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Etli<:ão de hoje -- H págs,

\

personalidades do
I
clarou, entã�, que,_ de acõr-j b.a'tide

a personalidade pol i- ocorrera, pela nrimeir.i vez I tar eonti..a aquela emenda
do com a oríentação a que t'(,N do.sr. Nereu Rxmos, ho- com o pequenino Sergipe, E. I seria quase que querer es'

I se tem traçado, votaria cop1 j�:0 confessava quasi como a inda há poucos ínstantes. quecer um pedaço l':qt:issi
l a Comissão de Finanças, re- um !Irrependido, pc is Juta, 10l'ít (lr� novo quebrado, por mo do nosso país. Foi [J
I gertan do assim, a emenda. va "I!�Ora, que o �}ri�;);dc"te tres O'] guatro vezes, quan- esta a'ltura de sua oràcão

Depois, iniciou-se a dís- da ·�àmal·a era um-i das d-. Çf votava o orçamento da que o sr. F'Iores rl2. Cunha
cussão da emenda' aumen- mau' altas perso-iatidadcs Educacão. Parecia-lhe, as, deu' um tom comovedor ac

tando de 1.500,000 cruzeiros de. pa ís. sim. que estava coní.o direi-I
seu discurso. E' que poucos

para 3 milhões a dotação .'\.{·}'lwa, mesmo, qn e n que- te, de pedir a casa. ou me- momentos antes, lhe haviam
para a construção do porto J..L rl�CjS30 do pres ídeute ciG·, 111(Jl' ao lider Capanerna qUE' mostrado uma cronica em

de Santa Vitória do Palmar,
-

e repava, até; dos anteu!('t!"- táo generosamente se C0I110- que a cronista Claudia Iru
no Rio Grande do Su1. 'w'�-,lihel'ais do sr. Nereu Ha- ',U'l com o Estado d.' Sergi- drigues dissera na "(-;aze':a
Fez uso 'da palavra, de- mos,' de formação repubii- PI'. qUfo tambem se comoves- de Noticias" que "o deputa

fendendo a emenda o depu- J cana, que vinha desde a e:,:- se com Santa Vitóri» do do Flores da Cunha, quando
tado Flores da Cunha, cujo J t irp. ilustre de seu veneran- Palmar. .Paesou; então, r, vai à tribuna, quase. sempue

I
discurso, em consequencia dr) pai, ainda vivo. e que ,foi mI);' 1:1'1ir a verdadeira situa- chora", Referindo-se a esta

dos assuntos coletados ao a- um vpnuino repuhlica r-o . .: ção GO municipio> riogran- cronica, que momentos r.J1-

caso, se tran-sformou numa Disse que desde a V(�(l�;\ F:i'�" lt:rl:oe, que vivia segredado tes lhe fora mostrada, Idis
grande peça, que emocionou cuí.lade de Direito de :-). do j.ais e até, quase.zde SÇU se o deputado gaúcho, com

\i a Câmara. Começou por la- l)a',li::- aprendera (�U� "in pr oprio Estado, pO<'(lil'� ;',:;- a voz embargada mais ou

�'mental' que ali na Câmara dublo pró réo". Por jc\ .o era ti separado do resto do R;/) menos o seguinte: - "Ora,
se agarrassem tanto ao." di: esperar que opresidente Grande por uma ora do sr, presidente, sou um ho-

Numa das -iÜfhnas ses- criterios rigidos da C�mis- Nereu Ramos tivesse desem- Arl-mtico e, em parte, :;� r mem que se 'julga feliz por zes dos que pedem chorar.
sõ�s da Câmara dos Deputa- são 'de Finanças. Lamenta- :pHi!do 3: favor -da emenda, uma vasta lomba de corno- isso, porque não sei se to- Choro p'ê:los meus pecados
dos, 'quando se discutia e vel mesmo ter que fazer no que dava verba para �. cons- 1'OS de areia e uma serie de dos poderão chorar, Essa imensos; choro pelas dl:��,
votava determinada emenda instante um breve comenta- I trução de uma ponte em Ma- lagoas. Assim," Santa Vito- filigrana" da alma não é graças alheias.; choro PSlH,
aumentando dotação do 01'- rio à ultima decisão do pre-I b Grosso. Passou, depois a ria do Palmar não tem aces- um atributo de todos; é tragedias da vida e, tamberu
-çamento, com parecer con- sidente Nereu Ramos, quall'-I c)

tal' os casos em que o ple- so senão pela ada do Atlan-
\
uma graça divina. E' verrla- choro porque vejo que é

trârío da Comissão de Fi- do desempatara uma vota- nario quebrara o famoso

I
tico, ou por navegação às , de.que me comovo. Não bus- um processo dos homens que

nanças, houve empate. O ção. Lamento, acrescentou ::1':1.,.')1) da Comissão de FÍ- vezes regular e às vezes ir- [co as ocasiões. Elas é que se jsuperam para poderem
Presidente Nereu 'Ramos de- o orador, porque tendo com-I nanças, relebrando que isso regular. Diz, então, que \ 0- se atropelam em mim, Feli- ficar acima do nível da mi-

..................................................................�•••••••••••••••••o � ! séria humana. ·Não sei se

._••..-..- �••_ M .: esta senhorita escritora n áo

perdeu seu tempo.· De mim,
digo que espero em Deus

que não me afaste da gra

ça de poder chorar sempre".
I

Afinal, depois de ter sido

; Ano XXXVIIi dada como regeitada, houve

�
,

o esperado pedido de verif'i-
5 N 11 "94 cacão, que terminou com a

�. ,..Ai ,
vit�ria da emenda por 104

J .....�. •__ ...._ votos contra 82,
PALAVRAS DO ·DR. NE

REU RAMOS
À esta altura da sessão o

presidente Nel'ei:t Ramo·, a

gradeceu, comovido, as ",x

pressões contidas no dis
curso do deputado F'lores da
Cunha a seu respeito e dis
se que em vista delas, tinha
o deve.r de dar uma explicr-
çào i éasa. Sua orienta(;ão
fóra sempl'e de prestigiar a

Comissão de Finanças, que
tem sido na Câmara nma.

verdadeira ré, porque ,;ua

ação não tem ·agradado a

nenhuma bancada. Era, por
isso, dever do presidente fi
car com aquela Comissào.
técnica.

A ele seria mais agrada
vel ter desempatado a fa
vor: Mas, seu dever, o dever
do presidente, o levara a as

sumir uma atitude coerente'

«Nerêu Ramos ,

e uma das
•

mais altas

; DIRETOR

5 Rubens de
� Arruda Ramos

� GERENTE

� Domingo, F. ,

� de Aquino �

�."..__-."...._.,-".-.....,........,.......,..-.J

o mais antigo Di�
rio de S. Catarina

que se�pre se traçara: pres
tigiar as comissões técni'
cas, até porque assim pl'es-,
tigiava o proprio Parlamen
to, que se constitui, em últi
ma análise, pelQ funciona
mento de todos os seus or

gãos técnicos. E depois des
sas' palavras, deixou a ca

deira da pl'ésidencia e foi

p'&soalmente, agi'adeceir e

abraçar o· deputado Flores
da Cunha no plenário .

__

o
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Acôr�o �ilateral entre o"Brasil e os ([UO.I:::: :1�:�:���
,

.

. � jornalistas
WASHINGTON, 29 '(U'jexpressai:am frequentes vc· 'mesmo tempo que presumem! tal' que necessáriamente

de-', RIO, 29.(V.A.) - A fami
P.) -- Fontes llQrte-amel'i- zes seu reconhecimento da que o -Brasil, como me:nbrJ

..

ve fransc'orrel' certo tempo lia Iorense ·reuni�-�e-·á mais
eanas bem infor�adas de- I importancia, estratégica que da Junta' IllteT-AmerlCana antes que se concerte um uma vez no tradiCIOnal Al

)! clararam que:qaalsquer con- 'tem o BrasIl para a defesa de Defesa, participaria ati- acôrdo de auxilio entre os moço dos Juristas a l"eali
�

versações entre funcioná'- do hemisfério. Entretanto, vaínente dos planos de defe- dois países, devido aos re- zal'-se a 8 de dezembro, no'
rIos do govêrno do Brasil e fontes bem info-rmadas, ao sa do heI?isfél'io, fazem rio-. quisitos prévios exigiqos. Salão Nobre do Automóvel
dos Estados Unidos, tenden- ----------------'--- -----.--,,-----.---

Clube do Brasil. Contará o

_ !��d� c��:�;!�i,ãOd:eC�:rO�� A 3 de dezembro a Conferên-I Telegr�ma do car :!;::s:n��:te: J:en���1:tr��
midade com a de segurança

c·la dos Chefes de POII'cl·a ,)' deal spellm�8D dO tura e da advocacia, sob a

comum, terão de ser 1'eali-

V presidencia de honra do pre-
zadas provavelrr,ente no Rio

1 pres arg'-iS sidente da Republica.
de Janeiro.

•
.

Acrescentaram os infol'- RIO, 29 (V.A,) .,- ,F'a.1:m- norme despesa pa.n f. Go- RIO, 29 (V.A.) - O pl'e-
�o.-.<).-.().........

.

mantes, não obstante,' que do esta manhã à l'éporta! verno Federal, e <:L:sunto sidente Getu1io' Vargas 1'e- .

?não existem autdlmente pla- gem o general Cito R.,zen- controverso. cebeu o seguipte telegrama p'O rq,ue.. - de adiantou 'nov,os esclare-, Muitos são O,S J.Jul'tidario," do cardeal Spellmann, chefe
nos para que uma mlssao

nórte-amel'icana se dirija à cimentos sobre a marcha da federalização dos servi- da Arquidiocese de Nova

eapital brasileira para in- dos trabalhos preparatol'ios ços policiais, enquanto que York que, recentemente, vi- O Diário da Tarde, d2 :1:1-

da Primeira ConfCr"'Jl'Cla outros acham que a lwheia sitou esta capital: "Ao dei- te-ontem, transcreveu umtervi1' em tais delfberações. ....

Salientaram que a lei de Nacional de Policia a ter deve ser estadual, hanmdo xar a terra bra.sileira dese- artigo do jornal "Cruzeiro

t inicio' nesta can, ital no <lia até quem chegue ao extremo jo reiterar a v. exa. os meus do Sul", de Joaçaba. A
segurança comum ao au 0- .

tres de dezembro proximo': e >1tl'ibuindo à Munieipal!da- mais sinceros agradecimen- t,ranscrição, n9 entanto, fj·l'Ízar a inversão de ..... ,. ';I
t I Ih'd f'd l' 't' B' d

.38.150.000 dólares em auxi- da qual participarãü rerre- de a obrigação da man uten- os, pe a aco 1 a I a ga cou PI oca. IgO earam-na,

'entantes de to.J - A' Est'a ça-o desse" sel·V,j·Ç,oJ,",'. ,-,\10'm que me fO'i dispensada e for- amputando-a de diversaslio militar a outras repu-:S " _. uO::; ,,;, .

- u, ,. .-, .

(l()s do Brasil. Alp!'l ,la" t'e- disso a federaliz�H�ão do.;'> "J'- mular os meus cordiais vo- linhas. Porque? Porque al)licas americanas, estipula a ti u
•

" oJ •

'a' f' 't :ranl' "mos POll'C!',;:!'!,,;;: CXI·,IT\·!·I',n. tos de prosperidade e íelici- conveniência mandou. Es-
.que tal auxilio pO'derá ser ses que J 'lguram llO e- �

u ._" - ,-"

prestado sómellte depois -mario, informo1.� O' .chefe da a criaçãb de um Ministério dade ptra este grande país queceram-se, todavia, de es-

-1" t
. 1 de SeguI'allca NL,C, ;,011c'11. ]'�m- de tão profunda" formação clarecer que a transcrição.que o presidente dos Esta- pO lCla 'erem SI',1) apresen- - ..... -. ,...,

.dos Unidos determinar que t;i(las varias ouka'3 de c:;�pi- bora: sem c�nfirma<.:ã(' afh-) c�'i�,tã: Deus guarae v. ex,· era da parte do artigo e não

os pro]'etados planos de de- tal. importal1ci� pUta SI: ;.t- ma-se que, aproveitando es- Cla . do artigo todo.
,.

b' t'
. '-

I J
-

(' O· d -d'diesa requerem a participa- tlllglr os o Je_lVOS que V1sa sa reumao, o Ce .• oao oU- •

çãú do país beneficiado em o conclave. banas propo'rá u re,{uh:men- Tl'to na' lugo'es1avl·a esta,lfl
raso a CI a e ...

"Importantes missões para Depois de citar varias te- tação do jogo do bicho no , ' I,' (
,

,'.,.,. . ....

�e��!�'�� dO' hemisfério oci-, I :I�:i/u:�r�:�sta��e f:�:(�� ::;:�:•••••••••••••••, 1·lbertando OS sacerdotes I �I�:c1?t:;;.�w'"�--
J

deF���:�od�e�:�:�!:;:�e�!� �o��:�����et��, e:���:�::'�� BELGRADO,29 (U.P.) __ siã? do N�l. O prelado ca-! r;i��lL��\gL�\'
_'

�Iílltretanto, que Truman não mai� intima e eficaz coope- Em atividade os o governo comunista do ma- �ohco <iu: ?onta�53. anos de

I�_
,

.� --,.'G\..
�f; ,�t�I,,�,�I!L�tomou ainda deliberação al- raçã� entre os divm.'sos 01'-

UOa rrt Ih R -,ro 11 rec?al Tito libertou Metro- l�ade, fOi sent;nclado há
. f��P�"/I-· i�".�:;;:r���1 �

guma nesse selhido com ganismos policia'is do t>ai�. fi r- ••, pohtan Josíf, o segundo, na cmco anos atras a 16. anos
.

..J :''\ -'., \ '""-:::::o:: -

��'
l'espeito ao Bra,;íl. Depoi8 suprimindo ao mnximo as ISMAILIA, 29 (U.P.) -Iordem de importancia, den- de prisão. "

..

