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Govêrno Anti· Oci�ental �a Síria
deposto 'domilitar para

ministro
�ubstit,.if O' gabinete
Maruf Dawlíbt,

,. .

primeiro.
DA.MASCO, Siria, 30 (TI.j

..

con;tando.
de Defesa do Ori- hington e Turquia, enquan- 'a. razão imediata de seu gol- fesa, cargo que Dawlibi pre

P.) - O tenente-coronel ente Médio proposto pelo 0- to Shihaklj tem, em mente pe militar contra Dawlibi tendia exercer juntamente
kli 'h id t D Iibi

A

f
-

d
.. Esteve-efffi'el16s, a servi-Adeed Shi�1�, 1,

•

ornem

leI
en e, aw 1 1,

op.os-se .

ao prestar toda a cooperação parece ter
_

sido o fato de com as unçoes e primeiro . , .

forte'" da SIr1a, derrubou o Pacto de Defesa sugerido- ao ocidente em troca de au- que este nao nomeou um mínístro. Em seu, gabinete ço da Comissão Estadual de .

novo governo anti-ocidental' por Londres, Paris, Was� xilio militar-eNão obstante, militar para a pasta' da De- não havia um único militar. Energia Elétrica, 'da qual é

deste país, que havia sido
"

,.
'

digno presidente, o nosso

formado poucas horas an-
••••••••t! "'•••••••- ilustre conterraneo, sr. dr.

teso Shihskli, como chefe do •. V d
TIdo Deecke. Na sua rápida

,EJtado, Maior 'do Exército, O r"ca-' e' t· d' R
'

bI- o mio olga as estada nesta Capital, ° emi-

tormou uma Junta Militar, ,'.'
_

m· n. .

O
.

a
.

e�u .. .I...ca VI·a.DiI' .. !lS crl·t,-_ ���tperi�:n\e;�·:l�egol.a:e�:����para substituir o Gabinete.
,_

� U
do' deposto primeiro minis- RIO, 30 (V.A.) - A Ca-: Conselho Nacional de Petró- cruzerros ; Ministério do Ex- ! mero de amigos e admirado-

tro Maaruf Dawlibi, en· ma.ra dos D:i)Ut�dos votou le�, 381 milhões 763 mil cru- -teríor, 209. milhões _7�5 ,m.i! cas ao DOVO S8- Ires.qu-anto o exército ·assumia hoje a redação fmal do 01'- zerros : Conselho de Segu- 603 cruzerros ;
,

Minístérío

I I
.. •• ••••••••• II

:imediatamente o controle de çamento geral da Repuhli- rança Nacional 1 milhão do Trabalho, 659� milhões ar o mlDlmO
I •••••

todas as comunicações : Cor- ca para o próximo exercício 142 mil 760 cruzeiros; Ins- 99 mil 985 cruzeiros : Minis- 1

M' O Ilderreios, í.elégraf'o e telefones .. financeiro, A receita e3i:.á tituto Brasileiro de Geogra- tério da Viação; 5 biliões RIO, 30 (V.A.) - A gui- nrreo "

. Ainda não se dispõe de de-. estimada em 25 biliões 536 fia e Estatistica, 78 milhões 860 milhões 48 mil 862 cru- sa de esclarecimento às crr- r"On".11"ao\.A.
.

talhes mais amplos sobre "o milhões e 889 mil cruzeiros 500 mil cruzeiros; Mínisté- zeiros ; e. Poder Judiciârio, tícas feitas aos novos pa-
,.. nu tJ II'

golpe de Estado. Um comu- e sendo de 24 biliões 631 mi- tio da Aeronautica 1 bilião 271 milhões 740 mil 543 cru- drões de salario míuímo pa- \VASHINGTON, 30 (U.
nicado transmitido pela râ- lhões e 889 mil cruzeiros de 983 milhões 21)5 mil 588 cru- zeiros. De acordo com a lei ra as diversas regiões do P.) - O líder republicano
dio oficial de Damasco di- renda .ordinaria e 905 mi- zeiros; Ministério da Agrí- votada, o lVIinistéri? da Fa- país, o Ministro Segadas no Senado de Nebrasca; fa
zia que a situação era tran- Ihões de renda extraordíná- cultura, 1 bilião 212milhões zenda fica autorizado a rea- Vianna afirmou que elas leceu, boje, às 12h45m, no

quila e pedia ao povo sirio ria. A despesa está fixada 978 mil 897 cruzeiros;

Mí-Ilizar
as operações de cré-. partem de tres setores .. Do-s Hospital da Universidade

que mantivesse a lei e a 01'- em 25 biliões 425 milhões e nistéri? .�a Educa�ão _e Sau- dit�, qu� se torna:�'em _neceZ'· industriais cítadínos
.

inte- George Washington Wherry,
dem, cooperando com' o re- 436 mil e 972 cruzeírosçha- de, 2 biliões 793mIlhoes 901 sanas, .por antecipação de ressados em matar as índus- contava 59 anos de idade.

gime militar ora instaurado. vendo assim um "superavit" mil e 20 cruzeiros; Miriisté- receita até 20% sobre o irias concorrentes no ínte- Wherry foi eleito' senador
Informações transmitidas de 111 milhões 402 mil e 28 rio da Fazenda, 4 biliões ,56 montante da despesa. Nri rior torcendo, para isso, por pelo Estado de Nebrasca,

lIe10 rádio de Cairo diziam, cruzeiros. A despesa está milhões 936 mil �OO cruzei- estimativa da receita, a um salário uníco para todo ,'em 1943, e o Partido Repu
por sua vez, que todos os assim distribuida: Congres- ros; Ministério da Guerra, .parcela maior é o imposto da o país. