 'da em porto nacional de
ras valorizações, só real- dade tal de circunstâncias aliciem meios para destrui- grão argentino a preçosmente ?ossiveis ali, onde favoráveis que- embora se

la,
I

muitos inferiores aos refe-
predotnll1am fatores urba- trate na verdade de um no-

Temos sido dos melhores ridos.nistiços de primeira ordem, tavel empreendimento pal'- compradores de grão plati- Como poderão os moagei.tal qual '0 verificado em ticnlar, o seu vulto s� pro-
no. Hoje a ameaç:! paira sô- ros do oeste vender a iari- '

Porto Alegre, Curitiba. São jeta vigorosamente na vida bre aq�ele país, de perder o nha fabricada com. grão inPaulo e Rio de Janeiro. e no futuro da nossa cida-
seu mercado, dado o incre- dígena, adquirido a Cr$ 1,50Flm Porto Alegre d�sen- de..
mento notavel que o Poder a saca ou 'seja nas bases da

volveram-se, u'ltimamente, Trata-se da maior exten- Público. vem imprimindo a portaria. ministerial, post� ,a''varios gI'�des' bairros os são de teneno plano do nos- agricultura do trigo. mesma na estação ferrovla-
quais, hoje, apresentam 0. 80 perimetro urbano. A sua Tamanho é o interesse pe� Tia de Joaçaba?aspécto de'cidades autono- situação igualmente previle- la 'continuidade dos forneci- O Sr. Atílio Fontana - A
mas.. Notaveis edificações, giada quanto à prox.imida,de mentos ao Brasil que o Go- Cr$ 210,00 trigo ensacado,graciosas vivendas e'pal(tce- do centro. a facil comunica�

vemo Argentino se instituiu com algum lucro, na esta
tes residenciais,. praças, jar- ção com o mesmo através de único comprador sujeitando- ção de Joaçaba. A 250,00,dins, comércio, cinema, etc. uma via plana e reta, a su� se inclusive, a prejuizo e- posto na estação de Vôltadão, para exemplificar, a(\ magnifica praia, a vista des- 'v�ntuais, desde que consiga,· Grande. Joinville por�m, 0-

baj..rr� .de Petropolis, ��a lumbl'ante dali cl.esCól'tina-1 pelo "DUnlping" destruir oferece far'iiiha aqi'fi-i',:.�,.magmÍlca e atraente frSlo- da, formam um aglomerado fomento da triticultura na- Cr$ 190,00. Portanto ...
do co-

nomia. Onde, há bem pouco de razoes que indicam, para donaI. O Sr, Angelo Ponzoni _ A
ainda, só existia uma vas- 'um futuro próximo, o "JAR- Se bem que haja alguns firma Ponzohi, Brandalize,tidão es�eril,. situa�s� ago- DIM ATLA}"'''TICO'' como o

compradores para o trigo 'comprou em 1949 180.000
ra o maIS a1'1stocrahco se- principal BAIRRO de

FIO-, aos preços estabelecidos, sacos de trigo; dá atual satOl" residencial da grande rianõpolis.
k. deve-se entender que as a- ira 10,000 apenas se não

ca�ital gancha. �m �erreno Para se fazer uma pálida quisições incluem-se como houver sôlu'ção ao impassecu.Jo' val.or mal atll1gIa a,' al- idéia das suas possibilida- simples medidas de pl'ote- existente.
guns m,llh�res de cruz.elros des de' deserivolvime�to e ção aos moinhos de zona, de Indeticamente, as firmas
agora e disputado p.or du. valol'izaçã9, basta citaI' os

vez que fixar e manter pre- Massignam, Virgílio Can�a,::!�: zento.s a duz:ntos e,emcoe�- seus dez quilometros d,e ços altos não é, em absolu- Kuraz 'e Specia não constit�a lml.cruZell'Os. Quem nao
ruas, todas iargas, a1'bo1'1- to, solução para 6 problema. tu irão estoque para moagemconhece tambem ou já não zadas e urbanisticamente adquirindo grão tão só p-a:-ouviu falar do "JARDIM h'acadas os seus jardins, o Aguarda, com inteira con- ra atender a pedidos de fa-AMERICA",. "JARDIM EU- seu· 'lago' com mais tle cincQ fiança, as atividades, de S. rinha.ROPA", "JARDIM. PAU- mil metros 'quadrados, além Exa: o Sr. Secretário daLISTA", "VILA CONCEI- da área de cerca de vinte Agricultura, a quem ape�açÃO", "VILA PAULiSTA mil metros reservada à bei- para que consiga, sem maIS

ou SANTO AMARO", dis-
ra mar, para a construção tardança o "Statu-quo" detante, êstê ultimo do cora- do majestoso "HOT:j,'JL BAL-

. que os moinhos do oeste es-ção da capital paulista, al- Nl�ARIO".
'

t-
'

ando para sobre�
gumas dezenas de quilome- vê��e;':��lS ; .

Itros? Quem não sabe da de-
O Sr. Leoberto Leal __ �ecuplicação do va10r de um tá.

. �

d ar se naoterI'eno nesses bal'l'ros ql·le AilUncie n"'O ESTADO" a sItuacao per uI' "

for pos�ivel atalhá-la, qual
a atitude do moinho Fonta-

Trigo

...... '

Continua

Vida Sociai
\

..;\NIVERSÁRIOS
Sta. Myriam Pereira

· Aniversariou-se, ontem, a

gentilissima senhorinha lVIy
:l'iam Pereira, dedicada f::tl
�ionál'ia d� Consultoria J!l
Tídica do Estado.

.Decorre, hoje, o al1iVE:TSá
'l'io natalicio do sr. João Ha-

alvo, às quais O ESTADO
se a.ssocia, cordialmente.
Sta. l�ucí Prazeres de' Oli-

vei.ra
Faz anos, hoje, a gentil

senho1'in ha Lucí Prazere3
de Oliveira, filha do sr. João
Olh'eira, do comércio local.Elemento destacado dn 8(; ..

"!>..>
ciedade

.

fÍorianópolitana,. FAZEM ANOS. HOJE:-:funcionária da� mais C,lpa- Senhores: ,>

- Alfredó de Souza Li.
ma, fUl1cÍõuário da Peniten
ciá ria do Estado.
- Arno Krepsky,

inércio local.
Senhoras:

·.zes, a aniversariante reCE:

-�é!l cumprimentos' do ��u

vast.o circulo de amizade.
-

O ESTADO, embora tar-

'·'<hamente, cumprimenta-a,
'-C'om \7otos de felicidade,;.

João Batista Berreta

-tista Berreta, conceitua,e.0
'-construtor civil' nesta Capi-
'ia!.

- Mary Neves I�emos.
- Izabel Leal, esposa do

sr. dr. João Henrique Bran
ne, Juiz 'de Direito nO Rio.

Senhorita:
Sueli Maria de

filha do sr. Jorge deAs muitas homenagells,
juntamos as nossas...

Sta. Maricha Daux RECREATIVO CLUBE
DefIne, hoje, o aniv\3c'sá- CONCÓRDIA

Tio natalicio da gentilissi- Com inicio ás 22 horas de
'ma senhorinha Mar'!cha sábado proximo, o Recl'eati
�Daux, filha do saudoso co-

vo Clube Concórdia á rua
'rmerciante sr. José Danx.. I Xapecó na Pedra Grande,

Jornalista José Freitas fará realizar uma animada
Transcorre, hoje, o ani-' soirée.

.

'''versário n'atalicio do nOSS0

�brilhante colega de impren
:-sa, jornalista José Freitas,
alto funcionário da Prefei,
-tura da LaguIia.

Muitas serão, por certo,
·--as . homenagen.s de que será

Camisall, Gravatas. PU.
rnes Meias das melhor••.
pelos menores preços 16 ••
CASA MISCELANIA - Ru,
COBselheiro MafrL

'I'na.

O Sr. Atilio Fontana - O
moinho Fontana fechará ou

moerá pequena quantidade
em ate.nção a pedidos de
fornecimento que se lhe fa-

çam. .

Não comprará em nenhu
ma hipotese, trigo tabelado,
na certeza de que o venderá
transformando com prejui
zo, face à concorrencia dos

Ultima Hora Esportiva
Reali:z;ou-se ontem pela caso vençam novarnentp. os

'manhã, na baía sul, sob o llbravos remadores martmL

-controle da FASC, a prih1ei- llLlos e aldistas terão a:.;s€
ra prova eliminatória para g-nrados suas presenças em
escolha da representação Pôrto Alegre.
Catarinense que particiJ;Jará· ,.- _

�:t e�i;��t�t�'[:;r:�n��: AVENTURAS . DO ZE-MUTRETA· 9 de dezembro próximo. Con·
,

f�nnando seu favoritismo� a

I.guarnição mista Aldo Luz
Martinelli formada por A-,
cioli Vieil:a, Hamiltor, Cor- I

.. deiro, Sadi Bel'ber, Manoel
· Silveira e Walmor Vilela,
logrou bl�ilhante' vitória so
bre as guarnições do Amé

rica, de Blumenau e A:.lo ILuz; que foram os 2° e ;)0 cO°.

l0.cado.s, respectiva::nentl"'. \Hoje, pela manha '3êJ'H re-

.alizHda a Zll' eliminatória e

AGUARDEM!
'I A Sapateira Prodigiosa
Teatro Catarinense de tomédia

il'ERIDAS. REUMATISMO
!: PLACAS SIFILITICAS

Blixir de Nogueira
Medieaçlo au:dUar.o tra

tamf!.to da Idfilb

• • •

E.SV.\lSIE A eesTA

Df PAPe'IS I

...

I
I

, , .,.
-�-_ .. _.�--. ... -

I
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Florianópolis, Quinta-feira, 29,de Novembro de 1951

/' .

o ESTADO

, .

Esportivo
..•- -""...- _.�.--.._,. � _ .-..-..---- -- -.- _ ,;,. .,. --------'--- ..-- _ _- ",.........,_._.� ."._,._._ ...,._.._�.....,....,._.,.,..��-

Enquanto o Barriga-Verde perdia a liderança u Sensacional festa esportiva

Caravana conservava a . mesma vencendo o Taubaté promovida pelo Grêmio
.

Esportivo J.O.C.

Continua firme na li- Botafogo, pela 4a vez cmise··

der"ança <lo Campeonato I cutiva. O Vasco foi o 2° 'co
Paranaense de Futebol o locado. No 'certame' femini
Coritib,a F.' C, com a vitó- no venc.eu o Fluminense, .se
tia de domingo f1'ente à Es- guido pelo Vasco.

portiva Jacarézinho, pelo es

core de 2 x O, tentos de To
ni e Baby, O· quadro de Ni
valdo já é virtualmente cam

peão de 51.
_ Pelo certame mineiro

jogaram domingo Atlético, e
novo recordistà dos América, vencendo o pri

- meiro por' 2 xl; Vila Nova

2 x Cruzeiro 1 e Siderurgia
1 x Metaluzina 1. Classifi

cação: 10 AtIético, O p. p.;
20 Vila Nova,. 2; 3,0 Améri-

ca, 3; 4° Cruzeiro, 4; 5°
Metaluzina e Siderurgia, 5.
- O Vasco da Gama- man

teve o Campeonato Carioca
de Remo, realizado ddn1iu,go
na Lagôa Rodrigo de :Frei
tas. O grêmio cruz!llaltino
somou 60 pontos, contra 47
do Botafogo, 29 do Flamen_

'go, 28 dó Icaraí, 7 do Pira

quê e'l do Natação. .

- Terminou domingo
Campeonato'Cúioca de

tletismo, .

com a vitoria

•

.
.

' ,Por Lothar Schiefler
.
Prosseguindo o

camp.JO-j
Na segunda partida,

d'}-/
110 'lugar - Onildo (Bar- lo (Taubaté), com 22 pon

nato C�tadin� de Basquete- fron�aram-se os quintetos l'i?,a Verde) e Horst (Doze) tos cada um.

bol, fOI realizada segunda do Caravana do Ar e 'I'aul:a- com 29 pontos. 160 lugar Serafim
feira ultima, dia 26, a ter té, que terminou com fae il '

,
. �l (Ubiratan) com 21 pontos.

,cei1'a r?d�d�l, que
, �oní/)J. vitória do primeiro, o, que,

. 12° lugar
,

' Roze�do�' 170 lugar _ Conrado
xcom dois ótimos prél ios. de f'orrna alguma, não COIl:"- ·(Doze). e Tome lCaravana) (Caravana) com -19 pontos.

O Barriga .Verde enfre.i- titu iu- surpreza, pois todos com 28 pontos cada um: 180 lugar _ Kalil (Doze)
tou o Lira Tenis, enquanto os 'prognósticos eram f'avo- 13° lugar _ Lange (LIra) com 18 pontos.
que na segunda partida () níveis ao clube do Dantas, com 25 pontos. 190 lugar _ Platts (Lira)
Caravana do Ar teve o Ta u- Foi, como dissemos acima, 140 lugar Soncini com- 17 pontos.
batê por adversário. uma.vitoria facil do Carava- 'I (Taubaté) com 23 pontos. 200 lugar - Meira (Ubi-
Na primeira disputa, al :il,., na do Ar, que na

.' primeira 150 ·lugar' _ Borba (Do- ratan) e Dinhoca (Lira)
,H surpresa da rodada, O Li- etapa já vencíavpor 13 a 4, "ze).... Erico (Ubiratan); Ba- com 16 pontes cada um.

'ra Tenis abateu o Barrig.i e, no final,' ao trilar do iJ.pi,,! nha (Barriga Verde), Ayr- Seguem-se outros, com

'Verde que vinha l ideran do a to, acusava o marcador 32 ton (Barriga Verde) e Pau- menores' p-ontos.
tabela: juntamente com o vara o Caravana e 14 para!Caravana do AI' cada 11r1 'r; bs té N 'b itrr

. M•••••••••••••,•••••••
< .

.
'. ,< 1 o <l.tl a e.. a aI 1 I agern,,.

'

com uma derrota.
.' El'ico' e Vitor pouco ou ne-

W Id
..

M
•

t '1'
,

.

Foi um prélio u\oyiti-Je'nLl--: I�hum h:ab<ilho
.

tiveram,
' ii omlro outeiro ea ar nens-e

:i�����' d�;�t��\:rt.����. � �oe��t:ç:;'él�r!����u, �f�l:�� .

é o OOVO recordista' carioca
'

transcorrer da p'u'hda, van- tambem contaram com a c:o-

'd 8'0'0"tagens.mínimas, quer par � laboração dos pl'eliante;;,
.'

OS metros rasos
o Barr-iga Veruc, (,.ucr p(\i'�, Na equipe vencedora des-

.

-o Lira 'I'en is,
.

.tacaram-se 'Carpes, Morací, I
No primeiTo' �t).ml1o', veu- Aurélio e Conrado; dos ven- '

ceu o Lira
..TeJl�s, apreseo- cidos: Hercilio, Paulo, Ga- J

-tando o placar-l 15 por io. lileu e Adalberto. '1A etapa f.inal,. terminou Movimento d� peleja :
.

eorn um empate de 29.pooo Local: Estádio' "Sa',tli

Itos, o que demonstra o -ql'(' Catarina". -

foi a partida.
.

_ Início: 20,50 horas.

IVeio, o tempo suplemen- .Iuízes: Erico e Vitor.
;'1'-, denominaco . extra. 10 tempo: Caravana do
uuando então consegue �ü Ar 13 x Ta�lbàté 4..

.

I
) ;l':t Tenis xrJressivo tt'i'r'1� Pinal: Caravana do' Ar"
f,·. ;- calenda "e.l antagonL- 32 x' Taubaté 14. .

';;J r,o;' 35 3:.31. purtanto, CO .•l Caravana do Ar: Carpes I
11".-,.<1 ailfel'enç'l, (1<'. duas C�(-. (5), Plinio (2), Moraci (8), i
t :S. Anreliq '(8), Tomé (2), C:_ha- i

�a arbitra;;c.�n da pe!ejr. ves (2), Conrado (5), Gou-I
estiveram Vitor € Galileu, vêa, Ferraz, Breyer e Dan- ('sendo ql.le o l!ltimo ainda tas.
não ESt.â a aÚura de di:'i.! Tallbate: Hercilio (4), I
gil' prélios, qua'1to mais do" 'Paulo (4), ,Galileu (�).I
que nos são,' dados' a,ssistil' Adalberto (2), Zanzibar e

como o dé s.egu:l.da feira úl- Siqueira. I.' " �

tima; com suas falhas., em Anormalidades: nenhuma., Waldomlro MonteIrO (calça0 negro),
muito dificultou a atuafão Colocação dos clubes: I' ,

800 metros rasos

de Vitor, um 'árbitro que Caravana do Ar: 8 parti-' . . .

y-em apresenilllHlo ultimé.- das, 7 vitórias, 1 denota, 15, Segundo notISlas que 1'e- recorde canoca dos 800 m.e-

m'Jnte -ótimas ll.+llações. pontos ganhos. "

. I
cebemos da C-<tPItal FedeFaJ, tros rasos, com o tempo de

Da equipe vencedora, 0. Barriga. Verde: 7 parti-' o �tleta cat3;rmense Waldo- 1'58"6,110. O recorde ante-

Lira Tenis Çlube, queremos das, 5 vitorias, 2 derrotas, I n:ll:'� 'MonteIro, de
.

Porto 1'101' era, de 1'59"..

õ'estacar a atuação de Bar- 12 pontos ganhos. !Un�o, atualmente, vll1cula- ,Parabens ao valoroso 'a

bato; Martins, Odinaldo, Ubiratan: 6 partidas, 3 do ao Flamengo, tento.u e tleta pel,o estup�ndo feito

Dlnhóca e Luiz Alves, en· vitórias, S derrotas, 9 pon- o�teve na tarde de .dommgo, que t�n�? enobrece Santa

quanto que do quinteto ven- tos ganhos. ,
n"ó eampo do Flummense o I CatarIna; ,

cido, melhor apareceram Lira Tenis: 7 partidas, 3
Bitinho, .Julio, Chocolate � vitórias, 4 derrotas, 10 pon-
Lautz. \. tos ganhos.

.Em resumo, apu;sentamos Taubaté: 8 partidas, 1 vl-
(JS dados técnii:oe:

'

tória, 7 derrotas, 9 pontos
Local: Estádio Santa Ca- ganhos.

.

tUJ'ina. ) Clube Doze: � partidas, 2
Início: 19,55 horas. vitórias, 4 derrotas, 8 pon-
Assistencia: Bôa. tos ganhos.
Juizes: Vital' e Galileu. Cestinhas do Campeonato.
1° tempo: Lira Tenis 15 10 'lugar - Moraci' (Cara-

:x Barriga VerdI') 10. vana) com 72 pontols.-
Final: Lira Tenis 29' x .2° lugar - Aurélia (Ca-

Barriga Verde 29. ravalla) com 71 pontos.
Tempo extra: Lira Teni� 3° lugar - Galileu (Tau-

35 x Barriga Verde' 31. baté) com 50 pontos.
Lira Tenis: Odinaldo (6), ' '40 lugar _ Edinho (Ubi

�arbato' (13), Dinhoca (2)" l'atari) e Julio (Barriga
Luiz Alves (8), Plattz (1), Verde) com- 48 pontos cada.
Lange (2), Dobs (3), M:tr- 50 lugar -- Luiz Alves
tins e _Gumelicindo. (Lira) ·com 43 pontos.
Barriga Verde: Ni1tinh,) 60 lugar - Hercilio (Tau-

(1), JuJio (1), Chocolate batê) com 41 pontos,
(6), Banha (2), Láutz ('1), 70 lugar Zanúbar
Bitinho (5), Ail't-on' (2), (Taubaté) com 40 pontos.
Ollildo e Nestor. 80 lugar - Odinaldo (Li-
Anormalídades: O ,prélio ra) com 32 pontos, -e Barba

foi retardado dez minutos to (Lira).
após a necessária prorroga- 9° lugar - Niltinho (Bar
ção, pela 'ausencia dos at!&· riga Verde) e Carpes (Ca
'tas do Lira Tenis em camvo, ravana) com 31 pontos.
ii) que acosionou em um prQ- 100 lugar _ Veiga (Bbi
testo por !)al'te da Direc;3.o ratan) e Bitinho (Barriga
'Técnica do Barriga Verde, Verde) com 30 pontos.

j

OFestival d-o Terrestre F. 'e.
, 90 jogo - Honra - Vo
lantes x Saldanha da Ga
ma. Venceu o Saldanha da

Gam� pelo el.evado, escore
de 5 x O.

Dia 16 do corrente, no

gramado do Saldanha da

Gama, em Barreiros, reali
zou '0 Terrestre F. C. um

bem organiz,.ado festival fu
tebolístico, cujos resultados

publicamos abaix'o:
10 jogo - BOllsucesso x

A. D, Ponta do Leal, vencen
do o ,primeiro na decisão
das penalidades.
20 jogo - Continental x

Santa Cecilia, vencendo o

primeiro por 3 x O.
30 jogo - Saudades x

IAPETC, vencendo o pri
meiro por 1 x O.
4° jogo, - Estiva Mariti

ma x FlorianóJ.'lolis, vencen
do o primeiro por 2 x O.
5° jogo - IAPC x Pi1aso,

vencendo o IAPC por 1 x O.
60 jogo - Avante x, Flu

minense, vencendo êste _ul
timo por 1 x 6. .

70 jogo _ Floresta x

Amazomts, vencendo o 1F10�
resta por 2 x 1.

80' jogo _ Palestra x Uru
guai. Vencedor: Palestra,
por 2 x l.

Todos os vencedores fo
ram contemplados �om va-

liosas taças. , ,

Os prêmios extras foram
os seguintes:
._ Taça Cia. Florestal
coube ao IAPC.
'Taca Dl'. Rafael Cruz Li-

> f

fna - coube ao Avante.
Taça Dante Boneti e Aus

tricliano de Oliveira - cou

be ao Floresta.

Taça Frido'lino Xavier da
Rosa _ coube ao lAPETC.
Taça Aníbal Clh:n�1co ao

Uruguai F. C.
'Bronze Gercino Botelho

- Coube ao Amazonas.
Ta\a Menino Nilson Car

los de Oliveira - cotibe ao

Pilaso.

, ,Medalha 'Anísio Machado
_ coube ao jogador Marti
nelli Guimarães, <lo Uruguai
F. C.

'.

",.,
"

,

.

O Grêmio Esportivo J.O.C. rart x 3 de Outubro.

organizado por elementos da , 60 jogo - Ás 11,20 horas
Juventude Operária Católi- - Taça Dr. Roberto Lacer, ,

ca, fará realizar, no proxi-, da _:_. Texaco x Trindaden
mo domingo, no estádio da I se.Vila Operária de' Saco dos 7° jogo - Ás 12,3D horas
Limões, o seu ánunciado f'es- - Taça Dr. Renato Gutíer

tíva'l, que obedecerá ao se- rez _ Mimi x Cruzeiro de

guinte programa : Sul.
1° jogo - ,Ás 8 horas 8° jogo Ás 13;10 horas -

Taça Orlando Teixeira Taça Dr. Rubens de Arruda
U�hz:ersal x 'I'amandarê, Ramos -r-r- Vera .Cruz x Cus- o

20 jogo - As 8,40 horas telo"Brunco.
- Taça Casa Nair _ Fer- 9° jogo _ Honra _ Taça.
roviârio x Soberana. Dr. Aderbal Ramos da' Sil-

30 jogo - Ás 9,2'0 ho-ras va - Uruguai x Getúlio
_ Taça Cel. Lopes Vieira Vargas.
- Grêmio Esportivo L A, Estarão em disputa, aín
P. E. T. E. C . .JS Banco In- da, quatro lindas taças,
co..

' aos .1°, 20 e 3° colocados na

'4° jogo - As 10 horas venda de Tombolas e �fi
'_ Taça Srta. Déa Cunha ciencia, oferecidas, respec

- _ Imprensa Oficial x Fer- tivamente pelos S1'S'.' dr. V�l-
l nando Machado. ney Collaço de Oliveira, Dr.

5° jogo'_ Ás 10,40 horas João José de Sousa Cabral,
- Taça Nerêu do Vale pe-I Sr. Armando Cúneo e Relo
reira - A. Do Flávio Fer- joária Diamante Azul,

'I

N()t�ts

_ Será iniciado, ,hoje, em .[
Havana, o CampeonatoMun
dial de '·Snipes".. Estarão.
presentes os seguintes pai--.
ses: Brasil, Argentina, ea,..
nadá, Cuba, Dinamarca, Es�

-panha, Estados Unidos,
Françq, Grã-Bretanha, Itá
lia, Noruega, Portugal, Su�·
cia e Suiç�. .

Resfriou-se
O "Satosin" é um exce�

lente para combater as con�

sequências dos resfriados;
irritações dos bronquios,
tosses, catarros. Peça ao

seu farmacêutico "Satosin"
indicado nas ,traque.o-bron
quites e suas, :tp.anifesta-

ações.
A- Sedativo da tosse e expec-
do uorante.

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

__� a�. ��
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COMANDO DO 5° DIS
.

TRITO NAVAL

':Semana & '19 a 25,-11-1951
'OL11,'RAS NOTAS:

Fiw�ndJ) parte da comiti-

, -va do S3"_ Gov€l'nador do Es

·;tado nu "b'tlfi .viagem admí

i!1Ístrativl& i1:O município de

'{;hapecó, seguiu no dia 20
. ...io COLT€ute com destino à

',queie mun icipio, _0 exmo. sr,

Ahníra11te Oemandan te do

�50 DistiitGJ Naval acompa
'JOha,{lO {lo seu Assistente.

ERteve no Distrito em vi

sita, ao. sr. Almirante, o sr.

'rCMG _ (IDO Máximo

:�:zE��o gl:b���O�: Lira T,'nis Clube ICheuail aD Brasil 351édicús BISOt. pordtréfZ di .

.Agôsf;l} à fim de fazer entre- PROGRAMAÇÃO PARA MtS 'DE DEZEMBRO, RIO .:.7 (V.A.) _ Trínta Solis Quiroga, da CIdade do cor 101 ., erre
'-gá. da.s medalhas bf'erecidae APRESENTAÇÃO DAS DEBUTÀNTES 'DE 1951 e cinc� das mais conh�cida:s México. A 'dra. Margarita '. CONFUSÃO
pelo sr. Almirante Coman- mulheres médicas dos Esta- Delgado, que se faz acom- O médico de bordo de um

,dallte -do 5'0 Distrito Naval, Dia 7 _ Sexta-feira _ Às 21 horas _ Seirée de 'For- dos Unidos e dó México de- panhar de sua filha, Marga- navio polonês em alto mar

.sos eomponentes da guarn i- matura dos Cinaslanos. verão chegar ao Rio, pelo rita de Sol is Quiroga, será informou ao comandante
.çiil} da yolé. a 4, levada a e- Dia 8 _ Sábado :_ Baile' de Gala _ Do�' Bacharéis "clipper" "O Presidente", da a próxima presidente da 6r- que o homem que ocupava 2.

feitô rre dia 11 (te junho do da -Faculdade 'de Direito às 22 horas _ Traje: Casaca _ "Pan American World Air- ganização. / cabine 23 havia morrido.
"corrente aUG, nas Regatas Smocking _ Surnmer _ .Branco a rigor. .

ways", para uma visita de Durante a sua perrnanen- Como é de costume em tal'

-pwmovidas 'pela Federação Dia 9 _ Domingo _ Soirée dos Foi-mando dá Facul- .quatro dias ao Brasil. cia no Brasil a delegação de caso, o capitão do navio or-

'{;af.arÍnense Desportiva U- dade de Ciências Económicas .às 21 horas. _ Todas elas' estão a cami- médicas do norte da Amé- denou que o morto fôsse a-

níversli'táda. Dia 14 _ Sexta-feira _ Sessão .Solene de Colação nho de Montevidéu, onde aS7 rica realizará uma série de tirado ao mar.

O 81'. CC - Paulo Carvá- de Grau dos Formandos da Faculdade de Farmâcia e sistirão ao 3a Congresso da .conferencias com os princi- I -Uma hora mais tarde. um
'ih!} da Fonseca e Silva, re- Odontologia _ às '20 horas. " Alianca de' Médicas da Amé- pais autoridades médicas do marinheiro - felTenh� C@-
jpl'esentalld;o o SI'. Comandan- Dia 15 _ Sábado ._ Baile de Gala de For�atura da rica, cuja inauguração está Brasil. mun ista

.

-' apresentou-se

�e do. �'O" �ist�'ito Naval, Facul�ade de Farmá.cia .e Odontclogía _ às. 2_2 ho.,ras.. Im�rcada para ,0 próximo do-' Essa viagem se estende- ao capitão do navio:
.

-eompareeeu a missa solene DIa 23 _ Domingo _ Grandiosa _ Matínée Infantil mmgo. \' . tá, ainda, a oito dos priuci- _ Pronto, seu comandan-

'celeb��da na. Catedral M_e-. de Natal _ das 16 às 21 horas --Distribuição de bom- �hefiando, a delegação pais países da América La- te. As ordens foram cum

-trop<:htana,;m comemo:�çao _ bons pelo Papae Noel. . I vem a dra. Elísabeth Mason- tina, pelas rotas da PAA. O pridas. O honiem da cabine
.ao dI1t de �anta Catarina. .

Dia 25 _ 'I'erca-f'eira _ Elegantissima Soirée de

I
Hohl, de Los Angeles, atual regresso da delegação está 33 foi atirado ao mar.

O sT.�l'OT1\� - (Md?·-: Natal _ Or�amentaçã{,' excepcional' _ a cargo do deco- .presidente da Aliança, e a previsto para o dia 18 de de- - Idiota! - gritou-lhe I§

1,).1- JQRe 'Fl'a"lICISCO da SIlva, rador Mister "ORLOFF" _ Sorteio de Prémios _ Gran- dra. Margarita Delgado de zembro próximo. comandante. _ Eu disse' ca- .

-eompareceu à Escola Pro- des surpresas _ Musicas escolhidas denÚo de um am-

'

bine 23. O homem da cabi-
',fisBimra1 .Femini�a" repré- bienté que somente o Cl-ube da Colina sabe proporcionar" d ne 33 estava' vivo, 1tle não
'sentando o sr, Almirante Co- a seus dignos Associados. Reservasa'de mesas na" Rele= -

...

""' ;�-'" 'e�\\t�" ar--'
- protestou?

mandante do 5° Distrito Na- joaria MORITZ _ a partir do dia 16.
.

,\"t .,\)', �n.\A"UV, o \1S�
- Certamente que sim,

�al, na exp_osiç�o de traba- Dia 31 _ Tradicional e elegante Bàile de São sn-
.

aDes 'l, ftl\ t:�'Vc�...se\be.�\"d�'\'1.li\. t'1,\�.
l' �omseannlldoarntheo'uM'TaesSsPeendsl'teoi qc��,.Ihli� �l}rmaIS feitos pelas a- vestre _ Com a apresent�ção das Debutantes de 1951_,,, VV

�.",
v"

..
� ..
' v ..

�urías.,
. Dança da Grande Polonaise, que a todos contamina � llCet:tll '\\te

\t
c.a\ bine 33, e um bom comunis-

� ar, Chefe do Estado Ornamentação a caráter a cargo de Mister Orloff _ Co� o tJ\\,l�S �lê"\l'Cll�;'f, e,,\Olll: "
ta obedece cegamente ás 01'-

MAI�l�r, �e-presentando o sr. a c:oopera«;ão do Gremio Lira sob a direção da' Rainha ' :a' �ll�é..:b\Vet'IlC\etl\C �ôb� .
de�ns recebidas.

. mIrante Comandante do' do Lira - Srta. Terezinha Fialho - Inscricão para as "cute• cÚCll� r <111(\O'
------ -----

;5(.) �.istrit� N�aval, c.ompare: Debutantes com a di,reção dó Gremio Lira.
•

(\ll� u.f,e
beu o�.,

ALUGA-SE-ceu a prOCIssao realIzada na Música - Alegria - Luz - Encantamento - Sur-
".catedra1 Metropolitana, em p'resas.·

,

"Comemoração ao Dia de
�Santa Catarina..

. ,

:8oletim
Sema"al

-"'llNlS'l'ÉIU{) DA.. -'

,MARINHA

.

� em mio,otos '

.

18 que levava

'1
horas •.••

I

com a.

'panela de

pressão

'�cbeilo
Representante em Flo,ianõpoli.:

G. do Costa Pereira & Cio.

". Felip .. Sch.,.idt, 36

Opel- O carro europeu mais pro-
curado antes da guerra ... nova-

o mente ao seu dispor! Modelos

Kapitan e Olympia. Sedanete
'.

Oomercíal e Caminhão Opel.
,FtH:.ilidade de peças e serviço.

Qualidade alemã num produto tradicionalmente'

consClgrl.1dô !

•

". .GENERAL .MOTORS DO. BRASIL S. A. GH,'F.RA.l I
MOfOIlS

; r I.

16.1511
•

Casa de construção nova

. com agua quente e fria na

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

está situada à Travessa
Raul Machado, q'ue liga a

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

rio, que reside ao lado.

Magnési'aConcurso "PARA UM CARNAVAL MELHOR"

parac�mcU;;;�:r:os�:re!�;�:so �;;�a���e::a�n�?;1i� .45 1Q1';'lho-·es. de lucros II-qul-dosUM CARNAVAL MELHOR" - Terão início dia 15 '

,de dezembro.
,.

RIO, 2.r('(v.A.) _ Falan- sr. Vieira Lins voltou a fa-
do onte;n à Cârnàl'a dos De- lar sobre a necessidade· de

putados, o sr. Orlando Viei- postais telegráficas. é da
ra Dantas retificou algumas Caixa Econpmica em varias
cifras referentes a lucros localidades do inteí-io'r des
daaos pela refinaria de pe- se Estado.
tróleo de Mataripe, na Ba.- Transmitindo varios pro
hia: na realidade, esta já nunciamentos contrários ao

rendeu 95 milhões de cru- projeto que unifica as Cai

zeiros, sendo de 45 milhões xas Econômicas, discursou
os 'lucros liquidos. em seguida o sr. Vasconce- De ordem do, sr. Major

Ocupando-"Se novamente los Costa, a que, o sr: Sau- Aviador eomand'ante, estã.
de assuntos paranaeilses, o lo Ramos substituiu na tti- sendo chamados à inspeçãs

-----------------------------------� buna,parncemurnraC�. � sride noquartcl �
Madereira Luber, incorpo- Destacamento de Base' Aé
rada ao Patrimonio da rea de Florianópoli's, de 11'
União, e que vem dispensan- à 20 de dezembro do cor
do empregados sem a com-. rente ano, para fins de in,
petente indenização. clusão; os cidadãos' das clam

ses de 1931, 1932. e 1933,

X I Y I E R.
FERIDAS, REUMATIS.M.t alistados por esta Unidade.
II PLACAS SIFILITICM Os qmdidatós poderão úti

" ,,,,,·X; d' ·No
·

./ .

lizar' a condução, (Cami-
"�IIIIII'

, •

.
n

. ,r e QueJr3 nhão) que parte para .esta.
'. • •

! lIedicaçlo auxiliar ao tr. Base Aérea às 6,00 horas,
: tameato da .iffljjõ

.

do Mercado Municipal.

Clube Doze de Agosto
A-VIS,O

. A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer
de avisar aos s1's. Assodados que, a partir do, dia 10 de
dezembro, se �ncontrará aberta na Secretária do Clube,
as inscrições para as senhorinhas que desejarem debutar
no grande baile de São Silvestre, a se realizar na noite
de 31 de' dezembro.

Chamada de
convoca.dos

Arnaldo Dutra ....:_ Diretor Social

PARA OS, MALES DO

': FrGA,DO
ESTÔMA<iO e INTESTINOS

, !
I

: I
I

t

\

�'VIR(iEM ,ESPECIALIDADE"
<

d·a
. S�aÃ��!ROtAt
ESPECIAUDADE

CLA �WETZEL INDUSTRIAL-JOINVlLL'E i' {
f

I
- i

-=-;�'-� 1
TORNA

�

BRANQUISSlA .ROUPA
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�
..�t� A' ,E'"Ietro'Ian•.d.. -I- 'a- li�.-,'1'0 de Carvalho, que foi, di- das Forças Armadas com ..;.... ...

gamos com toda satisfação, ref'erencia às solenidades,
pequeno .para acolher à fazendo um estudo sôbre o .:. LIQUIDIFICADORES - Arno ' .t
grande massa popular que dever para concluir sõbre a 28 DE NOVEMBRO

..�. ENCERADEIRAS - Arno J.
afluiu, onde se notava, a- t

. -

do militar que A data de hoje recorda- � t�
rarçao s I es , .:. DI.SCOS _ St�r e Co�acabana '. '

, � . ,

...lém dos Exmos. Srs. Cover- fanatizados pelos comunís- nos que: �, �
nador do Estado e Contra- mo, não trepidaram em man-

- em 1630, um corpo de +:'+ RJ\DIOS - Hikoc, Clipper, Invictus, Màrconi, Orbiphon �:'+'
Almirante Comandante do char a honra militar, assas- holandeses foi derrotado em ::� R,'ADIO-ELETROLAS _ Bush, Standard Eletric e Clip- �:�
5° Distrito Naval, Coronel sinando cruel e barbara- Salinas (Recife), pelas tro- "'".. ...
Comandante da Guarnição mente, com' sequíntes de ('.9- pas de Matias de Albuquer- .�. per-Invictos'" � .).
Militar, Representante' do vardia, seus próprios com- que; .!. 'rOCA-DISe.OS -.SIMPL.ES' E AUTOMA.TIÇO.S - Pail- .!+
Exmo. Sr. General Coman- panheiros da vespera, que

- em 1632, caiu prisío- .+:. '

d I V M T W b
��

Jante da 5a Região Militar, continuavam firmes no neiro dos holandeses o en-
..t.

'

lar, Colàro, AI lance, . . riomatic, e ster

I�"representantes do Arceb is- cumprimento do dever. tão Capitão Francisco Rebe-
..:. Long Playng) ,

pado Metropolitano e das Aplausos se fizeram ou- lo, em uma emboscada na %. GEL \DEIRAS F
.

idai Gib C I t C I
Igrejas Evangélicas, dr. vil' quando o orador tel'mi-'IPont� de Recife, conseguin- �t

-

"

1 - rlgl arre, ,I son, 00 era or, ros ey �

Procurador da. República, nou sua inteligente disser- do Iibertar-se em 14 de a- �:.. --<1 garantidas por 5 anos ....
Presidente em exercicio da tação. bril de 1633; +:.. A):'ARELHOS ELETRICOS EM: GERAL +
Assembléia Legislativa, Pre- Presente a Bandeira da - em 1635, fundeou jun- +."*, ..
f'eito l\{unicipa.l, Seér�Úio Pátria, ouviu-se então uma to de Jaraguá (Alagoas) a::,: ,.

'Fogareiros de uma e duas bocas abertos e fechados, Ferro .;.
do Interior e Justiça, Co- alocução, brilhante e patrió- esquadra que conduzia o no- .�.,,,, � de engomar, Transformadores, Estabilizadores, 6-
mando é Oficiais do 14° B. tica, proferida pelo Sr. Co- vo governador-geral do Bra- J. f�} ,Máquinas elétricas de fazer café e motores para J.
c., Capitão dos \ Portos e ronel Oswaldo Melquíades sil, Pedro da Silva; bem co- % r .�'

.

'seus Oficiais, Comandante de Almeida, ilustre Coman- mo o General Rejas nornea- ... máquina de costura ,1
da Base Aérea � seus ofi- dante da Guarnição Militar, do para 9 exército de per-, �i· FOGÕES - Elétricos, economicos, a gáz ou Querozene -!..'+

dais, Comandante da'.Esco- que constituiu a "chave de narnbuco.; +.. -
�.

la de .Aprendizes Marinhei- ouro" das solenidades. I - em 1834, seguiram pa-, �i+ �JAQUINA DE COSTURA:
rOR e oficiais; Comando Ge- 'Finalizando e encerrando Ira a Pal'ai�a as forças da fi." ORION - É dotada de todo o que se pode querer de uma

ral e oficiais da Policia Mi- a brilhante sessão solene, o IConfederaçpo do Equador, .!. MÁQUINA 'DE COSTURA: _ Perfeição técnica,
Iitar, Exmas. Famílias, 1'e- Exmo. Sr. Governador do 1 v�ncidas pelo Gener�l F1'an-.� .�'

'

presentações de, {classes e Estado convidou todos os ICISC? de LIma e Silva, no ..�� :1:- Linda aparencia, Material de la qualidade e fun-
€stabélecimentos 'de ensino. presentes a cantarem o Hi- Recif'e ; , :� ,�.;N.l ,>' cionamento leve e ritmado. Completa assistên ..

Às 20 horas o Exmo. Sr. no Nacional, executado pe-j ---: em 1821, fo� fuzilado �ij ��,- cia técnica _ Eletrolandia _ Edificio IPASE-,
Governador do Estado, que la Banda de Múaica do 140 FI:eI Caneca, patriota repu- l� :::;.:'

.,

'presidia a Mesa em a B.C., findo' o qual fizeram-se

I
blicano ; :"'\ Andar Terreo.

qual estavam ,as mais altas ouvir, novamente, fartos a-

C

- em Rl�38d' Jnasc�u Tem �t+; ORION '_ Venha (vá) a senhora mesmo vêr e examinar
autoridades, deu inicio, con- plausos. .arnpos, 10 e aneiro, 0- fi.'" ' ..

{'liderando' aberta a sessão
.

Estavam encerl'a�as, as_lmaz,.�osé Coelho, �e .Almei� .(� de perto esta ,MAQUINA DE COSTURA e verifi-

'Isolene. que estava sendo ir- SIm, as comemoraçoes leva- I da, filho de Custódio Jose ..�..... que por que é ela a preferida pelas mulheres de ..
���:�:l��tae;;:��j�se i��: ���l� :;f�����l�g:�SS:S c:i��: ,�i�el��:: �l��::i�/'f�:: :i: todo o mundo. - Completa assistência técnica.

r ior e exterior. mas dos comunistas, aque- cendo no RIO em 20 de se- 1 Vendas a vista e a prazo.
'

í·Usou então da palavra ales 22 bravos que foram as- t�mbro de 1893, quando PI:e- 'I' "":t
' ORION - Pela sua perfeição técnica - Material de 1a 'ti',

Deputado Walter 'I'eriór'io sassínados no "Dia da In- sldente do Banco do Brasil : ..:... d d I d
' ,

Cavalcante, proferindo bela fâmia" pelos párias mate- - em 1841, Bent� Gonçal- �:."* ,quali a e e in a aparência. - E a máquina de ��,..j
e magistral oraçao' à convi- rialistas. ves, chefe farrollpIlha, e o �... costura preferida pelas mulheres' de todo o mun- fte da Co�issão Organizado- E. para confirmar a 1'e- General Frutuoso Rivera,

'�i"+' do. Completà assistência técnica _. vendas a
ra. pu lsa de nosso Povo à exe- então Presidente da Repú- �

Inicia relembrando Laura cranda doutrina, todos, os blica Oriental do Uruguaj, ,t;:' vista e a prazo. Eletrolandia -.
- �dificio IPASE +l

Müllel', que "a subordina- presentes ao Teatro Alvaro entabolaram a segunda con- :' A d T' i• ,
' -

t d '1' ......
'_ n ar erreo. i

ção aos deveres cjvicos e o de Carvalho se despediram vençao secre a e auxI lOS ,. OI 'ON F b
.- 'd d d

'

maior titulo de merecimen- do recinto após cantarem o mutuos; +.+ tI '

- a ricaçao esmera a a In ústria Japonêsa, �t.
to para o cidadão de uma Hino Nacional, com o. qual

- eni 1844, o Coronel Joa- .:. Borda -, costura para à frente e para trás. Com- +�...
Jlátria liv.re", passand'o a vibraram os corações, con- quim Teixeira Nunes, um .:. pleta assistência técnica. Experimente uma e ve- t
descrever aspectos do corpo victõs de pettence1'mos ao dos mais ,?ra_vos Goman��a.n- .:. ......,..

e da alma quando afirmou 'Brasil Livre! tes do Exercito farroupIlha .+. rá porque é a máquina de costura preferida por ' ..�.
"sempre considerei o ateis- "O ESTADO" que rece- foi derrotado e mort<;l 'pelo ..�. milhares de pessoas de todas as nacionalidades. �+-
.:mo como prova de, razão bera amavel convite e que Tenente-coronel Francisco

..l. l.
avariada, pois é tão ridicu- co�pareceu a todas �s so- Pedro de Abreu; ;......+:.......+: �.....+:........�.............+:..+:..+:..........�..+:..+:......+:..+:...+:....� ....+:...+:...........;,.
lQ afirmar que a formação lenIdades, congratula-se com

- em 1848, Nazaré, ape- � • ,.. ,.. • • • • ,.. • ,.. ,.. • • • .. ,.. ,.. • • ��_�__��" � _!_,!�,
do mundo não presume a e- a Comissão Organizadora e s.ar d� en�rgica defesa d.o�

C. O.
r e outros aplaudidos

.

artistas
xistencia de um arquiteto felicita ao grande Povo de lIberaiS pernambucanos, fOl

e r
patricios.

-

supremo, como seria imper- nossa terra pela cabal de-I'
atacada e tomada pelas for. In Ia lO' No Programa:,

tinente sustentar que um monstraç�o civica de que
eas �o Tenen.'te-�oronel J?sé • '

Noticia.s da Semana: Nac:�
J'elogio não presume a e- deu sobeJas provas. ,Mana Ildefonso da Veiga ," , ,

"

.

A Ilha das Focas. Short.
xistencia de um re10;oe, iro" ,

. Pessoa; C
.

.

J •

I
r$ 5,00 e 3,20

como declarara, Voltaire. - em 1864, deu-se a capi- RITZ Imp. até 1-;1 anos. Censura - LIVHE

Com interrupções, moti- Leia "O ESTADO"· tula.ção do Salto, no Uru- Ás 5, 7 e 8,45 horas ODEON
,
IMPERIO (EstreitQ)

,

vadas por aplausos, vai o ! gual; IMPERIAL Ás 5 e 7.45 horas .&s 7,45 horas
ilustre e douto orador dis- i - em 1869, no Jejui-Gua- Ás 7,45 horas I ... E o sucesso continua Robert YOUNG e Marga-
sertando seu trabalho, com l' çú,

a guarda avançada do Tudo que o publico exige A GNrA BORRALHEIRA rite CHAPMÀN - em:

nobreza de conceitos e ges- Tenente-coronel Quintana de um filme! (Cinderella) NOITE DE TEMPESTA-
tos eloquentes, l'ememoran-, :.-- I foi derrotada pelas tropas Uma novela classica da Technicolor DE
do sentimento de liberdade, Ó ��� "-t.-":se.o l�? Coronel Fid�is Pais e literatura' que se tl'ansfor- Cantada e falada em por- Technicolor
pátria, males hodiernos, deye disca..

'

1'6':" Sllva.
ma num filme clasRic'o do tuguês por: Simone MO- Cr$ 5,00 e 3,20

inércia, e males de nosso
..eserv.:... suo. - em 1948, esteve nesta I cinema.

'

RAES e J'orge GOULART e Imp. até 14 anos.

tempo; deturpaçáo de valo- taM�11IITL� capital, em visita, o nosso NA CORTE DO REI AR- "

res, para chegar ao ponto TAC - CAT�RINE"sa ilustre co�staduano sr. Ge- TUR,

-C--I--' -�D d D tprincipal dos que traíram a ...�..._.....eo�ljtflA" neral Olimpio Falconiére da Technicolor 'uhe, oze, e 'gos O.Pátria e o Povo Brasileiro, Cunha, figura de merecido
com: ,

recordando a illtentonà co- relevo no Exército Naeio-

munista de 27 de Novembro f r ê. queza e nal, onde se tem distinguido
de 1935, historiando então pelas suas grandes virtudes

iodas as repulsas à estran- .exgotamento de caráter e de espirita.
·geiros invasores, para 'ter- Na cal'reira:dqs armas, o

-minar com uma sublime FRAQUEZA E ESGOTA- nobre catarinense há sabi-

exortação à Pátria! MENTO no velho e moço,
do honrar � sua terra e os

Prolongada salva de

pal-·I perturbações fUIlcionais seus conterraneos, que lhe

mal:! coroaram suas pala- masculinas e femininas. acompanharam, com orgu-

·vras. medo infundado vista e me- lho, a esca'lada vitoriosa aos

A seguir o Côro Ol'feôni- I moria. fracas, mania de sui- postos de maior destaque e

co do Instituto de Educação, cidio, tiq'Ues n.ervosos (ca- que lhe observaram, com ad
. sob a regencia consagrada coetes), frieza, desaparecem miração, a brilhante e me

,Maestro Peluzzo, acompa- com um só vidro das Gotas' rÍtótia atuação no "front"

nhado da Banda de Música Mtmdelinas. Adotadas nos
da Itália, durante gts opera-

da Policia Militar, can tau o hospitais e receitadas dia- ções de guerra. da nossa glo
J-Iino à Independencia, mú- riamente por' centenas de 1'iosa Força Expedicionária.
'Bica de D. Pedro I e letra médicos ilustres, Mendeli., André Nilo rradasco

de Evaristo Ferreira da nas firmou-se como o mais
veiga, s�ndo aplaudido com completo e categorizado re·

ju�tificadas razões. vigorante do sistema nervo·
Ocupou então, em segui- so e das energias vitais,

'da, o ,microfone, \) ilustre Sem contra-indicaçã,o. Na�
.c�pitão Jaldy1' Bhering drog�rias e farmácias.

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

Bing CROSBY - Rhonda
FLEMING - Willian BEN
DIX e Sir Cedric HARD
WICKE.

Ás 7,45 horas
Programa Duplo.

I

SESSõES CINEMATOGRÁFICAS

CASA MISCELANIA di:jtJ1,
ouidora dos RMio8 R.C.A
JictOf. Ví\!vu!JI!.I>,� Discos,

Rua COiu;elh6iro Mar....

com: ",

,William G{\.RGAN.
No Proirama:

Cine'landia Jornal.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

Com a nova aparelhagem sonóra, de fabricação in

glêsa, novo alto-falante e nova e ampla tela, que será.

inaugurada na 2a feira próxima, o CLUBE DOZE DE

AGOSTO está apto a proporcionar a seus assoeiados�
sessões de cinema de um modo geral agradáveis e ins�

tl'utivas, pois toda semana é exibido um ou mais, com

plementos de via,gens, maravilhas da natureza, etc.

Projeção impecável, ambiente social de pura cOl'dia

lidade, estas sessões demonstram o interesse que a Di

retoria do Clube tem em proporcionar !!lomentos de sa�

lutar passatempo 'aos seus associados .

Para za feira próxima, dia 3 do mês entl'ante, será.

apresentado um programa variado, como seJa:
NOITE DE FARRA - Desenbo musical.

JUSTIÇA PARA TóTó - Desenho musical.

AI VEM O CIRCO - Complemento natural.

CIDADE PERIGOSA - Aventuras interessantes.

PRóS E 'CONTRA - Comédia eletrisante.
OFICIAL DE JUSTIÇA - Desenho colorido.

A Diretoria pede para que seus associados não Se'

façam acompanhar nestas sessões de pessoas extranhas.
às suas famílias.

No Programa:
O Esporte na Téla. Nac.
Metro Jornal. Atualida

des.
Cr$ 5,00 e 3,20

Censura - LIVRE.
ROXY

•

SENTENÇA INAPELAVEL
TI

,

O' TUNEL DA MORTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

--'D'.....'I.'·r',I'.' O'"
'

.. ,'."',
Uma Simples,P.ágiaa 8., Mais� ...

(Aíva,rus de Oliveira) .gavam a- derrota e tristes,
. Quando se faz algo todos I comentavam OS" "goals per
as dias; passa, por mais te- J didos' 'dos seus jogadores!

, .� \10,OU
mais interet�sanlte �ue I Afs-ptequenas COt:ndent�pvamí seja, a ser espe acu o .;()- i as estas, os ves lOS.

o.
r-

mum ... Só .os namorados g�s- I que "êle" dissera, ,porque

R' d'· D."lu·sora de Lag'una tarn de ver o mesmo ,e, a Pral. "êle" fizera.
'

a 10. '. .

.

.' .; ,ça Paris sempre nos' of'ere- Casais separados, de bra-
Z Y H -,6 ce (algo de novo na sua vi- cos, .começavarn a segunda-

9'70 ines. � 309 :Mts. . da quotidiana. . .' feira amando. Estavam á,
-..:.ó---.-I- , '. Esta rrianhã tivemos que parte. e certamente faziam

POOGRAlV,IA,ÇA0;DIÁRlA <>� .. " permanecer cedo e-no centro., planos para C) futuro... Pen-,.
PROGRAMAS� Não o: fazíamos há muito. sande no lar do porvir, nas

ABERTURA Por isso foi' ângulo diverso aperturas do pouco dinheiro
,

INTERLúDIO MUSICAL ('S�udação da Emís-. para nOSSOS olhos, o çomér- de quem. deseja estabelecer
soro).' ,

.

'., ,"
.

.
cio de portas cerradas. Os casa ... E os casados, pais,

(}8,30 "RiTMOS DO MOMENTO "lêtreiros' nae. portas de-"açO-i' de família. reclamavam o

09,OQ, EDIÇÃO MA'l'UT1NA 00 J-ORNAL FALADO arriadas, a aglomeração dos dinheiro curto!

09,15 ASES DO TANGO
.

.

empregados do comércio á, Alí' estava' o comercíário

O!i�.· MÚSTCAS DO BRASIL , ,

.

espera de que abrisse o, seu' pronto para a luta da serna-

J,(),O� CON'GJ!!RTO trabalho ... E enquanto, un.s na nova que se iniciava. Alí

10.:10 "MúSlCA� DE .JA,ZZ . esperavam, outros na sua estava depois do .domingo
., :

10,55_" I'" ,SUPLEMENTO DO JORNAL tarefa mais 'árdua, 'lavavam divertido ou não, oride a-

ú,Q9'
.' MANHÃ.. ..sF..R'fANEJA os umbrais,

.

esfregavam o mou, dançou foi ao seu: eS- '!
.11,15 ' GRAVAÇõES,VARUDAS. chão, preparando as 'lojas petáculo' esportivo '�préfel:i� j

1�,09 GRANDE JQRNAL FAIJADO (C, RAMOS para os primeiros movimen- do, praticou seu passeio atê
. , .

S/A. Comércio e Transportes) tos.
.

I Governador ou Paquetá.
,12,30 GRÀ.v:AçõES VARIADAS E observamos a conversa Aspéto diverso para a

.

1$,,00 CONHEÇA ,NOSSA., .,DISCOTÉCA dos grupinhos, os mais va- nossa senaihilidade, corri-

nii$!�.:5 . :;ta SUPLEJ.\.lE.NTO Do .JORNAL? ' . Iriados. Era segunda-feira queiro para quem'o assiste,
. '01-4;.0-0 ..' 'ENt'fuRRAl\fEJN-TO 'DO P.RIMEIRO PERíODO e brotav� a impressão do todos os dias. Alí estava po-. �. "_. ': ' .:...', ,,,' ,. "'-, . ,

. .' ..

'" .": '�--' "fim de Semana", onde aquê-: rém, uma página a mais do

'j;;í����, ", RE"tNíOIO' ", Ies assistiram ° seu clube. diário da �etrópd:le ... Sim-
':,'16,05 . PBQT;ENO CONC1i:RTO, predileto .vencer o que se p.les, 'sem maiores arroubos
16,s'o ;RfTlVIOS. ALEGRES' sentia peja expressão ale- dê sensacionalismo.,' MáS'

.' 17;;90, ' DEDICATóRIA' '

,gre dos '_'olhos, êstes amar- uma página a .mais , , .

,

,1.7';).5 A SUA MELQDIA PREFERIDA ,TINTAS
.,:':.

., YPIRANGA).' "

17{30 RECORDAÇÃO DE BAU,E
1$,00 eRAVAÇÕES VARIADAS
t�;30 A ,VOZ Der BRASIL.

'

26.00 RiTMOS ALEGRES. I

20,30 CARNAVAL DE CANÇÕES'
2t):55 3° SUPLEMENTO DO JORNAL
2\;'30 úLTIMAS. MELODIAS

.

22,00 ENCERRAMENTO FINAL
)'>7'0, REPRESEN·TANTES AUTORIZADOS DA ZYH.6
Rjo e Sã,o Paulo:

. .

ALCETJ'�.( FONSECA & Cia. Ltda.

Di�rio da Melropolp.

. ,

o SlE�OUNv ' Itecco>tit .,int .• fi>�,fa ado e Io dn de, evito

, ,

os 1T1c.lésti�$ pUI�n0nGre·,. comboré os anemias, debili1oée�1
dando víd,,' � saúde.

bricado em Roma muitos'
séculos antes de Cristo con

tém uma inscrição que é
.

considerada a primeira
mensagem publicitária que
..se serviu do amor. para a

venda do produto de eerâ-

n
'

Compre pelo me ..

nor preço da cida
de o seu refrigera ...
dor MORGE, m,o"

dêlo 1951, com' ga:,",
rantia real ,de,'

5 anes,

.-fl�ny· lhama' fi. tia
•...

,
.

. Caixa post�',
.

23�
.

Tel�f;ODe, .1601<�.
'Rüa .' Je�imo

" ', <Coelhô;:�14" '

..

'FLORIANOPOLlS

.DORAS:
08,00
08,05

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro' aerio .

. uem delendidoll'pol"
1 ':01-

'
'.. {," ••

;

ABUNDO AUGUSTO,AtVII8
,

advo�ado
"

A.,� Rio Branco, 128 .:_ 8.-18"8' 1!OaJ6
Tel!. 82-6942 - 22-800&.

cb!iCQS

Atenção I (Ombala·
:

A Dtretoría Regional dOS! r Reulm,',aDismoCorreios. e� �eiégraf?s: dest.e . LOqUI'D 'o
..
ormel

Estado sol íeita;o compar�c!�', , 'r,..,�.
.

,.' ••.:'; "'" " ';.i;.

t G bi t d D'
� '" Se v. serre '�de .;çloré(;: 'II_gildas;, semen o, no a 111e e o ire- suas articulações estão'irienada!';;.isso

tor do Sr. Luiz Maurício prova que V;. está se intoxtcândo
,

, porque seus uns'nao trabalhambem.
-Alvez, para tratar de assun- outro!, sintomas de desordens nos

d
. .' ríns.são : frequentes levantadas no-to e seu Interesse. túmas_i dores nas costas, lumbago,

."._ - . dores' nas pernas, nervosismo, 'ton-
SAI'BA·'MAIS ESTA- teíras, enxaquecas, tornozelos incha

_ dos, olhos empapuçados; 'fal ta de
energia, Perda' de apetite, etc. V. de
ve eliminar Os gérmes que estão ar

-- O Vaso de Dueno, .fa- �uinando suasaúde. evstex,combate
esses ·transtôrnos r emovendo sua
causa. Peça ",yst.x em qualquer far- •

máeía sob nossa. garantia de que o
aliviará rapidamente. Em ·24', horaa
V. se sentirá melhor-e- completamen
te bem em uma semana.' Compre

.

(v.tex . hoje mesmo, Nossa. g_arantia
é sua rt1aior proteção.

C�.tex n�:trala�ento dêl
CiSmES. PlfLlTES E ÚRICEMIA

:No 95.

"O . Cabeleira" '. de
Franklin Távoia, um estudo �v·e'·:n'-�--s-e'acêrca do cangaço um dos u"

lotes' a' veind.a
VINAGRE NDH�OPUHU VI. próximos 'lançamentos da,s Ppr �otivo de m,udança,

. Edições' MelhoramentÇls em uma máquina SINGER no-
,

sua n0va coleçã,o de romail- 'va, com 5 gavetas por ....

Na �raia da Sauda?e, em SALADA" ces. Cr$ 4.200,.00.
ri.""nA,.,j-e., Ti'I'AOO' ".,A Coq el I d d

I
- A obI'a d'e Her'o'Q_oto Uma máquina RENER 1.10-'IJIVtu-\I"" U'."""

. �. ros, ,a, o. a. o o gnt- INOfENSIVO _

.

AGl,lA.
n()� 11/1TlIFJO. p.o e:;�?lar Pre�ljen�e, �oo,- HAVEI. _ SABOROSO que viria a dar nome ao ge- va, com 3 gavetas por ....

.:J "ftl<L ..::J sevelt , c?m 15 mf::1O;1 ti" NOS BONS' ARMAZENS
nero que chamamo.So Histó- Cr$ 3.100,00. '

,t'
frente e area de 400 m2: IDISTRIBU])JÚRES: _ .IN. ria, chamava-se na verdade Uma máquina. SINGER

T,odos os
/

lotes servlClos ITERMEDIARIÂ CATARI. Investigações. Consta de no- usaga com 5 gàvetas por ..

de a�l1a en�aliada, e, luz. NENSE LTDA. _ 'FLORIA ve)ivl'os assinalados com os Cl'$ 3.200,00. ,

,'... '.

�

,� ,�.'
.Il1fOl'maçoe� com ° sr..· NúPOLIS

� nomes,das nove musas pel<:)8 TI'atar com a Sra. Cacilda
, GIlberto G�eul', à Rua Sal- TEL. 1251.' alexandrinos. Gonçalves, à Praça XV de

...,;,_.;;.....::;;;;;_ �__...;..,..._ .;;;;;;;;::;,._ danha lVIarmho n. 127. ou :.__ É a seguinte a biblio- Novembro 22 - sobr, - al-
no llleal.

.

grafi'a brasileira de G. Ber- to do Restaurante Rosa.

Parficipa'çào I�:rd ;�:V{ t!d�h�:a���l;�:� Frequezu tm' gerei
HEMETÉRIO SIbvA ':Cesar, e Cleópatra", "Ma-

. Vlenho "reoso'tadoe I .]01' Barbara", "Homem e' ti .

DÁCIA I:,U� SILVA I Super-Homem" .

e· "O. Ho- � (Silveira)
participam aos p'arentes e mem e As Armas".

pesso�s de suas relaçÕes, o.
- O ciclo da literatura V d

-

nascimento de sua pi'imogê- grega é considerado como en 'e-se OU
nita, MARIA 'AUXILIADO- fechado com o livro "Fonte

IRA, ocorrido na Matel'l1ida- do Conhecimento" da aut0- a bêa -�,p
,

de "Dr. Cárlos Corrêa", no ria de S. João Damasceno,
dia 24 do corrente.

'.

,publicado .no século VIII.

I ()nit.:a ....dlutll - Tônitlo do Coração.',

o TON-!CAi(DIUM-C�rdic\óniu; <' diu"'tico, tomb, te o,té·
rio sch:ros�, pressõo artg(aJ, (,?,umatismo, cons6ço e O$mQ.

I
.

Jten()lil1V - fracos ,( convalecentes'

_o SEOANrOL - C"im!Jnl.� " leg'Jlador,> �oonbole
e cor;npnci:t�õt}s nos ·Ptll íQdo,.� m..en$.oj,:-,.. l' _,

_ .;

mica.

0.1

Antonio Prats João Ouriques

,Uma casa de material,
com todo o conforto, sita à
rua Antônio Oarlos,1 em São
José.
Tratar na padaria "BEI

RA 'MAR" com o Sr. Jo'âoi
J?sé 'Leite, ha ,mesma rua.

'�'-_._"-' ._-_,-----_( ..

e

'Senhora'
e .

Senhora
Participam aos Paren
tes e pessoas de suas

relações o contrato de
casamento de sua filha )

'Lenita, com o sr. João.
Carlos Prats.

Lenita e João Carlos

Vende-�"�
!,ii'i"'q, .. ��, It$'8 n'çulnr�. d'ill Cr" go •

'sio. WB4NCISCO Jl� 8tHJ oara-NOVA f8RI',
Participam aos pareli�
tes e pessoas amigas o

contrato de. casamento
de seu filho João Carlos
com a s'i'ta. Lenita Ou-

noivos

Fpolis., 20-1�-51. \

Duas casas sendo uma de
material e outrá, de madei
ra, 'à _Rua Germano Wen-

I df.ausen n. 49. A tratai' na '

mesma.

.
'nfO-M,�{ �." ClamOI. Aq.nt••

li'•• onÓpolil-.-.Car1ol. Hcep',<k"SiA -Cl·-' TeJeknel 71'1 (, End. tel�
�.. '''",.ocíac6 do Sul-Cllrlo. Fiaepcke SA\ -CI -Telelone ti MCOREMACX

riques.

. \

. I,,'-t,.-�\.,�I,t:�" Fu.loânt•• dutl'lhuldOI'��,.da. afameda. 'ooá�
feo08•• -DIS'!'IRTA· • RIVÊT.;. Po••u•.um 111'01:14
de..Iol'tl.e.to· de Ga••mira., - .lmeado. " ...I.f
'boDI e ba.ato.� algod�••• 'illlolln8 • ..lam••to.

, ,par. aUalat.., '. que' ...alt. �i••�Qm.ftt. .".
_.U.o•••�ifdb.too..' A COIUS ." CAPITAL"" .bom•• ' "·ate.,ao cio. �ftr.� O....IO••t•• cI. 1.lIt.l'lo. DO ••ntldo d. :lh. fa••• am ••••

...t.ltl® !luihia'd••fet" "'11'8" .�GI. oomp,rn»i MATRIZ 'fIJ!m· no.f...éspo��",]"lFIIdAI8.DI 81úmeftG\J II! Lajo•.

"
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As comemorações progra-
madas com esmero pelas Ocorreu, ante-ontem,

.

às I para s-eguir a Ganchos. Naa.

I I L· d Forças Armadas sediadas 17 horas, em Biguaçá, dolo-: man�as de ré, um seu fi�

Dseo a· .vre ., nesta capital, foram cabal- rosa ocorrência, frenteà re- Iho, Renato, com 18 meses

I M I· mente desenroladas, com a sidência do. sr, "I'omaz Leal, de- idade, coloca-se à tra,
rte a�r,u Ina assistencia de grande mas- que, devido ao adiantado I zeírá do veículo, tendo es·

O sr. Prof. Cesare Musac- sa popular que, "numa so- da hora em que o fato nos II:l8'gsda: a cabeça! ,

chio, que mantem, à tua Bo- berba demonstração de. ci- chegou ao conhecimento; as-I ' O fato consternou a quan.,

caiuva, nesta capital, lima vismo e alto 'sentido patrió- sim o resumimos: '

i tos dele tiveram ciência
Escola Livre de Ade, comu- tíco acompanhava às mais 'I sendo o sepultamento efe

nicou-nos, que está à dispo- altas autoridades civis e mi- O caminhão. governado

I
tuado ontem, à tarde, com

sição de O ESTADO, uma litares.' pelo proprietário, sr. To- gran.�'� �companhamento,no
bolsa de estúdos, anual Com a preparação propor- maz Leal, aprestava-se Cemlte�o�:'__ .__

�:�!j!�'fl:q�l�1t�;O que a ������:' d�� ;�s�:��nt:��l� 0-"'"anl Ile·II'Dal da Ir-IIIAssim, a direção dêste d.rélino Noatividade da ?o�-I' .:'" ,

D I'
- , diário, atendendo à gentil ta do 14 B C na RadIO

DI d d L b t L Ie a,tal oferta, selecionará quantos G�arujá, às i2,15 hor�s e I' selrso O ep eo er O ea
MAJOR RUI ANDRADE I CLUBE DE CAÇA E TI- desejem candidatar-se àque-, Major Res. Henrique Klap- . (continuação) 'a real contigencía da lavou-

COSTA RO "VASCONCELOS DRU-: la vaga, podendo ser moço. poth Júnior, no Cine Impé- O Sr. Atilio Fontana e Sr. Ira trítícola, õ que não acon-
:Vindo de Vacaria e' em MOND" ou moça, que deverá compa- rio, no Estreito, às 15,30 ho- Lunardí _ A Portaria mi- i tecia nos anos anteriores.

trânsito para Pindamonhan- O Clube de Caça e Tiro recer a esta redação para ras, realizaram-se as sole- nisterial aliás, não atende,! O Sr. Leoberto Leal _. A
gaba, onde irá servir, este- Vasconcelos Drumond", urna os devidos fins. 4> nidades p;ogramadas para o 'também. aos moinhos que se :firma Irmãos Lunardi, nes-

ve nesta Cidade, visitando das mais populares socieda- dia 27. situam fora das línhas de Itas ,circunstancias, conti-
seu tio, Sr. Antônio Rocha des recreativas itajaienses, Churrasco' Pela manhã desse dia e estrada de ferro. Não des- nuara moendo?
Andrade, o distinto Oficial fêz cumprir, a 10 e 11 do após a missa, realizada na conta frete superior a .... ,Nesta situação, não. Não
do Exército, Major Rui An- corrente, extenso e atraen- Realizar-se-á, a T? de de- Catedral Metropolitana, às Cr$ 5,00, quando esta quan- há segurança para os moa-

drade Costa, que se fez a- te programa de festejos co- zembro p. vindouro, às 13 9 horas, durante .a qual dis- tia pode somente; correr a geiras.
campanha r de sua dignissi- memorativos do lançamento horas, n'o loteamento do sedou sôbre a data o pa- despesa de transporte de O Sr. Atilio Fontana -

ma Farrlília. Bastante jovem da pedra fundamental
.

da IJardim At�ântico, à Estrada dre Santos Spricigo que pro- monta insignifieante no nos- A razão da inquietude apa
para o pôsto que já atingiu nova sede social. Competi- dos Barreiros.. um churras- feriu eloquente sermão alu- so caduco parque transpor- rece indisfarcada no fªto de'
o destacado Oficial fez logo cões de tiro ao alvo e de bo- co. sivo,' os fieis, se dirigiram tador. que o l\'[oinh� Joinvif1e' está
numerosas relações na so- Úio para homens e senhoras, À dispos'ição dos convida- acompanhando altas autorí- É flagrante a desigualda- colocando no oeste postos de
ciedade local, graças ao seu churrascada, danças, etc:, dos se encontrará ônibus à dades, civis e militares, e de, embora o conteudo do ;venda de farinha, quando,
trato cavalheiresco, aos seus foram os apreciados e bem rua Trajano 33, desde as ,12 acrescidos de grande massa art. Ll° da referida disposi- I

deverá manter postos- de
predicados de cidadão e ao sucedidos númer{)s. dessa horas daquele dia.