....,.'"i.t!�r�����tde adotada tal detfrminação delongas burocrati,�a5 que Choques .de pequenas pro- tre os lideres da Igreja 01'- 1"" .. ", """ <4�,ú �
•

.a 1ei exige que todo o auxi- constituem flagrant,8 'entra- pOl'ções, entre tropas brita- todoxa 'Servia, de sua pel'- Josif, por sua vez, encon-
I

.

'\ ,

lio prestado deV21'á fical' SI.i- Vf' a es:,;e intercambÍo. nicas e combatentes subtel'- manencia forçada em sua trava-se detido há mais de Vamos! Incendio na
jeito a acordos entre 08 Es- Um reporteI' !.Jui,� sauer se raneos egipcios, ontem à casa, há cinco anos. um ano, sob as acusações Caixà d'Agua. Se você
tados Unidos e o beneficiá- estava em codt,açl�e" na noite, redundaram na mor- Essa medida foi tomada de conspirar contra o govel'� não pular já', vou pedir
rÍo, "destinados a assegu- (�onferencia a feden;;ização te de tres 'desses ultiinos poucas hora's depois de ter no com os agentes do exila- um inquérito para pu-
rar que o auxilio será utili-I das policias, .r�sp. (.ndel1(�o o Q,ue foram apanhados quan- o marechal anunciado sua do rei Peter. Stepinac fora, ni-Io!
zado em favor da defesa <lo chefe de POiICHt negatIva· do tentavam cortar os cabos decisão de libertar Alojzijc condenado por colaboração - Então peça! Mas já
hemisférj,o ocidentai". mente, por entende,' qn e ÍG- de comunicações, nas proxi- Stepinac, arcebispo catolico com os alemães durante a sabe que qllel� vai'. pa:-Esfer<1'1 �"l:i�crcs lo-::ais ;�o, além dé importcl" em (;- midades deste local. Jromano de Zagreb, por, oca-' segunda guerra mundial. 1'a a cadeia é você!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•-.A. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

I>R. ANTONIO DIB MUSSI

'''''''I:'1)i': Da•••e IS 11m:... -- Dr. aa"i.
O•• 'lI .. 18 t."r•• ._ ['ra. an..t.

htII..tillei. - .... 8'8111;0. Dumoot, 8, Ãpte. a.

ICLlNICA.

do
DR. GUERREIRO DA FONSECA

-.....:t.u.ta· .teth>o do Bo.pital de Carltl.d� de di..r....

lu.titllt.... e C.ixa.

-()-

OUVIDOS, NA�IZ 8 GAJlGANTA
Tratamento • Opençõea

B�ONCOSCOPIA - J:SOFAGOSCOPIA
....r..d. 4e eorpo, eitranho. de Pulmões e ••ufaco.

-0-

RAIOS X

_-:'8r.. aparelho para radio,rafJa. ela C.beca.
Tniaall.lIll.açio. lIara eon"'óle de e.ra clu 8inaalt... bIIra.

.._.a...
-;)-

HQRARIO DAS CONSULTAS

(Pela. manhA - Hospital de CariJAde).
{A tarde - Con.u1t6rio Vi,c,onde de Ouro Preto, n. I. (Alto,

.. eua BeIlo HOrizonte).
a..idlnci. Felipe Schmidt lOl. Telefone - 1.1i60.

--r _

DR. A. SANTAELA I(I'OJ'IDado pela �a,eilldad. Na-
DR. I. LOBATO

FILHO \

...... iIe ••die1na da Univer.i- Do...c...o aparêlllo rMplra.-..I.
tal. 40 Bra.m. TUBERCÚLOS. ,t

.
..wlco por conear.o da A••l.

IIIhu:l& • P.ieopata. do -Di.trito
If.urai.'

C.••• ltóriol .Mftclo Am'lia

..... - Sala t.
.

""dlneia: A.venida ato Bran
.... 1".

Clral'cl. do T&t'ay.

Formado pela Faculdad. Nado-
nal da Medicina. Ti.iololCilta • ,

1b-1Dta1'll0 ' elo BOlpltal Plt- Ti.iocbargilio d� Hospital Nulo
iII...�trie., ••anle&mlo .ladi�i'rjo
.. Capital Faderal.

Ramo.. Cura? de eepecializaç&o
pelo S. N. T. Jlx-interno ••lI:

lb:-tnterno da Santa C..a d.
•..i.tenta d. Cirnrcia do Prof.

lIl..rte6rdia do Rio de lanairo.
Oiro Pinheiro Guimarie•. (Rio).

Cllniea I'dic:a - l>oença. Nar- Con•. : Felipe Schmidt, '8.
r-. Conlalta., diàriamenUt. 4a. 11

la 18 hor••.

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

üonnlta.: Da, 11 l. 11 11101'''.

, '
Tal.fon.1 ----------

COIl.. lt6riol '.1111.
DR. AbMANDO VA-1I••ldlnela, 1.181. ,

.n.

LERIO DE ASSIS

o.. 8el'ft�o. de CUnlca l.ra.tll

MEDICODR.NEWTON
-D'AVILA. .. A..'atênela Manlcipal • 1'101-

Dnrtrla lIeral - Doençu cl. I... "ltal de Caridad�
aIIor.. - Prodolo,la CLlNICA ••DICA n. CJUAN-
.Ietrieidade lIIédiea CAS • ADULTOS

O'•••lt6rio: Rua Vitor, ••ir.-I - AlerCla _
..... 18 - Telefone -1.607.

.

... Con.alt6rio: Rua Nune. Iaeha
, Oe.aalta.: •• 11,10 hora. e

lj
to, ., - Conlalta. da. 10 ia 11

tu" ela. 16 hora. .m dianta. - da. 15 i. 17 bor&io.· I"idlnda: Roa Vidal Ramo., a••ld'nelal Rua a.reehal GIlI-
- Telefona 1.421. Illa�'m••• - Fone; - 781.

o ESTADO'

DR. LINS NEVES
Dirator da 'Jb.tlirnidade • m'"

tieo lÍo Ho.pital de
.
Caridad••

CLINICAS 'D. 2JlNBORAS
CIRURGIA - PARTOS

lSSISTENCIA AO PARTO •

OP.RAÇOKS OBST&TRICAS .

DOlnça. clandulare., tiroida,
.,.Arto.. hipoptae, lU.
Diltllrbio. nervo.o. - ••tad

lidade - R8cime•.
CoIÍ''Il1t6río: &ua ....rDalldo .. -

.ado. - TeJ. l.481.
a..id. )to 7 d. Setembro - .'-lf.

Ora•• !lGao - T.I. -848.

o ESTADO
AdalJlfatraçl.

Redaçlo e Oficina. l
rua Conselheiro Mafra.
n- 110.
Tel- 1,022 - ex. Poa
tal, 139.
Direto!'! RUBENS A
RAMOS.

Repreaentl!nte:
A. S. LARA

Rua Senador Da.ta••
'0 - 60 andat
Tel. � 22-6924 - Rio d.

Jalleiro
RAUL CASAMAYOR,
Rua Felipe de OJi",.U'.

BO 21 ..,... 80 andar.i
Tel.: 2-9873 - 8'0'

-'

Paulo
ASSINATURAS
Nà Capit.a,l

Alto •• _. Cr' 100.00
Semestre ."Crf ' 60.00

'

Trimestre . Crf 86,00
No tl1terior

. AlIO • • • •• Cri. 120.00
'Semestre _',Clt 10,00
Trime'8t� . ClI' ·'0.,00
Anúncios mediaate eo.
trito.
Os originai., mesmo

oio publicados. .1.0 ...
rio deV&lvidos.
A direção não se re.

ponsabiliza pelos coe

ceítos emitIdos 801 a1'·

t'ilros, &ssin.doa.

Ctrl1rc1a-Clinil".a Geral-Pan.-.

"mfo aomplak a ••peeialilado �a.,DO.ltÇAS D. sURO

'"

.

,. ..... _.. IIII"rll�" -,li!!,4todO., d., dia,�6.ti�.. • tr.tlllII.a�.

•Ol.P08COPIA - HIST.RO - SALP1NGOG)tAFIA �.- ••·rABO-

•
.

LlS.O BASAL

..ttoterap2a por' onda. ellrta••••tro�alla!aclo )tal" UIva

....... • ufra Vermelho. D AI dC.a••lt6r1.: aDa Trájallo.•- I, I" ,aliciar - .difld.. 40 .......
.

r.. varo e
·Carvalho
Doenças d� Criança.
Consultório: RUá Traja-

00 ./n. Edif. São Jorge -�

1° andar. Salas 14 e 1&. ,

Residência: Rua Bri.ca-'derro Silva Paes. a/n - 80
andar. (chácara do Esp.
nha) ..
Atende diãrramente da�

14 hs, em diante.

DR. AL}'REDO
,\ ",(JIlER� .

Cano Naciollal 4. '�ne"
...Jttai•.

. .lx-diretor do Ko.pita) 9010nia
Ial1t'AnL'
!)oanc.. nervo.a. • mental..

Il!\potencia Sexaal.
'1aa Tir.dente. nO .�

Conla Ita. da. 16, ,. 11 laora••
rON.: •. 7118.
..... I.aa &ntoa 8ar.l.., tI

- ••tr.ito.

DR. M. S. CAVAL
CANTJ

,

CUtuca .J:cla.iv.�.llft 4. ert

allç••.

�ua 8alclanlla.:'.arinlte, 1•.

Tel.fon. (•. i 714 .

DR. MARIO
WENDHAUSEN

Cll.�'i; mÁdié. d. adulto. •

maneai .
COD.vltório - Rua JoAb !'into.

U - Te). I. 71111.

Con.ulta\: da..... 41 àora•.

Re.idêneia: Rua ••tlv•• J6-

nto'r ••. rei. 811 •

Dr. Antônio Moniz de Aragão
Comqnica a seus clientes e "mtgo8 que rei

aiciou -a 'clínica nesta .Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nunes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 às
17,80 horas.

RESID�NCIA: Rua Bocaiuva. 135 - Tele-'
tone M-7i4.

Dr. Renato Ramos da Silvá I,Advogado
Rua Santu' Dumont, 12 -- Ap. 4
-_

CURITIIIA

SISTENCIAS

- D.r. José Medeiros Vieira

ADVOGADO

Caixa Postal 150 -. Itajaí .- Santa Catarina

,

fONE.S� .a.;_n; .2J' (;4.1.1., I'0.f41. 54 -f.-.
, UUGItAJlA, PROSEBRAS f'AA"-I'IA �

ATLANTIOA

CONDENSADORES

l

I CredUo Mutuo Predial I·
I ti

o mais antigo Clube de Sorteios d& E§'ba_ <de .
i !

SAN'fA: CATARINA. . i ..

_
Fez entrega de mais um prêmio em Po.nta G�- - J

!

sa (Canasvieiras) à Exma. Snra. MARIA lNACJA
DA LUZ.

.

I:�
INSCREVAM-SE! '\I

. _:�1
Façam sua inscrição hoje mesmo, proC"l'I·rel'f.l 0iS ?�agentes mais próximos, ou seu escr-itório na P'R'AÇ.A i\;

15 DE NOVEMBRO, 20 _c.:; ·20 andar (Altos Re3t:;H:.'- �
ran te .Rosa�. 'f:!

Com Cr$ 10.,00 apenas, v«, Ss .. estarão' hê"l�:)ii.}i-· ,'�1
tados a concorrer ao sorteio à realizar-se Ola 32 de ';;1

. OUTDBRO� que está aproximando-se. :;1
,

Cl'$ j;{'5"\JU;ol) 'di.stribu:idos em prêmios toooo � - 1j
meses. 'ii

N
----------------------------------�---------

FAÇA UMA VISITA ....
FABRICA DE MóvmS'
I DE

Rodrigue�
&: SaB'O�

YIUZP. I.:.IMA & lR,MÃO..�
Cons. ·Ma.fra. i37

1"tcwíanÓ'po1.is

ESC�fTORtO DE /

A9VOCACtA

I
Materiais de C&n8tnN;ã��,

DO SOLICITADOR 'WAJ, Ben�iciament() em- Geral,.. .

DlR CAMPOS' Madeiras 'pàra. t€!&Jm -o"'"

A,���cac�a em geral Fins, Aber�urag., A&�o�j�\
Puncioua Junto a08 IDSti· Forró'Paulista, ese., M:a�-

tut08 e Caixas de Aposenta
doria. Acidentes do Traba·
lho. Inventários. Sociedades,
Naturalizações.

'

Escritório: Rua VitOI
Meireles, nO 18 - 20 andar.

ras de 'Pinho, Lei � Q-aalida...,·
de.
Escritório, DepOOno �

Oficinas -'- Rna Z4i de MiIiIiu�.
nO 777. - Estreito- - ,'Mia... -

nópolis.

�-----------------

Vulcanizâção
DE í

..

.

Pneus e CamarasJ i.de 4,
Serviço Garantido

COMERCIO &: TRANSPORTES c. nAMOR' S. A.

- Posto' de ServIço "ESSO" -

Telefone Manual - 44
'

Estreito - Florianópolis

--------------------- -_._---

_._." ..._-___...

I�:
Viagem com segufdnça f'ie rapidez

'

:
sO NOS CONFORTAVEIS- .l\iICRO-0NWU� no ',li

RA�IDO «SllL�,BRASILEIBO» �i
Fhrianópúlis - lta1af - Joinville - Curitjba ,11

� geAn C'l" ;�,.'
oe Rua Deodoy'o esquimil d3 )1

t ..,\ "'�. Rua Tenente Silveira �i
1

��----------------------.------------------------------ --�--------.--------------------------------------------------------------

.__._-----------_._-----._---�

OS �ELHORES ARTIGOS! OS MENORES :VREÇOS! AS l\'IAIORES FACILIDADES1

RADIOS· ,_. ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA..DIS€OS: AGULllA"SJ"
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS Al"T.oF:M�N-TES R&o.

: "
--

I,

, ,t:.:;j
l : ·�7-·:· .'I';� .......-.

fT�,'�

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'\.0 ,ESTADO. Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Novembro de 1951 3

-i"âk- S1Itial SOLIDARIEDADE Dr; Aleides II ISSEMBLEIA LEGIS�IlTlVAí' IU8
a dep Fr'a"DI'I·SCO Neves

' Abreu IMPOSTO DE TRA'NSMIS- .ieto e os deputados Varga».<tNIVERSÁRIOS: O.." "Um dia, h-ei de solicitar SÃO _ PLANO AGRO- Ferreira e Tenório Caval-HAROLDO .BARBA'l'O O deputado Francisco Ne-I Epifânio Pereira, Gentil ao Diretor da Bibioteca Na- PECUÁRIO cante, em apoio à tese doOCílirl'e. hoje, o aniversá- ves, trabalhista sincero e a- : França, João Parlas Gou- cional de Paris, para mos- orador.:.:l!'W �ata.1ií:io do sr, Haroldo migo intimorato do povo lart, Fernando Lapolli, José trar-me a coleção dos Bole- A sessão de ante-ontem Cumpre-nos salientar um::Barb.ato, funcionário do Te-
que representa, recebeu os Elias, José Mello, Antonio tins publicados pala Direto- Aprovada a ata da sessão aparte do Iider do governo,.soure do Estado. seguintes telegramas de a- Mendonça. ria de Economia e Coopera- anterior, o pr�idente em quando declarou que estava�fuíto b.emquisto no seio plauso à sua atuação na As- Deputado Francisco Ne- tivismo de Santa Catarina", exercício Protógenes Vieira, particularmente interessado>da c'{asse do funcionalismo semblêía Legislativa: ves. dizia, faz dois anos, o Dr, mandou proceder à 'leitura na critica que o orador vi-·,-1í>ú,hlí.co €.."ltadual, o aniver- Deputado' Francisco Ne- Assembléia Legislativa. Alcides Abreu, do expediente que> careceu nha fazendo ao projeto, pois.�ariante .será.• hoje, alvo de ves. Florianópolis SC. Ontem, à meia noite, o de írnportancia. o assunto é importante ehomen..agel1s dos seus cole- Palácio Assembléia Le- T 56 de Jaguaruna SC _l.,.. Dr. A'lcides partiu para a Não havendo oradores, convem seja devidamente

..g.&S e admiradorea, gislativa.· 63 - 44-26-18h. França, onde, durante um

I
passou-se à esclarecido, para que .. seO ESTADO, curnprimen- Ir Florianópolis' se. Requerimento vereador ano, estudará EconomiaPo-. consiga elaborar lei real-·ta-o, ,'oy,di3Imente, Povo .Iaguarunense, ex- Luiz Lapol li, unanimemente lítica, na Universidade de Ordem do dia mente sabia.§tque possa ser-·11'a2.anos, hoje, a ,exma., pressando sincero reconhe- aprovado, Câmara consignou Sorbonne, em Paris. Em primeiro lugar foi a- eficientemente executada,.�sra. d. E-ster de Melo Lentz, cimento, recebeu intenso ata 'voto louvor iniciativa Andou certo o Governo preciado o projeto de lei que Elogiamos essa declara"espô�...a do sr. Oswaldo júbi!o e simpatia, notícia a- vossencia apresentação pro- de França; quando convidou dispõe sobre a incídencia do ção, pois' revela o .l1ece�sário._Lentz., funcionário dos Cor- presentação nobre deputa- jeto fornecimento fôrça luz, o Dr. Alcides. Abreu, pois imposto de transmissão espirito de transigencia na.reios e T..,l�gmf�s. -, do, projeto autoriza luz for- municipio Laguna, Imaruí e que, inteligência mais aprí- "Causa Mortis" e dá outras compreensão e defeza dos-Deoor:r-e, hoje, o anrver- ça Capivarí, municipios La- Jaguaruna, pela Cia. Side- morada, moço mais distinto, providencias, encaminhado interesses da coletividade.,sáJ:iG' nat.aUeio do sr. Pau-

zuna Jaguaruna é Imarui, rurgíca Nacional, represen- não' encontraria, em terras à Casa pelo Governador do Mais adiante, o deputadoi!:0l 'Sch3emp:et·, do comércio bem 'demonstra inconfundi- ta futuro repleto vida pro- brasileiras, para recolher Estado. Estivalet Pires discorda doioe:aL vel carinho interesse V08- gresso Jaguaruna. Respeito- em si, os ensinamentos de Para comentar-lhe os dis- artigo onde o coletor públí-.fOÃO OPUSKA sencia, defeza coletividade, samente, Ido Gomes Carva- um dos mais antigos e cre- positivos, ocupou a tribuna co poderá solicitar a asais-T1:�ll.s:eQrre, hoje, a data marcante progresso nossa lho PTE. Câmara. denciados- centros de cultu- '0 deputado EstivaJet Pires. .tencia do promotor público,-natàt�da do sr, João Opus- terra, respeitosas saudações. ra do mundo conhecido. O nobre parlamentar cr iti- Com esse dispositivo, o pro-;k2:,. ��99Ôa grandemente ré- Osni Pereira, Ido Gomes
A�uncie n'''O ESTADO" Em sua vida de estudante, cou a parte onde a lei su- motor público é col�ca?o emg'ac.mnMa e estimada nesta Carvalho, Luís Lapolli, Jai- o Dr. Alcides Abreu glor.ifí- bordina as isenções à von- situação de Inferioridade,-capital• a quem cumprimen-, me Souza, João Mendonça cou o Ginásio Catarinense tade exclusiva do sr. Secre- \ porquanto passará � fun-:tamos. Sobrinho, Merginio Santos, Condenado a e a Faculdade de Direito de tário da Fazenda, Argu- cionar como mero assistenter....AZEM ANOS, HOJE: Creso Tavares,

.

Dorvalino Santa: Catarina, nos quais mentando, o or�dol' mostra do coletor _ o que não éSENHORES: Demo, V.ilmar �abral, �el- tOO anos... sempre foi o primeiro dis- ser impossivel aos interes- admissivel.- .MlinQel Rosa Alves, so Schmitz, LUIZ Schmitz, I
cípulo. Com 20 anos apenas, sados do interior, aguardar Prosseguindo, o ilustrado:funeion.á:do público esta- Joseh Geronímo Souza, João RIO, 29 (V.A.) -:- Tele-
foi elevado a Diretor de E- solução dos processos para parlamentar aduz. o.u�ros·.i:lmÜ'_ Medeiros, Francelino Rosa, grama de S'_Paulo mfor�a conomia e Cooperativismo quando o titular da

Fazen-I argumentos para JUStIflCH1'- 1\ú;i'ro WÍi:�thotn, dire- Joaquim ,Ferreira,' Joseh q�eb eml sedssa? doe o�tem 10. do Estado, exonerando-se da o entender, . suas criticas ao projeto e-to-l' de grupo escolar. Coelho Filho, Luiz Medei- trt .una ,o jurr,
. aqu,e a

do cargo em princípios dêste Aparteado pelo deputado mostra�; que o mesmo preci-S,ENHORA:
ros Gumercindo Goulart, capital, fOI submetido a jul-

ano. Bulcão Viana lider do go- sa ser substancialmente al--OUvia Andreza de Car- Joseh Laureano, Astor Avi- gamen�o o réu Agenor A�- Sua fôIha de serviços, vemo melhor ainda o dep. terado em alguns de seus ca-'1.!alhe- RlJ,S'fi, digna espôsa la Joseh Martins Santos, dias SIlva, ac.usado do m�Is prestados a Santa Catarina Estivalet Pires justifica pitulos. Conclui apresentan-do sz, li�ridolino X.- Rosa. Manoel Farias, Victoria Di- revoltante crime, ocorr-ido
descreve vitórtas que por suas criticas e salienta . a .do .um.substítuívo.MENINO: pieri, Joseh Farias, José no dia 5 de março do ano
sua grandeza, bastam para impraticabilidade do obje- Indo, ao microfone, o dep,- Má.reio, filhinho do sr, Soares, Sebastião Fartas, passado...
consagrar a vida pública de tivo governamentaL" Blllcão Viana fez a defl!Ea_..J'(j},re R.(fsái'lo·'-de Araújo, mé- Alcides Marques, Laudelino Abdias Silva matou Mil-
um homem. Passando a outro capitu- do projeto original, accnht,.jj'cú. , Puccini, João Gonçalves, ton Vera Carvalho e Filo-
Na conferência das clas- lo da projetada lei, o bri- ando que há nele ino%çêe:'1,-:- Rn,gt§rilll MQura Arraes� Jalmo!' Soal�es, Pedro Rasi- mena Roque de Souza. Seu

ses produtoras, realizada em lhante depuÚldo do Partido visto ter sido sempre regulio Cruz, Herculano,.Hilá- furor voltou-se ainda cOl)tra Araxá, em meio as maiores Social Democrático ocupa- lamentado em nosso BstH
rio, Ernesto Pereira, Ido R�sa Chiem'elli e Jurandir

autoridades do país, em as- se da parte onde define a \ do uma mais explicita ::turv
Cruz, Ido Anacleto, Augusto Ro���e.?e �?"�za: .. .9 .co.�se.:. -tmtQs. eGOnômicos, 0 .. -· Dr. in'teí'vencão dos

.

fuücioná- ridade aos agentes' da Fa
Zapelini, João Coelho, FI'an- 'lho ile JustIça p:onllncl�.u- Alcides, o mais moço de to- rios da 'Fazenda no anda- zenda, para acompanha�.emcisco José Pedl�o, Joaquim i se pel�, condenaç�? do r�lI� dos, l'evelou-s� ao Brasil tal mento dos inventários e () andamento dos inventá:Coelho, FrancIsco, Paulo, l que tela de CQ�prll a pesa ., qual Benjamlm revelou-se condena o .dispositivo onde rios. Não, ve razões,-'assim,Nestor Horácio, Luiz José

I
da pena de maIS de cem.�. ao Faráo do Egito., autoriza o.l'epl'eSentante do para que se, c0mbata essa

Figueiredo, Francisco Men- nos, por todos aqueles delI-
Representou o Estado em Fisco e dar palpites até llas intel'fel'encia do fisco.

donça, Francisco Garcia, tos.
. diversos CORgressos, desem· partilhas, quando é sabido E', entretanto apari:e'td(}

pennando, com êxito, admi-
que o fisco nada tem a ver em diversos sentidos, S(lbl��rável, inúmeras missões de com esse assunto. Da mes- � saindo-se aquele em que poe

D S etar·la do' PSP c·onfiança do Governo. ma forma condena essa ou-' a situação nos I:leguintes ter·,a ecr· .

. ../. Candidato a Deputado, no tra 'disposição, que permite' mos: quando o coletol' oede
Recebemos: ao Coronel Lopes Vieira. em último pleito, .recebeu o sú- aos coletores requisitar in-. a assistencia do promotc l',

.

Florianópolis, 29 de no- sua residel1cia, nesta capi- fl'ágio de milhares de cata- formações aos juizes de paz esta já se terá pronuni�ü"do
tal. rinenses, embora mal hou- sobre o preparo de

inventá-I
sobre a matéria, De que., se.

r-vembro de 1951.
Ilmo. Sr, Dr. Diret'Or dn O telegrama pl'ealudido vesse Íúiciado a sua vida rios, e pergunta onde irão viria, assim, a �Ha asslsten-

·Jornal "O ESTADO". (vl redigido nos termos ql,e polítiça. os juizes de paz buscar ele- cia? Evidentemente, o p1'O-
Sob' o titulo de "DES- transcrevemos abaixo "ip- Assim é que, da paisagem mentos para prestar essas

II jeto
cria uma situaçã;), a-MENTIDO", lí hoje no con- sis litiris" e está à disposi- quieta e simples da sua ter- informações, uma vez que normal que se torna mli:;;;er

I b d ça-(.) de qllenl' queI'ra vel'ifi- na Bom Retiro, levantou-se as mesmas para ter valor, coi-rigir.ceituado jorna que o eece,
Cd I P S P 'inteligência tão altiva quan- devem sel' oficiais. O pl'oj'eto' voltou às {l-a vóssa direção um telegra- ca-lo na sé e (O .,., a

.

ma do Sr. Albino Granzotto, rua Tiradentes NP 14. sobra- to o pinho que lhe viu nas-
O tema chama ao debate missões para. d.i�erem algoÁs 7,45 horas

de Lages, desautorizando a do'. cer e lhe serviu de �et() em diversos deputados, pronun- sobre o substItutlvo.::8tJBJ..I1VIE mDULGENCIA ,

't ua primeira moradIa
t d B I

-inclusão de seu nome como . O telegrama e o seg�lJn e:

IS, . .

.

ciando-se o depu a o u cao

membro do Conselho do Lages - 4916-30�20: - Ao Cal'lSSlmO amIg? Dr.
Viana a favor do ante-pro- Continúa na 6a pág.

Partido Social Progressista. COi'onel Lopes Vieira, FJo-

{AlCides
Abreu, desejamos

.

A bem da verdade é mis- ríanópolis: . �:���i: �sd���.tas terras Ass. Comere·lal· de. �fp'olis.ter uma "explicação". O no- .

me do Sr. Albino Granzotto P0sse vosso telegr..tma a-) Glauco Olinger
CONVITE corrente, sexta-feira, às 20foi incluido no Conselho Re- m�go pode contar minha co·

_. _. _. horas, na séde social à ruagional do P.S.P" em virtu- oJ.)eração partido. - Ab"R'
Leia "O ESTADO"

A Diretoria da Associa- Trajano 13, sobrado, o dr.d d t I gl'ama que a Ç·08. Albino Grunzotto.
E d. P

_
e e um e e -

ção Comercial tem a grata Mozart myg]o ereua.qllele senhor enviou ao Co- Essa é a verdade sob!',! a

Ch f d D t e to JuRECREATIVO CLUBE Satisfação de convidar os e e 'O epar am n -I P d L e Vieira nota "DESMENTIDO", �fi-..
IOf'

.

I d
1'one e 1'0 op s ,

'CONCóRDIA círculos jurídicos, econômi- rídico da Bo sa ICIa eIlI'potecando-lhe solidade- cal';a-mos gi'atos com a pu- o,;,
•

V I d S- Pulo queCom I'nI'cl'o' ás 22 ho.'as de cos financeiros, contábeIS, a ores e ao a
.'dade, solidariedade essa ex- blicacão, sob o n1esmo titu- ,

,

d'
. .

d c nVlte dI)lo, '(DESl\IfENJTIDO", dos sa'bado proxüno, o Recreati- comerciais ,e industriais de esta Ingm o, a otensiva ao P.S.P.; essa ade- J.