.

popular postada nas íme- ção venha melhor aprender Continúa na 3a pág.
seu espírito comunicativo. programação, que foi exe- diações,.ao monumento er-

tendo deixado em nosso meio cutada durante dois dias se-
. guido na Praca XV de No-

- Dh nlgue "O ES'rADO"a mais simpática e duradou- id vembro, em frente à RuagUl' os. ,

ra das impressões. (Do Correspondente). Felipe Schmidt.
H_<\NS KLEINE E .ALDO

D
.

d
Construido, artistica e

DÉCHAMPS "SOLARAM". esaparecl O magistralmente, para home-
O Aéro-CI ube itajaiense, nagwu os mortos,pelos co-

viveu mais um dos seus «(.Evoluça-O�.
.

um' aVI-a-o im:.nistas, apresenta�'a,' ao

grandes dias, com o "solo", ,. fundo, um contorno' geográ-
recentemente, de dois apli- Dado b alarme em Man- fico do Brasil, onde se divi-
cados alunos do curso de Recebemos e agradecemos guinhas, aguardou-se, por savam as armas da Repú- '

pilotagem: Hans K!eine e o primeiro número da re- algumas horas, que surgi:::- blica e o Cruzeiro do SuL
A:ldo Déchamps. Conforme vista EVOLUÇÃO, que se se o aparelho desapareci- Um grande livro, aberto.
a pitoresca praxe local, após I publica na cidade de Ri? do do, mas até hoje ele não deixava ler em sua página
o ritual do banho de óleo, Sul, sob a direçã:o do seu voltou à base. Imediatamen- da direita os nomes glorio
efet,uou-se uma �asseata.pe-I propr�etál'io, Arn� Han.s te foram feitas. pesquisa::! sos dos valorosos Soldados Ilas l'uas centraIS da Clda-;Bratbg e colaboraçao de dI- em todas as rotas, mas sem mortos no cumprimento do'
de, puxada, ,aO espaçar de versos. ,resultados positivos. Tais dever, e, na dI:). esquerda di
foguetes (em Itajaí nada se Publícando farta matéria I pesquisas, porém, estão "el1- zeres alusivos à memória
faz sem foguetório) ,pelo au- sodal, esportiva e noticiá.: do sensivelmente prejudica- imorredoura da bravura
tomóvel dêsse incansável rio cinematográfico', a EVO- dos devido ao mau temuo. desses heróis.

I
'

animador do nosso Aél;O- LUÇ��O, que é mensal, é a- peoclecio era academico'de Seriam quasi 10 horas
Clube, que· é DriessEm .S9bri-1 inda, iJustiada com esplên- Medicina e José Rodrigues. Quando o sr. dr. Prefeito
nho. ' .

'dida c}ichel'Íe. funcionário do Panair. Municipal hasteou a Ban-
I

deir�� ao som do Hino Na-

A ,filiação da Italia às Nações Unidas volta ���l�le e�e�:i!:d�!ell�� ����
e Pblícia Militar, após o que
os "Comandantes das várias
unidades das Forças Arma
das colocaram no pedestal
do monumento coroas de
flores com fitas dedicató-

'8 p.rovocar· divergencias em
PARIS, 28 (U.P.) - Os

11108
fatos. E apelóu pal'a o foi. f:liU1(!):� smnente pérmiti

russos lançara�. outra v�z delegado. russo, no �en�ido rá i','filiaç�o da Italia, Ir�
a ameaça de reJeItarr o pedI- de conSIderaI' 11 particIpa- landa e outros se as poten
do de filiação da Halia às ção da Italia na Comissão das' ocidentais concorda
Nações Unidas. Em discul'- dos Mandatos como um ca- rem com o ingresso da Bul- iias.

so pronunciado perante a so especial. Mas Zarubin garia, Runiania e Albania. lnespteradadmente um re-

Comissão dos Mandatos, que \' presen ante a nossa glo-
está com a proposta, ,para' !'iosa mocidade, o estudan-
ser examinada, o delegado O Pr'omo.or A' I u d

te Biasi, se apresentou no lo

l'USSO, sr. George N. Zaru-.' .'

. ,I. pe O a cal e proferiu brilhante pe-

b· d'
' . -'

D"
-

d J
- ç:a oratória, cheia de arrou-ln, lsse que essa comlssao

\ �"Ic:a·o. O
'

urlnão tem o direito de tratar .., ;;:,. bos eloquentes oriundos de
desse assunto. Diss:e .que O 'Idl;. 20 Promotor Públi- a.:n de dezembro de 1950, elevado espirito patriótico,
"eram caluni:ts' as' àfÍl�ma- có d�\;ta Comarca, dr. Nico- apelou désse veridito para o que impressionou vivamen
ções de que a Rússià vet,óu lau SEiveriaüo de Oliveira, Egrégio TriJ;lUnal de Justi- te a quantos estavam pre
o ingresso da Itaiia na em data de 26 do corrente, ça. sentes, deixando transpare
ONU no passado". O dele- não se

I

conformando com a' Assim, o Teu aguarda, na ceI' o veemente protesto ao

gado britânico, sr. J. E. decisão do Tribunal. do Ju- Penitenciáriá do Est8,do, on- execrando credo comunista
Coulson, acentuou que tais ri, que a15solveu. Waldemiro de se encontra, o pronuncia- e prestando significativas
afirmações não eram men- Angelo Pires, por çríme de menta daquela Alta Corte

I
homenagens aos herois da-

tirosas, mas fundamentadas -homi6dio em sua mulher, de Justiça. quele triste amanhecer.

los primeIros dias de Dezembro:, Dr. Mozart
E. Pereira"A PRESENÇA DE PAPAI NOEL"

Interessante
Acompanhado do sr. Char-

do les Edgar Moritz, Presiden
te da Associação Comercial,
esteve, à tarde de ontem, em
visita li O ESTADO, o dr.
Mozart Emydio Pereira,

I Chefe do Departamento da
Bolsa Oficial de Valores e

Consultor Jurídico da Com.
Nacional de Bolsas, de São
Paulo, o qual manteve co

nosco interessante palestra.
Amanhã, s. sia. realizará,

na Associação Comercial, à
rua Trajano. a palestra,
que já anunciamos, versan
do assunto de sua especiali
dade.

O ESTADO, agradecendo
lhe a visita,' deseja-lhe feliz
estada nesta Capital.

reportagem de Adão MIRANDA,

corpo 'redatorial de "O ESTADO", focalizando, em todos

os aspectos, os preparativos das Festas tradicionais do

"NATAL.

}'lotiattópol,is, Qujnta-feita, 29 di! Novembro de 1951
--�------------------------------------------------

DESME·NTIDO
o sr. Celso Ramos, Presidente do PSD, secção de

Santa Catarina, recebeu do sr. Albino Granzotto, de La-

jes, o seguinte telegrama:'
.

"Lajes - 3216-32·28 - 10,30 - "A GAZETA", que
se edita aí, a 27 do mês em curso, incluiu' meu nome

como membro do Conselho do PSP.. .z:
.

Peço desfazer noticia pois contínúo como membro
do diretório do PSD., neste municipio.. Saudações cor

diais. (a) ALBINO GRANZO'fTO".

Pelos· Mun.icipios
-

1

"L)ia da Infa
As homenagens nesta Capital, às vithn

da' intentona comunista de 35.
Em nossa capital, como I Terminada a br-ilhante cendeu a, "Pira" e ouviu.

em todo o território nacio- peça oratôria, uma estron- o toque de silencio execu
nal, foi, comemorado com dosa salva "de palmas se fez do pelo Sargento Cornete
solenidades empolgantes. o ouvir. 1'0 Belmiro do 1'4° B C d'I • .J., a
"Dia da Infâmia", o dia ne- A segu ir.o sr. Coronel Os- do Ü' aspecto merecido
gro da história do Brasil, waldo Melquiades de AI- ato, qual o de' ser record:
em que pat.ricíos nossos, es- meida, qignissimo Coman- do, ;com toda l·ealidade.
quecídos de seus deveres, dante da Guarnição Militar,

.

seguindo cégamente ordens visivelmente emocionado, a- Continúa na 6a. pág.
emanadas dos '''camaradas
comunistas" assassinaram
covardemente seus compa
triotas, na sangrenta .

ma

nhã . de 27'. de' N,{)vembro de
1935.

.

•

lamentaveí .desastre
.

.'18i{!uacú.
�

A propósi.to de uma

nesta cohlna, do nosso SenadOl'
,

'.o segtiirite:
"Guilherme amigo.
Para evitar equívocos e imprevistos, como"àiz U;"

nosso Pantaleão, devo decIaral'-l'he que a minha en

tl'evista, publicada há dias, nesse cantinho, é apóéri"·
fa. Posto que o meu pensamento� confira ipsís literis,
como diz o Custódio, com o publicado, faltoUl.o ato.'

físico da interviw, ou, melhol'; Q animus falandi.
,

Trata-se, comÇj p�I'cebQ; <;Ie. deClaração psicogl'a-'
flJ.da, 'de uso. talvez cientifico, mas .assás perigoso.
P01; sôbre isso, há, naquela entrevista, um que outro'

ponto-e-vi�gula com o qua}.!' nã0 êohCol'do. Assim, re
tificando e ratificanrl<J,

ex-corde.
Sel1'ador."

"

Aí fica a missiva-, eaprichada no seu· clássicO'·
linguajar. Esperamos qUej. amanhã, (} Senador' não'
110S venha declarar que .essa"cal'ta.. também'.-é apÓcl'i... '

fa.
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