I G
A

d Estado os tra'
•

'TO Clube Concórdia á rua Florianópolis e especia men- overno � .

_'
-

são do Si,. Albino Granzotto esclareCImentos que ora Ia- ,

G d te a seus associados para

aS-l balo
hos de mstlaçao da Bol-foi confirmada verbalmente zemos pelo P,S.P, Xapecó na Pedra ran e,
d V I 1 Santa Caem por 'I

.

I S fal·a'. I'ealizar uma animada sistirem à conferencia que sa e a ores (e -

-

por ocasião de uma visita Assinatura 1 eglve - e-

P.ronunciarã no dia 30 do tarina.qne o mesmo Granzotto fez cretário GeraL soil'ée.

\

RfrZ
AS ij.. oe .1,4S·horas

A B�1.Eba At{)mica do ano

SOCEGA :bEAO
eom.:

-

.\Sbm LAUREL - o gor-
-do.

Oliver ARDY - o magro.
Uma cc>média que fará

:wir
.

a todos.
No Programa:

Gínelandia JornaI.

Ocupações inusitadas.
P'reços:
Cr.'$ 5,00 e 3,20

Censura .- LIVRE.
ODEON

.

Não H:iverá Sessões.
ROXY

com:

Mede OBERON - Char
'1es KORVIN e Claude RAI-
1\.TE.

No Programa:
O' Espul'�e na Téla.
Noticiário UniversaL
Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 14 anos.

IMPE}UAL
Ás 5 e 7,<15 horas

UItima Exibição,
. _tt GATA BORRALHEIRA

(Cinderella)
Tec1111icolol'.

Cantado e falado
tuguês.

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
A Hha das Focas. Short.
Cr$ 6,20 e 3,20

.J;;l\iPERIO (Estreito)
Ás 7,45 horas

1) - Sidney TOLER
em:

''O SEGREDO DA CAIXA
II

SOCEGA LEÃQ
3) - Ray CORRIGAN

em:

lMPERIO SUBMARINO

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA\.

Preços:
Cr$ 8,20

.Imp.. até 14 anos,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fi�ueirense, Uivi�iram as- �a Noite
Presente um público co

Iossal efetuou-se,
.

ante-on

tem, à noite, 110� estádio da
F.C.F., ó sensacional _"clás-

Em nossa edicão de manhãsico da rivalidade", reun in- '. t

do os conjuntos líde�'es in- daremos todos os detalhes

i' dvictos do Avaí e F'igueiren-. da sensacional e empolgan-jCaiu O -Deze mas oi, a ver.
se. O reSultado final fOI' um te noitada de encerramento

í ;','
empate de 1 x 1, tentos de do primeiro turno do Cam- saríe temiVf I até o fim- Urubú e .Saul. NoS"aspiran- peonato de Profissionais.

tes tambem houve empate, -

mas de dois tentos, conser-

vando o Avaí a liderança. ,Cerjame 'de Baske' ',Os cataríneases lograram' O"
vice-campeenate brasíleíre
'. -

, de liro, aes pratos'
"

'

Se(Tu�do telegrama que I formada por Francísco.
nos";em�teram de Curitiba, Hoette, Rolf Otte: Ulmer
o Campeonato Brasileirê dê i Laf.ron, Rudy Weickert a

Tiro aos Pratos, efetuado! Nilo Bianchiní. Individual
sãbado e domingo, na Capi- Imente a vitória coube ao

tal paranaense, acusou 01 gaucho Enio Santos. Part�
maior êxito, tendo sido pro- ciparam do certarne : catará
clamada campeã a represen- nenses, paranaenses, gau

tacão do Paraná, vindo em chos, cariocas, paulistas e

20' lugar' San ta Catarina, mineiros.

..;_...;...__--------------"--'---_._-:--___ Em continuação ao

c�m-Idado
do horário oficial, ten-

-' peonato Citadino de Basque- do em vista o máu tempo

IV P" I-
-

d S- S·I f
' tebcl, preliaram terça feira 'reinante, em que pr'edorni-

• "re 11'1'0'8'·r-" e ,8'0 I'vesare 'ultima, dia 27, as equipes do Inavam fortes �h.uvas.. o'\, . Ubiratan e do Clube Doze 10 tempo.: Ubiratan L.. x
No seu' programa de difu- tas amadores, CIVIS e mili- de Agosto,. no magnifico Clube Doze 12.

são de todos os esportes do tares, maiores de 16 anos, Estadia "Santa Catarina". 20 tempo: Ubiratan 29 x

Brasil, 'a Gazeta Esportiva: filiados ou 'não a qUalqUer,' Foi. um prélio dos que Clube Doze 27.
- o mais completo' jOl'naI Entidade Amadora é que, mais entusiasmaram a as- Anormalidades: nenhuma.,esportivo do Brasil - vem não e�te�an_t cumprindo.pe- II sistencia que tem acorrido JUiZ:il: Capela e Steiner.
realizando desde 1.925 a nas disciplmares. As ms-

I a nossa praça de desportes, Equipes :

grande .corfida (te "São Sfl- crições sã? gratuitas e os; não sómente pelo placard, Ubiratan: Veiga (5)', Eri-
vestre";. que nestes ultimo:" sen�ores repre�e.ntan�es' de I que no término, d� :c:ntenda C? (10), E�inho (6): Ser�-,'::mcis passou a' tericaracter A Cazeta Esportiva nao po- apresentava 'a VItOrIa ,do f irn (8), Meira, Lázaro, Gal-
internacional, nela intervin- derão aceitar premios "eX-!Ubiratan, por apenas dois los.

,
.

É a seguinte a classiflca-do os mais destacados atle- tras" em dinheiro, destina- pontos, mas tambem pela Clube Doze: Nilton (4), .

tas sulamericanos e euro- dos ,aos con,currentes. "lmarcha do mesmo \e entu- Camargo (6), Kalil.(5), Ho- ção dos concorrentes ao ti-
.

.

dOI 1 d d tulo -de campeão da Segun-peus. A prova é 'realiza . a na QUARTO, - "oca a siasmo dos prelíantes: rat (1), Borba �2), Rozen o
b (da Divisão de Amadores, a-noite de 31 de dezem 1'0, na pal:ti.da?, o .

percurso ruas, I ,Técnic��ente agradou (9), Vitor e Olive�ra.Capit;;J de �ão Paulo, ten- avenidas) e a chegada' se- plenamente a peleja, como, A segunda paj-tida, que pós a' rodada de sábado-:
.do um percurso de 7.000 me- rão designados' pelo repre- I ainda, o ardor e a educação dever-ia ser travada entre 1° lugar _ A. D. Caixa
tros, aproximadamente. Co- sentante de a Gazeta Es- demonstrada pelo campeo- Barriga Verde e Caravana Economica, com 7 jogos, fi
mo nos anos de 1948; 1949 portiva, em suas respectivas I nato das duas equipes. do Ar, foi adiada para o vitórias, 1 empate, 13 pone 1950, serão convidados re- Capitais, devendo ser de I Dirigiram o embate os âr« final do campeonato, por tos ganhos, i ponto perdido,. presentantes de' cada Esta- preferencia no perimetro Ibitros da F. A. C.' Heitor dêUberação da F. A. ,C. e 122 tentos a favor e 6 condo do Bl;asil, que aqu;L��rti- c.entraI.'

,'.' . _ 'Steiner e Oscar Capela, que comum acordo com os dois! tra, com saldo de 16 tentos.ticiparam ao laao dos, atle- QUINTO - As mscnçoeg i tiveram' ótimo des.empenho, clubes.
,

, 20 lugar _ Postal Teletas brl:islíél�0s' e�'estrãngei- serão aceitas até: a d�ta de� ! agradando a gregos e troia-, C.om _o resulta�o obtic1o� gráfico, com 7 jogos, 6 vi
l·OS. O convlte ��ra .os Es� s��nada pela dIreçao da í nos. .

' asSIm fIcou a tabela dos ces- tórias, 1 derrota, 12 pontostados sepi' eX1ten.siyo· ,J! um. prova, devendo as mesmaF, SS.ss. souberam reprimir tinhas, até, o déeimo lugar:. gfLnhos, 2 pontos' perdidos,Jomà'lista de pl�eféren'Cia do.' ·'sére·m enviadas ao represen-lo'jOgO violento, assinafan'do '10 lugar � Moraeí (Ca-: 17 tentos,a favor e 8 contra,

j�r?a,l,q.ue p�tr.ocinou o� ,�i- 'taÍlte de A Gazeta Esporti, todas as peI_lalidades;e cleS-jravana) com,
72 po�t.os.. '

'com saldo de 9 tentos:
nglU a prelImmar de ,Suo va, acompanhadas de um 1ocando-se otimamente. 20 lugar - AurelIo (Ca- 30, lúgar '

_ Flamengo,Silvestre" em sua Capital. -atestado médico, certifiéan� Em suma" soberba foi a ravana) com-71 poptos. com 8 jogos, 5 vitoria!?, 2
Assim, por intermédio dos do que o inscrito ou inscri- atuação dos dois juizes. I 30 lugar -, Edinho (Ubi derrottas, 1 empate, 11 pon-'
seul' ,amigos esportistas em tos, estão aptos a partici- Na equipe vencedora, do I ratan) com 54 pontos. tos ganhos, 5 pontos perdi-Manaus, Beiem, São Luiz,' parem da IV Preliminar da Ubiratan, melhor atuaram 1 40 lúgaT - Galileu (Tau- :dos, 14 tentos a faVor e' 7 '

.Terezina, Fortaleza, Natal, São: Silvestre q1J.e é de ca- 'Meira, Erico, Edinho e Se- baté) com 50 pontos. contra, com sa1do de 7 ten-
João Pessoa, Recife, Ma� racter individual. rafim. 50 lugar - Julio (Barri- ,tos.

.ceió, Aracaj-u, Salvador, Vi- ,SEXTO '- O vencedor da Da equipe vencida, so- ga Verde) com 48 pontos.
. \40 lugar _ Treze de--Maio

toria, Distrito Federal, Ni- IV Preliminâr da Sã,o Si'l� bressairam-se Nilton, Vitor, 6° lugar -;-.Luiz Alves com 8 jogos, 4 vitórias, 2 Na praia da Sau'dade, �mteroi, Curitiba, Belo Hori- vestre será o representante Camargo e Kalil., ,(Lira 'l'enis) com �3. pontos. 'derrotas, 2 empat�s, 10 pon- Coqueiros, ao lado do gfU-!Conte, Goiania, Cuiaba, Flo� do seu Estado na XXVI! Abaixo apresentaremos 70 lugar - HercIllO (Tau- tos ganhos, 6 pontos perdi- po escolár "Presidente Roo-rianópolis; Porto Alegr'e, Corrida de São Silvestre em os dados da peleja Ubiratan baté) com 41 pont!Js. dos, 22 tentos. a favor e 14 'sevolt", com 15 me�roli deSão Paulo, a Gazeta Esppr- São Paulo, CQm passage:r.lJ versus Clube Doze de Agos- • 8° lugar Zanzibar' contra, com saldo de 8 ten� frente e área de 400 mZ.tiva fal'lÍI realizar pela quar- de ida e volta de avião, hos- to. (Taubaté) com 40 pontos. tos. , I Todos os lotes sen'idos'ta vez, a 9 de dezembro, de pedagem, tudo por conta dé
. Local: Estádio Sa.nta Ca- 9° 'lugar :_ Rozendo (Clu- 50 lugar Atlântico, de ,água encanada e luz.

.preferencia as 9 horas, nes- A Gazeta .Esportiva - o. tarina. bf) Doze) com 37 pontos. ' com 8 jogos, 4 vitória�, 3 Informações com o S�
(sas capitais, uma prova pre- mais completo jornal espOT- Assistência: Bôa. 100 lugar - Veiga tUbi- derrotas 1 empate 9 pontos Gilberto Gheur, ir' Rua Sal-liminar de seleção, para a tivo do Brasil. Início: 20,15 horas, retar- ratan) com 35 ·pontos. ganhos, 7 pontos perdidos, danha Marinho n. 127. ou.-escolha do atleta que virá Parágrafo Unico - 'os t

IV tentos a favor e 15 con- no J(,cal.
T'epresentav o seu Estado jornalistas que organizarem Bl- campe'a-O gau,cho tra, com saldo de 4 tentos. lI'ERIDAS:--iEUMATISHOna XXVII Corrida de São as preliminares serão con-

-

'1 50 lugal; _ Hercilio Luz,Silvestre de 1951. Esta 'pro- vidados (um de cada Esta- P. ALEGRE, 29 (V.A.)

-,
gaucho de futebol, ao vel1- com 7 jogos, 3 vitólrias, 3 II PLACAS SIFILITICA8

v,
a seleção obedecerá ao se- do), para assistir a São O Internacional levantou, cer brilhantemente ao Ren- derrotas, 1 empate, 7 pontos EUx,Ir de Nogueiraguinte regulamento. Silvestre de São Paulo. Vi� domingo o bi-campeonato ner pelo escore de 4 x 1. ganhos, 7 pontos perdidos,p,RIMEIRO � A quartà rão e19- companhia do atl,é-

I '
13 tentos a favor e 9 contra, lledi::�:Jl;:���:l1�O u...

preliminar de São Silvestre tav�cedór. '

NONO - Não serão acei- Logo após o final da prova com saldo de 4 tentos.
será realizada no 'dia 9 (l1(:)' SETIMO -- No Caso de o tas reclamações de espécie deverão ser remetidos, A 60 lugar - América, com V l_11.OÁGRE DE PUltO VI$'Vc) de dezembro (domingo), v:encedol; de qualque"t· Es- alguma, prevalecendo sem- Gazeta Esportiva um rapí� & jogos, 2 vitórias, '3 derro- NHO
eom qualquer tempo; de pre- tado, por motivo de força pre a decisão' finall dos re- do' relatório demonstrativo tas, 3 empates, 7 pontos ga-,

SALADAferencia com partida as 9 maior, não poder embarcar presentantes de, A Gazeta do transcoq'er da competi- nhos, 9 pontos perdidos, 9
_

horas, ou as 21 horas, 'para para São Paulo ,mi data es- Esportiva, em cada Estado. ção e recortes de jornais. tentos �. f.avor e 11- contra, INOFENSIVO _ AGRA-,DS Estados de clima quente. tabelecida pela A Gazeta .DECIMO·� O participan-
.

DECIMO TERCl!�IRO - com deflcIt de 2 �entos. . DAVEL _ SABOROSO€ terá. um percur'so de G Esportiva, os representantes' te que incorrer em falta sec A volta dos' atletas de São
,

6° luga.r. -:- Ins,' com 8 NOS' BONS ARMAZENS:_(seis) mil metros, controla- de A Gaz.eta Esportiva de- rá imediatamente desc1assi- Paulo para seus respectivos, Jogos, 3 vItonas, 4 derrotas, DISTRIBUIDORES: '_ IN-da � dir.igida pelos repre- signarão o segundo (2°) co- ficado. Estados será nos primeiros ·1 empate, 7 pontos ganhos, TERMEDIARIA CATARI.sentantes de A Gazeta Es-. locado, e assi msucessiva- DECIMO PRIMEIRO dias de Janeiro de 1952. O 9 pontos perdidos, 17 tentos'
NENSE LTDA. _ FLORIA-portiva, devidamentt� cre- mente. A Gazeta Esportiva não se representante de qualquer, a favor e 18 contra, com

NóPOLISrleúciados. OITAVO - Entrarão em responsabilizará por danos Estado que não embarc'ar de deficit de 1 tento.
SEGUNDO -.- nas Capi- disputa trinta e cinco (35) que venham porventura a regresso no dia determinado 70 lugar _ Delefaz, com T_E_L_._1_2_5_1_. _íais onde houver entiq.ades medalhas oferecidas Ipela A .sofrer o's participantes ou pela A Gazeta Esportiva, 9 jogos, 4 vitórias, 5 derro-,

V.u,n d,e-s'e' ou.atléticas (Federações, Li- Gazeta EspOTtiva, para ca- pessoas ,ligadaS" a ,órganiza� I terá imediatamente cance1a- tas, 8 pontos ganhos, 10 pon- \.'- gas, Associações, etc) fÍiia- da prelifuinar, em cada Es- ção da prova. Tambem

ne-,
da a sua passagem de volta, tos perdidos., 20 tentos a fa-

das a Confederação Brasi� tadç, obed.ecen:do a seguinte nhuma'l'esponsaQilidade po- não cabendo a. esteb.J1·?l"l1dal vor e 27 contra, com deficit a IUd, a, -,seleira de Desportos, os repre- classificacão. derá caber A Gazeta Es- nenhuma responsa I Ida e de 7 tentos. 6sentanh�s' de a Gazeta EF>-I' Primeir� colocado � Me- portiva por qualquer pn!jui- pelo que vier a acontecer 80 lugar - TAC, com 7 Uma casa de IVaterial.!)Qrtiva s(·licitarão â coope- dalhas de prata grande. zos ou acidentes que os 1'e- com o mesmo em São Paulo jogos, 4 derrotas, 3 empates, ,com todo, o conforto, 'sIta à
l'ação das mesmas para uma Segundo ao quinto coloca,- presentantes dos Estados DECIMO QUARTO _:. Os 3 pontos ganhos; 11 pontos rua Antônio Carlos, em São
melhor organização técnica. do - Medalhas de prata. venham a sofrer quando em casos omissos no presente perdidos; 12 tentos a favõr José.\.

'

.'

TERCEIRO. - Na quarta Do sexto ao vigessimo viagem ou durante sua es- regulamento serão

.,reso}Vi-1
e 23 contra, com deficit de Tratar na pa'daria "BEI-

preliminar de São Silvestre quinto �dlocados Meda- tada em São Paulo. dos pelos representantes 11 tentos. RA MAR" com o Sr. João.
poderão participar esportis- lhas de bronze. DECIMO SEGUNDO nos varios Estados. 80 lugar _ Guarujá, con. José Leite, na mesma rua.

\

Numeros do fampeonajo
de ,Amadores

7 jogos, 1 vitória, 5" derro
tas, 1 empate, :s pontos g�
nhos, 11 pontos perdidos, 10
tentos 'a favor e 21 contra ..

com deficit de 11 tentos.
90 lugar -r- Barrgú, ,com,

8 j�gos, 1 vitor-ia, 7 derrotas,
2 pontos ganhos, 14 pontos
pesdidos, 12 tentos a favor
e 28 �olÜra, com defÍcit qe
16 'tentos.

Próxima 'rodada
Sábado - Treze de Maio

x Guarujá e Delefaz x

Atlântico. ,

, Domingo ;- lris x H_erc.i
lio Luz e F)amenl;{o x Cai�
xa Econômica.

' ....'

Entrada franca nQ está-�
dio da F. C. F., nos jogos'
do eertame amadpris-ta.

Lotes à venda' ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-rNo.as de' um repot:'er
DO exterior

J

�1ROMA, .emADE E'l'ERNA SEUS MONUMENTOS
.HISTóRICOS - AS' CATACUMBAS ONDE PEDRO,
WAUI.O E onrsós APóSTOLOS PREGARAM o' CRlS
""_fIA..1'ltSMO - O VATICANO E O SEU VALIOSO TE
;:;:;0000 - o CASTELQ SAN'!"ANGELO - AS MURA
.LH....<\.S - A CAMARA DOS DEPUTADOS - O SENA
;::UO ITALIANO - os ITALIANOS SAO AMIGOS DO

BRASH..
- CIDADE CONFORTAVEL E LIMPA

··mente·, nã-o se converteu em

'lei a 'sua regulamentação,
;.;apezar de constar da própria
C�stituição.
A iínica empresa de vulto

'que se antecipou á regula
.

mentação foi a Companhia
-

'·Siderl1.rgÍc-a Nacional, que
_já vem distribuindo aosope
ráYíos pártícipação nos lu
'eras. desde 1�50:
Explica o industrial _ita

'1.ianG BaTbiel'i: quando '0
: pais se encontra em situa
·�ã«) difícil não interessa sa

';JJer a formula de governo.
':o que é necessário é acabar
'com a miséria. Para acabar
',�"Om 4) (�omnnísmo só existe
'llma solução: fornecer-lhe
"tlS elementos indispensáveis
. para uma existência· digna.
É «) que ,estamos fazendo na

'ftál'ia.

Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Novembro de 1951 ,-.
...

I

I

cheque pagável no Rio de Janeiro.

40-1j0' - - C, Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

61
Cr$

Noções de Finanças e Direito Fiscal De Plácido e Silva' 100,00
Comentários Cód. Proc, Civil - 4 voI. De Plácido e Silva 480,00
Normas J'urídi-cas de Contabilidade � '. De Plácido e _Silva 150,00
Comentário Cód. Penal ;

' - Ribeiro Pontes .. 130,00
O Divórcio .

'

..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- Édco Maciel FO. .. ,50,00

Teoria e Prática do Processo Fiscal - Roque Gadelha de
.

Melo .

Napoleão Teixeira

DIREITO

o Suicidio <r ••••••••••••••• '.' •

ROMANCES.

65,00
40,00

John dos Passos ..

John dos Passos ..
John dos Passos ..

John dos Passos ..

- John dos 'Passos ..
- John dos Passos ..

- Joshua Liebmam .

André Malraux .'.

.Dinheiro Graudo .:
r

Manhattan Transfer � ! . , .

Aventuras de um comunista , .. , .

3 Soldados . , _ _ _ .

p'aral010 42 ' '.' , _ .

1919 ' '; _ .. , ..
'
.....•.. , .

Paz de Espírito , .. , .. _ , _ .

A Esperança _ , _ .

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

Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas. ··Atenção
A Diretoria Regional dos'

Correios e Telégrafos deste
Estado solicita o compareci
mente, no Gabinete do Dire

------.-----------------------------tor, 'do Sr. Luiz Mauricio
Alvei, para tratar de assun
to de:seu interesse.
-1-

.

, Parjicipaçào
I N G L E,�S A HEMETÉ�IO SILVA

,

[fi ;Ii'�'i' III] P��i��:ainL��s ��::�es e-
'.

'

pessoas de suas relações, o

T O N I C A . A p. E R I T I V A nascimento de sua primogê
nita, MARIA AUXILIADO
RA, ocorrido na Ma&rnida
de "Dr. Carlos Corrêa", no

. dia 24 do corrente.

Lira- Tenis' Clube
PROGRAMAÇÃO PARA MElS DE DEZEMBRO

APRESENTAÇÃO' DAS DEBUTANTES DE 1951

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

A- G U A

NAS CONVALESCENÇAS

IElimi:'ne as .

,'o

'ESPINHAS
A cau.a Co.baticla_JIo 1.0 ..
Logo â primeira aplicação. Nixo

d.rm começava eliminar as espi
nhas como si fosse p o r rn.á g 1 ca .

Use Nb,od.rm á notte e V. verá sua
pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixod.rm é uma nova descoberta
que combate os parasitos
da pele causadores das espinhas,
frieIras, manchas vermelhas, acne,
ímpíngens e erupções V. não pu-
der� libertar se destas afecções
cutâneas a menos que elimine os
germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portao-
ta, peça Nixoderm ao seu fa.rma·
cêutíco, ..boje mesmo. 1'. nossa ga-
. MiZoder...r;s�t��t�
PIra .. IIlCellS CIllbIlU proteção,

'�

Fraque.ia, em gerei
Vinbo Creosotado

.

(Silveira) "

€ i·UM

José Vitorino to do Capitolio, numa re-

(RepTesentante da I constituição de E. Laurenti.
Bancada' de Imprensa O' COI,ISEU e as suas

dI'! Senado" Fede'ral ruinas atestando o que foi
junto a Conferência. a luta grande batalha de
Inner-Parlamentar). Roma.

O Templo de Ven us, a Ca
SROMA, CIDADE ETERNA! sa de Lívia, o Forum Au-

Roma, a Cidade Eterna, gusto, o Forum Trajano', o I�, ínegavelmente, uma capi-l Forum Argentina, a. Loja

r'l:al' onde predomina o gôsto dos Cavalheiros de'Rhodes
-peJ6 _bel� e a preocupação (Mercado de Roma no tempo
"CO'l1stante de criar um ambi- de Nero), as antigas Mura-I
"ente de 'respeito, de alegria lhas, a Tumba de Cecilia
'>e de bem estar social. Metella, o Monumento aOa-

Nã6 é apenas o govêrno ribaldí, a Via appia antiga,
"que tem a iniciativa de ali- a Piramide de Caio Cestio,
-'VÍar' a �ituação angustiosa o Arqueduto de Claudio,
;.rl'Os desprotegidos e menos lembram-nos a civilização
:favol'ecid()s pela sorte. Os de ontem que hoje desfru
::gra:ndes industriais e capita- tamos em todos os continen
; iist.as Italianos procuram teso
-colaborar com o Legislati- O monumento a Victor
vó e o Executivo oferecendo Emmanuel 11 é o que se po
:sugestões. no sentido 'de a- de dizer sem receios de er-

_meniZa'l' a miséria· que ain- rar, obra de arte, Ali estão Dia 7 - Sexta-feira - Às 21 horas - Soirée de For-
-da reina' em certos setores representados no mármore, matura dos Ginasianos.
"rl:3:5 atividades italianas. no bronze e no gêsso, o que Dia 8 - Sábado - Baile de Gala - Dos Bacharéis

O comunismo na ltalia em escultura -exíste de mais da Faculdade de Direito às 22 horas - Traje: Casaca -
'<está perdendo terreno' exa- perfeito na época moderna. Srnocking - Summer - Branco a rigor.

.

-tamente' porque os capitalis- Mostraram os artífices dês- Dia 9 - Domingo - Soirée dos Formando da Facul-
-tas ehegaram a conclusão se grande Monumento, con- dade de Ciências Economicas às 21 horas.
-que a melhor forma de, com- siderado - O Altar da Pá- ,Dia 14 - Sexta-feira - Sessão Solene de Colação
7batê-l-o será distribuindo tria, que são os continuado- de Grau dos Formandos da Faculdade de Farmácia e

:::tGS que trabalham parte dos res de Minone, Bernini, Mi- Odontologia - às 20 horas.
.'

:1[ucrO'S qlt{! conseguiram poe guel Angelo e Benevenuto DÚt 15 � Sábado - Baile.de Gala de Formatura da
tenn€dio do esfôrço e a Celiní.

' '. Faculdade de Farmácia e Odontologia - às 22 horas.

esdie-J;çã<� d-os trabalhado0-.
Dia 23 - Domingo - Grandiosa Matinée Infantil

_ AS CATACUMBAS E A de Natal - das 16 às 21 hcrasv-c- Distribuição de bom-
É' � que no Brasil se espe- BASILICA DE SÃO SE- bons pelo 'Papae Noel.

'_:ra de há muito e até o mo- BASTIÃO Dia 25 - Terça-feira _:... Elegantissima Soirée de

.Visitamos a Basilica .de Natal - Ornamentaçãoz excepciunal - a cargo do deco-

(Continúa na 7a pág.)' rador Mister "ORLOFF" - Sorteio de Premíos - Gran
des surpresas - Musicas escolhidas dentro de um am-l."'�··./"·

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

..
'

w;;
biente que somente o Clube da Colina sabe proporcionar

�.;?X�:�l\:;tW' .., .... ':::'.::
......

_; a seus dignos Associados. Reservas de mesas na Relo-

"<";\.'.'/.<':�:?'- l joaria MORITZ - a partir do dia 16.
."P)'; :�'.. . A Dia 31 - Tradicional e elegante Baile de São Sil-

,11{:): <"::" .f' ,':'�"":"7t" vestre - Com a apresentação das Debutantes de 1951 -

t(�;,. l.�:rJA.·.'rl� g:�!:,'��a�:::d:a;:�:::i�:r;,"�:,:���: ���o'!tmin�om

.E8!1!!� �oc��::raçã;rt�� �;:::;h�i';i';�: ,�d:,�i�:�ç:: p���n�:

r���l(PA :::?:���r��m��::�'�j���������::OR..sur-1
Comunica a Secretaria do Lira que as inscrições

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

Vende-se

"--':::::::;=:===--.'. Compre. pelo . me
Inor pre� da éicla.

j
i

de o seu Rfri,er.-
I dor NORGE, Mo
dêlo 1951, com ,a
rantia real' ele

5 anos.

OIOJ 8ama & Cia
Caixa postal, 139
Telefone,' 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

AGUARDEM!
A Sapateira Prodigi'osa
Teatro CàtariDeD�e d'e Comédia

BETIDlll1r.

11111[011

� ....

Duas casas sendo uma de
material e outra de madei-

ra, à Rua Germano Wen
dhausen n. 49. A tratar na

mesma.

,.
-

t'
�.� .

CONTRA CASpa. ),.QUEDA lOS CA- ,
BELOS f DEMAIS I

!

AFECCOES DO
!

COURO CABELUDO. !

A irritoção intol,erável e os ardores
produzidos pelos distúrbios do bexigo,
devem ser combatidós, logo de início.

Sendo o bexigo o porta de. saido das
substáncias tóxicos e impurezas que os ---------------

rins ,separam do sangue, sofre-se dores
cruciantesrquondo esse delicado orgão Chamada deestá inflomado, devido 00 contacto com

tais substôncias. O exagerado desejo
,:SEUS N:,ONUMENTOS de aliviar o bexigo, os ardores e os conv�cados'-

.HISTóRICOS irritações dos vias urinários devem ser U

A nossa primeira visita· combatidos, tomando, cindo hoje, os De ordem do sr. Major
f

..

A .!I T' f Pílulas de \XIitt poro os Rins e. o Bexiga. A
.

d C d t t-
-.

01 ao :r'CO '00 nun o ou
Suo oçõo calmante e ontisético, foz-se Via 01' oman �n .e, es �oArco de Constantino na Rua sentir logo no bexigo, nos rins e em sendo ,chamados a mspeçao

"-Iil�s 'FFiunf1lJs, visitando ain.- todos os vias urinários de saude no quartel do
-da () Arco de Tito e dois ou- As Pílulas De Witt são fobri- Destacamento de Báse Aé-
-tros - Arco de Settimio Se- codas especialmente poro osrea d�, Florianópolis, de 10
--vero ê Arco de Giano. j doenças dos Rins e do Bexiga.à 20 de dezembro do cor-

O FORUM ROMANO que I '
rente ano, para fins de in-

'''todos nos conhecemos atra-'
n:'ulos clusão, os cidadãos das elas-

vés os livros didáticos $lí rml ses de 1931, 1932 e 1933,
"·estava à nossa presença: a

D WITT alistados P0l' esta Unidade.
parte do 'I'emplo de Saturno E Os candidatos poderão úti-I'�s sete C�lunas restantes a lizar a condução, (Cami-
'-C""luna de Foca e VI'a Sa- para os Rins e a Bexiga h

-

) t tv

Em vidros de ,�o e 100 pilulas n ao que par e para es a

I·era; ·�Á Basílica de Massen- O grande é mais e(onõmi(o
- Base Aérea às 6,00 horas,

"zio; e () Forom Romano vÍs- do Mercado Municipal.

,
,
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111 ASSEMBLftA LEGISLATIVA A atu���parl�lMntar·do. Peto·s-MunTcipios----·---Produção agro-pecuárta tfae-Ol'y'a_.na próxima segunda- dep, BahIa Btttenceurt _'_',' ,

.. _,

'�'

Em segundo lugar entrou ' .."
_

em discussão b projeto rjue Ordem do dia Não se poderia imaginar 8'� do deputado Bahia Bit- De 'fa)aldispõe sobre a execução do Foi aprovado, na ordem um representante .de Itajaí tencourt, Itajaí conta agora '

plano de fomento da produ- do dia, o projeto de lei que que lhe advogasse os inte- com mais dois Grupos Esc:)- E,s.a" gra's'sand'() () 4,-10 aqul-ção agro-pecuâria.. cria um posto de SajÍde em resses com mais ardor e pa- lares um deles em substitul- I •
Defendendo-o falou I) dep. Curitibanos. triotismo do que o fa� o : cào a uma Escola Isolada Em Machados, que é um de realizar a vacinação. Em-

Francisco Mascarenhas, que Também foi aprovado, em deputado Bahia Bittencourt. ,em completa decadencia, lo- arrabalde da Cidade, e no bora o povo, pessimista por

elogiou a iniciativa de Se!TS primeira discussão, o pro- O' nobre parlamentar es- j. ealizad<} em Barra do Rio. Braço' Serafim, Distrito de causa dos dois casos fatais
autores, os deputados Kon- jeto de 'lei que cria Grupo tá de tal forma integrado I Rem merece o nobre par- Luís Alves, neste Municí- registrados, demonstrasse
der Reis e Ramiro Emeren- Escolar 'em' Araranguá, e o na vida social e económica l lamcntar essas constantes pio, está, grassando ° tifo muito mêdo da doença, apa
dano, da Legislatura passa- que cria outro Grupo no do progress-ista municipio,! manif'estacões de apreço �ssustadora�ente. Na pri- rentava contudo mais' mê
da. municipio de Turvo. que nenhuma das aspira,

\
com que; distingue o povo meira das localidades, já se do ainda da vacina. "Se me

,Contra a 'aprovação, em- Grupos Escolares Dom Da- ções do seu povo nenhum de Itajaí e que confirmam a verificaram dois óbitos. der o tifo negro, seja o que
bora enaltecesse as fínali- niel Hostin e Salgado Pilho dos seus problemas são es- confiança nele depositada Tendo chegado notícia da e- Deus quiser", era Q que se

dades, falou longamente o O plenário, '. aprovou, on- quecidos ou relegados a' se- nas eleições de 3 de .ou tu- pidemia ao conhecimento do' ouvia d� bôca daqueles ho
'deputa'do Wilmar Dias, vice- tem, em 'primeira discussão, gundo plano: i bro. popular e dinâmico Prefei- mens e daquelas mulheres,
Iider da bancàda pessedista, os projetas de lei que criam Já noticiamos, em nossas! Ao mesmo tempo que nos to Pau'io Bauer, êste, de simples e fatal istas de Ma

o qual mostrou as def icien- os Grupos Escolares Dom cronicas parlamentares, l'!';. congratulamos com o povo imediato, entrou em contao- chados ... Então, o Dr: Jo
das do projeto, deficientes Daniel Hostin e Salgado' Fi- iniciativas sabias e oportu- : da terra de Lauro Müller to com o Dr. José Malburg, sé Malburg teve uma idéia

que O tornam sem util idnde lho, ,'respectivainente em nas do deputado Bahia Bit- i pela brilhante atuação do zeloso Médico-Chefe interi- salvadora. Provaria àquela
prática para a nossa econo- 'Matl:ls Costa, (Pôrto União) tencourt em prol da Comu- : seu representante' na As- no do Centro de Saúde, que gente que a vacina não 'ma

mia. e éaçador, cidade. 'na que tão digna e carinho- sembléia Legislativa, a ele incontinenti entrou em ação, tava. Vacinou-se ele primei-
Ambos de iniciativa do sarnente representa na As-" os nossos cumprimentos pe- contando çom a preciosa co- 1'0, depois o motorista da..

deputado Siqueira Bello,! sembléia. lIa significação patr iótíca laboração da Autoridade camionete, perante o l)OVOy
que mais uma vez soube ir II A essas queremos acreS-I

de seus esforços. Municipal, que pôs, espou- e foi o bastante para que a.

ao encontro das aspirações \
centar diversas outras, as I tãneamente, à disposição do população se sujeitasse à

dos municipios do Oeste, 1'e- II quais;
urna vez transforma-,'

'

incansável Facultativo uma imunização. Tendo só Ma-

presentam aqueles novos das em realidade, constituí- F
,'.

I! camionete e um motorista, chados consumido todo o

estabelecimentos do ensino i rão motivos de júbilo para 1 armactas graças ao que pôde o res- i estoque de vacinas do, Cen-

merecidas e justas homena- {I povo de Itajaí, porquanto d PI t
- ponsável local pela saúde' tro de Saúde, dir ig iu-se c

gens ao ilustrado prelado todas elas traduzem anseios I ,e (ln ao pública dirigir-se a MaCha-I Dr. José Malburg, por tele-
que tão apostolicamente di- justos e inadiáveis. I

.

10 Sábado !__ Farmácia dos sem mars demora, onde, grama, ao Dr. Paulo Tava-

r ige os destinos da Diocese Ei-las : [Catar inense - Rua Traja- sem perda de tempo, levou res, ilustre Diretor do De-

de Lajes, e ao saudoso se- Projeto de lei que cones-
I
no. a efeito cento e vinte e tres partamento de Saúde Públi-

nador Salgado Filho, pri- de o auxilio de Cr$ 50.000,00, ! 2 Domingo - Farmácia vacinações anti-tífícas. Mas ca do' Estado, solicítands

meiro ministro do Ar e pa- à Escola Normal São José; 'Catarinense - Rua Traja- não foi sem alguma dificul- mais vacinas para atender-

triota autentico a quem o -- Idem de Cr$ 100.000 .. 0fJ no. dade que o Dr. Malburg pô- ao Distrito de Luís Alves.

Brasil deve inestimáveis ao Hospital Santa Beatriz: i 8 Sábado - Farmácia N0-

serviços. - Idem de Cr$ 50.000,;)[)
.

turna - Rua Trajano. Ontem e
ao Asilo Dom Bosco; I 9 Domingo - Farmácia
-- Idem de Cr$ 50.000,00

'

Noturna - Rua Trajano.
ao Herbario Barboaa Rodrí- ; 15 Sábado - 'Farmácia

gues, que passará a ser con-
• Esperança - Rua Conse

siderada entidade .de inte-. lheiro Mafra.
H'l'A€ público; I 16 Domingo- - Farmácia

. --:- Idem de Cr$ 50.000,0(\ .Esperança - Rua Conse
ao Ginásio de Itajaí, desti- 'lheiro Mafra.
nado aos respectivos gabi- J 22 Sábado - Farmácia
neres de fisica, química e Da Fé - Rua Felipe Sch-
laboratórios an,exos;' : midt.
- Idem de Cr$ 20.000,00 23 Domingo - Farmácia

,
à Sociedade Musical Guara- Da Fé - Rua' Fel ípe Sch-
fÁl, ! midt.

'

Por último temos a dest'l- ! 25 Terça-feira (Natal) -

cal' o projeto de lei que ex- Farmácia Moderna - Rua

,A Diretoria Regional dos t�nde aos marinheiros Oi'< João Pinto.
Correios e Telégrafos deste beneficios concedidos peias 29 Sábado - Farmácia
Estado solicita o compa!'eci� lds federais 6.095 e 6.774, Sto. Antônio - Rua João

mento, no Gabinete do Dire- aes expediCionários. Pinto.

tal', do Si. Luiz Mauríci(l Na oportunidade necessá- 30 Domingo - FarmácÍa
Alvez, para tratar de assun- rio se torna ressaltar qlW I Sto. Antônio - Rua João

to de seu interesse. ! glaças ao corajoso interes- Pinto.

Regressou a Comissão Es

pecial - Agencia .postal pa
ra São Bonifácio - O povo
aplaude - Plano agro-pé

cuário
-A SESSÃO DE ONTEM-
Presidente, deputado Pro

tógenes Vieira. Secretários:
deputados Vargas Eerreira
e Elpidio Barbosa.

Comissão, Especial
O deputado Cássio Medei-

1'05. na tribuna, comunicou
à Casa que a -Comissão Es

pecial Externa, incumbida
de ir ao Rio para tratar' dos

transportes pela Rede Pa

raná-Santq Catarina, já ha
via regre�'lado daquela ca

pital, onde desenvolvera

proeficiente atividade no

sentído de defender os inte
resses económicos de Santa
Catarina,
Con�luiu dizendo que o'

deputado Ylmar Corrêa na

próxima segunda feira apre
sentará completo relatório
sobre o assunto.

Agencia postal para São Bo-
,

'nifácio
O dep. Ivo da Silveira, re

presentante de P�lhoça, leu
um telegrama recebido da

Câmara Municipal' daquele
município, aplaudindo o in

teresse pela instalação de

uma agencia postal telegrá
fica em São ,Bonifácio.

O nobre pariamentar 1'e-·

quel'eu fosse o referido tele

grama anexado à indicação
que trata d'!J assunto. Ao en

sejo salientou que a provi
dencia já havia solicitada

quando ele era Prefeito e

prometida pelo governo.

Aplausos ao deputado Fran-
cisco Neves

O deputado Francisco
Neves vem recebendo tele-I
gramas de aplausos às suas

iniciativas, em ben,eficio dos

munIClplOS de Laguna e

Imaruí, 'para os quais plei
teou ligação elétrica com a

Usina de Capivarí.
'

Depois de ler os referidos

despachos telegráficos, o

ilustrado representante pe

tebista entregou-os à Mesa

para que constem dos ánais

dp. Casa. ,

Plano agro-pecuário •

O deputado Aquiles Bal

sini, na qualidade de presi
dente da Comissão Especial
nomeada para dar parecer
sobre o plano agro-pecuário,
entregou à presiÇlencüi o pa

recer pela mesma elabora
do e onde se pede seja soli
citado ao Governo do Esta

do, a assistimcia de técni
cos para uma l'eullião ama

nhã, às 17 horas. O deputa
do Ylmai' Corrêa cónsiderou
demasiadamente exiguo o

pl'ázo. Concordando, o depu
tado ,Aquiles Balsini requer
qüe a reunião se realize, en-

----------------------------�-�.----���.-----

hoje DO' pa ssade

Ficou milionario no

(Jôgo do� 'Bicho)
CAMPOS, 29 (V.A.) - lhar e na centena ganhou.

O sr. Armando Gusmão, 470.000 cruzeiros. No segun

Químico da, usina QueilV-a- do dia jogou maior impor
do, muito conhecido na so- tancia ainda naquele núme
ciedade campista,. sonhou 1'0. Houve a coincidencia de
•

repetir o mesmo bicho e ga
com o número 2069 que é ° nhou 540.000 cruzeiros, fi

telefone, da Çonfeitaria cando milionario em ,dois
Francesa e jogando no mi- dias.

29 DE NOVEMBRO

I
- em i832, o então Mi

A data' de ontem recor- rristro da .Justiça, HOnÓ,ri(}dou-nos que: Hermeto Carneiro Leão, as-
- em, 1637, as tropas do sinou a lei promulgando (\

exercito de Pernambuco, Código do Processo Crimí
idas de Sergipe, acamparam nal de la. instância;
junto' à 'forre de Garcia - em 1868, Assunçãe,
d'Avíla, sob o comando, do capital do, Paraguai, f4}i
General Bagnuoli; , bombardeada por navios de I
- em 1642, afim de po- nossa Esquadra.

voar a vila onde seria fun- -o---

dada São Francisco do Sul,
Antonio Fánandes obteve 30 DE NOVEMBRO
uma sesmaria; A data de hoje record'§,,"- em 1731, Sebastião Ro- nos que: �
drigues Bragança, sargento - em 1535, D. Pedro de
da praça de Santos, foi re- Mendoza, adiantado do Rio
conduzido por mais 3 anos, da Prata, chegou' ao Rio de-
no posto de Capitão-mór da Janeiro;

,

então vila' do Desterro; - em 1635, a armada hís-
- em 1763, os fortes paro-portuguesa, que fun

"Santa Cruz", "Ratones" e deára em Jaraguá (Ala
"Ponta Grossa", entraram goas). em 28 de novembro.
em azafama pela chegada compunha-se de 30 nav-ios.
de 2 navios estrangeiros sob o comando do General-
franceses; D. Lope de Hocer y Cordova.

,
- em 1791, d. Maria I, que neste dia assumiu o co

por interferencia 'do Irmão' mando do exército d€ 1'er-
Joaquim, concedeu uma, nambuco;
pensão anual de 300$000 ao, - em 1646, quase repen
nosso Hospital de Carida-I tinamente, faleceu um dos
de; ,

I
mais briosos marinheiros da.

- em 1803, na então fa- República das Provincias
zenda do Conego Seco, hoj'é Unidas, ° Almirante ho1an
Petrópolis, nasceu Sartuni- dês Jan Cornelisyoon Lick
no de Souza e Oliveira Cou- thardt;
tÍl,ho, fa'lecendQ em 18 de - em 1848, perto de Goi-
abril de 1848; al1l�, travou-se o combate
-- em 1806, em Rio, Par- de Maricota, no qual os re

do, Rio Grande dQ S'ul, nas- volucionários de Pernambu
ceu Manoel de Aral1jo Pôr- co foram derrotados pelo
to-Alegre, vindo a falecer COl'onel José Vicente de A
em Lisboa a :30 de dezembro morim Bezerra;
de 1849; - em 1849, aelHle a pos-

- em 1807, a família im- se, como Presidente desta.
perial portuguesa partiu do então Provincia, o dr. Seve
Tejo com destino ao Rio de 1'0 Amorim do Vale.
Janeiro; André Nilo Tadasco

Atenção

Máquin'ss, d� Costura
,�'�'W'ESTILO MODERNO.

o�eLos
·de.

'

1951
PRIHAM PéLA

SUA FINA

APRESENTAÇÃO

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

RESOI..VA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE
COSTURA!

VENDEMOS COM GARANTIA E COMPLETA AS·
SISTf:NCIA TECNICA

MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA- .

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

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

PEREIRA OLIVEIRA & elA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 6 !
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Notas n�ee;::ri!:Po::�r"e' CIDbs!ssRs�!�'A�!RAª'sosto 1
São Sebastião onde vse en- para faze_: um, : Com. a nova aparelhagem sonora, de fabricação in
, ontra o túmulo do saudoso comparaçao, o que e o nos-

glêsa novo alto-falante e nova é ampla tela, que,' será;adroeiro da Ci.dade de Sã.(l: 80 P�laci�, Tiradentes \ ,a inau�ur;da na 2a feira próxima, o CLUBE DOZ� DE
Sebastião do RIO de Janel-l sua co�ega em Roma, f ca

I AGOSTO está apto a proporcional' a seus assocíados,
1'0. deCe?CIOna�o.,

I D sessões de cinema de um modo geral agradáveis e ins-.

t 'OI' da Igreja nos I-Ia na Câmara (OS epu- .. , .. _ .O III eri \ ,-,

1 I 'I' f' rrt 'trutIVas, pois toda semana e exibido um ou mais com:
t 1 dmiraveis e alzu tactos (a ta la o con o o o' .

'Ih d t t�ui e as a e» -. - : plementos de VIagens, maravi as ,a na ureza, e c..
mas relicários santos rela- ambiente e OS recursos tec- i Proiee�. âvel ambiente social de pura eordía-....

id d
. ;-' t tre : rojeçao impeca ,

-:pl·'onados com a VI a o pa- nICOS que n3.O exrs em en re ; Iid d t
-

d monstram o interesse que a Di-""

"I I a e, es as sessoes e
tr�)l10 da Basilica. nos.

íblí t' l retoría do Clube tem em proporcionar momentos de sa-anhados Por um A bi 10 eca e O que se;
,

.

d
'Acomp .

d di d Ih i lutar passatempo aos seus aSSOCIa, os.d
.

itâmos as catacurn- po e izer e me or em ma-

!
.,. di 3 d

�

entrante, serâira e VIS" ..., _.. _ < _ Para 2a feira proxima, la o mes "'.

has, onde Pedro, Pa�lo e têria �e especiahzação. Nao

,-apresentada um programa variado, como seja:
outros apóstolos de Cristo há um assu�to que o. p.arla� NOITE DE FARRA _ Desenho musical.
pregaran.: a: d?l�tri�a_, cristã, ��nta_l' �recIse que o ficha-

'JUSTICA PARA TóTó _ Desenho musical.
'havendo alí mscrrçoes que no nao acuse centenas de' Aí vEM: O'CIRCO _ -Complemento natural.
aténtam a autêntícidade da- volumes,

CIDADE PERIGOSA _

I

Aventuras interessantes.
,queles que souberam lutar O deputado italiano tem, PRóS E CONTRA _ Comédia eletrisante.
contra a tirania f' o p�ganjii- a sua disposição tudo o que OFICIAL DE JUSTIÇA _ Desenho colorido.mo: Há, ainda, os tUIDuloo<, êle necessita 'para bem e- A Diretoria pede para que seus associados não se
dos heróis da religião ca- xercêr o seu mandato. "

facam acompanhar' nestas sessões de, pessoas .extranhastólica e anônimos eristâos Todos os ex-presidentes às' suas famílias.'

que ali foram enterrados da Câmara possuem bustos
nos 17 quílomerros dos csub- em várias Galerias, - além
terrâneos da Basilica de São das télas, recordando fatos
Sebast�ão. '

históricos relacionados com

'a vida da instituição.
o VATICAN,O E O SEU VA

'UOSO TESOURO
A < Praça São Pedro, com

as suas tríplices colunas,

vendo-se nos fundos, a Basi
lica de São Pedro e o Va

tirano, o Altar da Confiss-ão
no interior da Basilica, a

Capela Sistina, � Bibii(:r�
ca e as suas valiosas je .as,

as grandes telas -e as.mara

viihosas estátuas, tud-. IS

�:.: faz com que o turista ::a
mais esqueça a visita que
faz ao Vaticano, mesmo nào

sendo católico porque' os
artista, a.o intelectual " s.o

cientista. a arte e a cíên. ia

n�c t';'m' religião ou pál;":a.

Antonio Prats João Ouriques '

Participam aos paren
tes e pessoas de suas

relaeões o contrato de
casamento de sua filha
Lenita, com o, S}'. João
Carlos Prats,

Lenita e João Carlos

e

Senhora
e

Senhora'
Participam aos paren
tes e pessoas amigas o

contrato de casamento
de seu filho João Carlos
com a srta. Lenita Ou-

Ó SENADO ITALIANO
O nosso Palácio Monroe,

onde se encontra o Senado
Federal, possui apenas 20% I'(vinte por cento) da área do

, I
Senado Italiano. I
Do mesmo modo que a

Câmara dos, Deputados, a

sua Biblioteca, a Salade Re

cepções, a, Sala de Leitura,
o Salão de Estar, encantam
pelo bom gosto e pela deco- V d

'

ração apropriada, 'recordan- en e-se
do a todos, que é um dever, Por motivo de mudança,
um imperativo, trabalhar e

uma máquina SINGER no
viver num ambiente de 01'-

va, com 5 gavetas por ....
dem e disciplina. Cr$ 4.200,00.

_

I pma máquina RENER no-
OS ITALIANOS SAO AMI-

va, com 3 gavetas por ....
GOS DO BRASIL Cr$ 3.100,00. '

Vis��ámos v,ár.ios países I Uma máquina 'SINGER
do Oriente MedIO e da EU-! usada com 5 gavetas por
repa e podem�s af,irmar co� Cr$ 3.200,00_

'

segurança: nao ha um pais Tratar com a Sra. 'Cacilda
onde o Brasil seja m�i.s res- Gonçalves, à Praça XV de
peitado ,9.0 ql.\e 1!.a..Ita"l]._a. Os , Novembro 22 - sobro - al
-brasileiros alí são recebidos to do Restaurante Rosa.
com o 'carinho e a dedicação
que êles recebem os nacio
nais que se encontram fóra
da Pátria.

rjques,

noivos

Fpolis., 20-11-51.

Resíríeu-se
O "Satosin" é um exce

lente para combater as con

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

seu farmacêutico "Satosin"
.indícado nas traqueo-bron
quites e suas manâfesta
ções.
Sedativo da tosse e expec

torante,

e CASTELO < SANT'A:�GS-

\'
LO,

,

'

Atnn'�ssámos a ,pOl:te' 1'1)-'
, \'1'(;: o TIbre e, pelcorr.�m')s

ti_'l.:io ,) Castelo Sant'Angeb.,
onde VlInOS o Museu de ,''..1-

mas de Roma Antiga, as Sa
las dêRecepçõés, '0 Dcrrnítô

ri!,- e a Capela, onde há f-.é

c/i�s, vários Papas,__ nos

�bmentos dificeis, refugia
varre-se, certos de que, ali

não seriam 'incomodados,
porque o Castelo é uma CIDADE CONFORTAVEL
grande fortaleza, tendo si- E LIMPA'
do testemunha de vár1:ls O que impressiona ao vi-
:conquistas e reconquistas gjtante é a limpeza da cirla
-de Roma. de. Percorre-se toda a ca-

A CAMARA DOS' DEPUTA
DOS

Quem visita a Câmara dos
I?eputados em Roma e f2- I
,.chando os olhos procura re� I

'

constituir; espiritualmente, _

AS MURALHAS DE ROn-IA
As Muralhas de Roma

conservam ainda as marcas

-do que foi a ,.invasão dos

bárbaros, bem I'étratados
nas telas que fomos enc,)n

trar depois no Palácio Y3C'
chio em Firenze.

, Percorremos tôda a anti
ga Via Appia e alí encon

tráD10s restos de estátua� e

inscrições' romanas de toda
.natureza.
Ao tUl'ista não deve esca

par o interêsse em conhec8r
as Muralhas até a Tumba
'fIe Cecilia Mete'lIa e a Basi
lica de São Sebastião.

ALUGA-SE·
Casa de construção nova

com agua quente e fria no

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

está situada' à Travessa
Raul Machado, que" liga a

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

rio, que resicte ao lado.

Enfermagem,
Profissão de
'Futuro

A enfermagem é profissão de futuro para jo
vens do no�o País.

o Brasil precisa de milhares de enfermeiras e

a Escola de Enfermagem da Univérsidade de São
Paulo, está aparelhada para formá-las.

A Escola oferece gratuitamente,· durante os 3
anos de curso, residencia e manutenção.

As matriculas estarão abertas na Secretaría da'
Escola, á Av. Adernar de Barros, 440 - São Paulo,
no mês de dezembro.

Os requisitos necessários á matrícula encon
tram-se no Edital abaixo.

Edital de Matricula
Em nome da DIUETOHIA DA ESCOLA DE EN

:FERMAGEM DE SÃO PAULO. anexa á Faculda
de de Medicina da Universidade de São Paulo, faço
público a abertura de inscrições para matrícula no

curso normal -de enfermagem, de 1° a 30 de dezem-
bro do corrente ano.

\

pítal e não se encontra a

falia de higiene que' notá
mos em várias capitais do
Oriente e da própria Euro
pa, inc'lusive Paris.
. Já afirmámos que a me

lho1' cidade do mundo é Pa
ris e o melhor país do mun

do - ITALIA.

.,J

Os candidatos deverão apresentar-se na Secre
taria da Escola, á Av. Adernar de Barros, 440, das
9 ás 16 horas, nos' dias úteis, instruindo o requeri
mento de matrícula, com os seguíntes documentos:

1°) - Certidão de idade que prove' a idade mí
nima de 18 (dezoito) e máxima de 38 (trinta e oito)

,_aJ\flS.;_.__,- _" _ "_ - _, ,'-,-

,

20) - Atestado de sanidade física e mental;

3°) - Atestado de idoneidade
<
moral;

4°) - Atestado de vacina;

5°) - Prova de conclusão de curso secundário:
Normal, Ginasial ou Científico. E:stes últímos deve
rão apresentar ficha modêlo 18 oü, 19 em duas vias;

6°)· __ 3'retratos 3x4 de frentej
7°) - Título de eleitor;

8°) __ Carteira de identidade.

I

i·

\

I
I
I

I
I \

!
ria.

sio. fR4NCISCO 00 SU1J oara 'NOVA VORK
htfot<mo ..6•• oomol AIJltnhlt

t4' l' .oc>poU.- Carlol H1.'lep�k'" S/A - Cl- Telelc%l� 1,2)" ( End. te'f!:�
.

.-,' rl'rlllneiocodo Sul-en!o. HoepcJce S.\ -CI--Telelone ó MCORBMACE

-o 8ahio�

,'-'VIRCiE'M 'ESPECIALIDADE,"

São Paulo, 13 de Novembro de 1951

ln�LENA DE BARROS SII...vEIRA Secretá·

., Clube Doze. de Agosto
A V I S o

A Di1'etoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer
.

de avisar aos srs. Associados que, a partir do dia 10 de

I dezembro, se encontrará aberta na Seoretaria do Clube,
as inscrições para as senhorinhas que desejarem debutar
no grànde ,baile de São Silvestre, a se realizar na noite
de 31- de dezembro.

. Arnaldo Dutra - Diretor Social

da
(') J. •

W'ETZEL, INDUSTRIAL-JOIN V [LL �
_ (Y1ar,IU't rell.

-" _

T0RN;\ ,1; ROUPA BRANQUISSl
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Prêso o .Me jor Demrveal
Cordeíre Quatro .mil toneladas de arroz,

Quem
..
Quizer .iOtlUerito na �olicía goian,o para o Chile

Militar vai para a cadela RIO, 29 (V,A,) - Fomos sub-chefe do escritorío co-

A notícia espalhou-se ontem pela Capital: fora pre- hoje informados de que a mercial do Brasil na capital'. ;.

so e estava incomunicavel o sr. Major Demerval Cordel- firma Hermano Barcelos chilena, atualmente aqui.
'

1"0, da Policia Militar. desta praça adquiriu para a Disse-nos o sr. Ar-isten

Que h�uYera para essa prisão e para essa íncomu. Agencia Braço de Sahtiago Santana que a prioridade d

nicahílidade? Tentativa de revolução? Não! �penas ten- .do Chile uma partida de I negocio foi oferecido .a.

(ativa de inquérito. E os inquéritos estão proibidos na quatro mil' toneladas de ar-] Instituto Rio Grandeuse do'"
CIDADE DO VATICANO, f' ,'�·A.) ".,,, tativa P.i" -:». à Policia Militar. Por haver requerido um, foi preso, há roz goiano, Essa transação, ii' Arroz, com o qual não -s�

2!) IU.P,) - O Papa Pio I"!d" Jr �!,11G1 pessoa iuoce: dias, o Major Pedra Pires. Agora tocou a vez ao Major' ql�e atinge a quas� um ,m�- chegara a bom te:'mo 'f::H_,
XII declarou que uma.partu- t.· ,', t ,-,rte dir.".l L\- Demerval Cordeiro. O primeiro pretendia que se apuras. lhao de dolares fOI aSSISti-I VIrtude do preço nao co )V1I"

.

r'íente, sob certas condições, 'r2.·et ltl'U' "por ex' �.rJIO
-

se a saida de uma informação falsa, que saira da Poli- da pelo sr. Aristeu Santana, aos compradores.
_, "'.:'.'_;__pode submeter-se a uma 0- sa lvaueuto de uma f .t:... �:l' cia sem nela ficar registrada e fora levada ao sr. Go- F-;':-, .

peração ou a qualquer outro n '." dll':'L8]1dentem-:fl:l� t;() vernador, que, ignorando a irregularidade, e baseado ne

tratamento médico que po- seu ESI !l<:L; úe .g'ravio ez, ." la, fizera determinado ato em favor de um oficial.
peria, como consequencia (.lU': requer uma. inntervan- O segundo, ao

-

que estamos informados. apontara I
indireta, causar a morte do çi.", e irúr. ',1 ou ,'; r) t r: diversas irregularidades últimamente verificadas na

nascituro. Comentando ex- t:,-.. �I't./.} Lerareutico ,),;.: 'e- Corporação e para apura-Ias solicitara a abertura de um

pressões do seu recente. dis- uha ('''.'1 :',"jli', ncias a 'e�,," inquérito.
curso, em que abordou, do r"i:';, et t'll,!' as qu-r.s h .nc- Decidindo de plano} sem qu-alquer respeito pelo di
ponto de vista da Igreja Ca- vit.ivot morte do fe, (>��e reito de representação, e ficando mal situado em face
tólica, os problemas do ca- at« ";0 ;:'(.f' ser 0";:;.'11';:':<1- das denuncias, que-somente um inquerito regula pode
sarnento e da maternidade, do de .l':"IlL'l'�O dire',�c' 11 \:i� 8 ria decidir se procedentes ou não, o comando prendeu
o Sumo Pontifice assinalou rie uma ! essoa i) ,cc';'!e, o oficial denunciante.

•

ter dito, naquela oportuni> l' 03 ,b '.� ';:jições, • opera- Ocorre, ainda, que êsse oficiai, presentemente,
dade," "que a morto. direta :;ar,.;. .: ija,'bem com,', "'d'ltem no judiciário um mandado de segurança a decidir.
do feto para salvar a mãe t.. : :1 ",�, venção com t u- Esses fatos, .sôbre os -quais oportunamente faremos am

não era permitida". E acres- t1' IS :u -:l. ,·mentos. o'" rp

I
pla reportagem, estão evidénciando que a disciplina e o

centou: "Mas, independen- (jU: ,1 mesma não, po5e s: 1 espírj�o. �e ju�tiça desertam da nossa b.rava e tradicio

teme�:lte do seu estado de a?Iada para depois do .:1:1S- nal mil icia, cujo comando sofre de alergia pelos inqueri- !
gravidez uma futura mãe CImento da criança e não tos.

pode submeter-se a um tra- haja recursos d eoutra na- Não será o caso de a Assembléia procede-los?
tamento de urgencia. Isso é tu reza".
permitido, mesmo que te
nha, como consequencia a-

cessoria, a morte inevitav€l Beoefil'io n Lei· de aumentodo feto". Esse fato não pode '\I

ser qualificado de tentativa Inal'�bAdodireta contra a vida de um
".. U •••.

.

inocente. "Será esse trata- A Inspetoria de Veículos Os Juizes da Capital não recebe-
mento de urgencia permiti-

e rrrânsito Público, organi-
do d{'sde que não seja p.)[':si- ,zou, no Largo Fagundes, ram -venclmeutos
velo "'cu o,diamentc e 'rão' onde se encontra a Assisten-·

Q d d I b
�

'._ . , •

1\1<
"

1
' una o a e a oraçao de, resolveu SOIJ'cI'tar' essas

existam outro,> remédio,:; p"-
Cla 'J.umclpa, a rua Felipe d f 11 d t

Ta (, mal"
." co

Schmidt, um ponto-de-auto-
as 'lOtO las d� dPaga_?te:- o, providências ao sr. Governa-

,

. .

I'
.

nos u Imos las o mes pas- dor, salientando um dos e-
O pnmeiro dis(':lIr�1) d,) move, atendendo, assIm, de '.,

.... .,

,-, '_.

forma mal' t' f t'
, sado, os srs. drs. Jose do mm�ntes Julgadores que a

rapa, pronnncIado no dia s sa IS a ona, a I'� .
..

G II tt· .•.
.

. . .

29dO; ,_ , coletividade. . dt.l OClmo a o. I e _"írno atItude dos JUIzes da Capl- ,e utubr,o �ILmo, ..,)Ll I: I HOt'schel determmaram que tal não era pássiveI de crí-!es�� tema, fm vlOl'1l1tél,1�émE
.

A medida, não há dúvi- nelas figurasse o padrãu a- i tica, pois ambos agiram em

?�ltIcado em a1guEs en'cu- da, vem atender situacão provado pela lei nO 2�, já, função da lei e, depois nor-I;3 ?r�t�stal'tes: fIm .i,ornal que, há muito, estava a -;_'e- promulgada e, portanto, em li malmente, levaram o 'fato
a igleJa Angbc.ana Inter- clamar mais atencão da plena vigência. ao conhecimento da autori- i

�7:�t��I':OÜ p'.�:Omnunclan:�:-�� do IVTP para com a p;pulacão Como o govêrno não con- Idade !udici.á·ria ql.le lhes é
.

,o qlle. J" a Em diversos cantos da C;{ni- cordasse com o pagamento e supenor hlerarqUIco
1�'�,'l1' f,\lt> "üma ""·'·l'·r-� tal olltros pon·tos d t� .

f t 'I I I·
.

,
,-

• ,

-- - • ,.u, <, . ,- e-au 0- qUIsesse e'e ua.- o pe a eI O E��ecutivo, em face do
r. , •.) pode '1'1' sacnf; . -

(I 1 p' moveis poderiam ser. Iocali- t'
.

'd . \
... � s�'v:r'.,. .-";,".," . an.lg�, Ja revoga a� ess('!il exposto, vai explicar porque i

- 1 .I vlda da .O.tl:' r- zados. Mas, com telefône. .. dOIS Ilustres magIstrados .não está cumprindo a lei. i
GI)P, segua(" sua." C'xpres- Assim, como, está, quase deixaram de receber seus De advinhar-se, de logo,
��;;�. "8ra T ;',a desurn�n,;i", que não dá' certo,., Quem vencimentos. as desculpas que. dará.

quizer automovel, no Largo Alguns dias depois, am- A primeira delas, sem dú-
,,\firmou Lo XII (11)'.', O," Fagulldes te'

.

b d·
. .

'

". ,ra que Ir a os se .Ingiram ao colend9 . vida, será a já célebre repre-'1.1 !w� ::; on seu (j._...·.·.I�_.".(., pe' l' t- d T· I- a, ou, en ao, man ar nbunal de Justiça, comu-. sentação, com efeito sus-
anterior ;!:I� pudesS8 .:,,1 r, alguet;J que vá chama-lo. nicando o (ato e solicitando

I pensivo, que diz haver feito
t('l'!jí'e".:'lJ�\ da for111') �'·nl, f) Se tv ra mesmo, que nes a as providencias cabíveis. ao Supremo Tribunal e que,{.,j • \ ',,;: i l-·ósito _. c· I J! terra nem b f' E -

d
.

.,
. ,sempr.e o ene

1-,
m sessao e ante-ontem! até ontem, ;linda não havia

.:Oll . - 3f'l11; 1'e u'sa. :1' ',iI ) - ClO vem completo?,.
.

o Tribunal, por unanimida- r chegadQ ,ao 'seu dest{�o.

Estão 'pagando .o-a.umen t O
Enquanto os funcionários do Legislati.vo, ontem. eram pagos com o

aumento da lei n. 22, os membros do Judiciário, ante-ontem,
recebiam pela tabela

.

antiga !

B�e-gre-sS-ar-am-os-Pa-·rlãiént·-ar-es--"Ca-tar-.iU'e-ns-es'
............................................ Da Capital Federal regressou, ontem, via aérea, a Bulcão Vianna, atual li�el1' da bancada na Assembléia,

\ Comissão Especial Pa�lamentar, constituida dos srs
.. D�- Legislativa e Romano Massignan, .esteve no Palácin d!? >

putados Ylmar Correia e Fernando Oswaldo de Oltveí- Catete, sendo recebida pelo sr. Presidente Getúlio Var-
o

ra, do P. S.' D., Cássio Medeiros, do P. R. P., Paulo Mar- gas, fazendo-lhe, nessa oportunídade, entrega de exte;:'s�<
ques e Francisco Neves, do P. T. B. memorial em tôrno do grave problema, pleiteando. comex

Naquela Capital os ilustres parlamentares catarirten- solução mais rápida. M3littr número de vagões para aque-

ses fôram realizar demarches para solução de um dos la ferrovia.
.

problemas mais graves no momento, para a econômia de Antes, em sucessivas conferências com a Comissão-

Santa Catarina, qual seja o do transportes, pela Rêde Mista Brasil-Estados Unidos e com o Departamento Na-, '.

Viação Paraná-Santa Catarina, que, como é do conhe- cional de Estradas de Ferro, cuj9 ponto-de-vista sôbre

cimento público, não vem satisfazendo, como seria de o assunto é indêntico ao defendido pelos representantes- .. ·

esperar, as necessidades do comércio catarinense. catarinenses, êstes realizaram estudos, em conjunto, só--

Ante-ontem, a ilustre Comissão, a que deixaram de bre o magno problema que os levou à Capital do País.

integrar os representantes da U. D. N., srs, Deputados Na sessão da -prôxíma segunda-feira da Assembléia
Legislativa, a Cemissâo Especial de Parlamentares .darã.
conhecimento ao Legislativo, atravéz de minucioso e suo .

bstancial relatório, das atividades exercidas em sua mis
são ao Rio de Janeiro, de onde ontem regressaram os seus;

ilustres membros.

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

Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Novembro de 1951
--�-------------------------------------�-------

los primeiros dias de Dezembro:
"A PRESENÇA DE PAPAI ,NOEL"

Interessante reportagem de Adão MIRANDA, do

"

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

os aspectos, os preparativos das Festas tradicionais do

NATAL.

PIo XII esclarece a posição da igre"
ia Quanto à int6rvenção.cirorOica

DOS CISOS de gravidez,

.

Vai, a seguir, um comentário que nos enviaram ..

Para variar é em verso.

x :li:

A hora não é de política, mas de. traJJaU19_ '

E se não a aproveitamos em obras uteís à cele->
tividade, - ai de nós.

(O sr. Governador, no discurso em Chape-c

..................................�.......

cõ.)
..

Ai de vós! - politiqueiros!
Ai de 110S! - os marmiteiros!
Ai de todos os partidos!
Ninguem politique mais,
Ao clamor de tantos ais)
D(,Ilorosos, compungidos.

Funcionário despedido
Não se julgue persegllido
Nem se incomode com isso.
Se o "trabalho" .foi bem feito
E a Justiça não der geíto,
Deve estar certo o. " "serviço"",

Quando o veto é regeitado,
O recurso engatilhado
Deflagra, protelador.
Nisto de pau vai, páu vem,
As costelas a folga tem
E folga o. " "trabalhador".

Mas, do discurso que lemos,
Desde logo compreendemos,
Esse novo "servicinho":'
Como bem despistadol';.
O Senhor Governador'
Quer politicar,., sozinho r

GUILH'ERME TAl,':,

.>
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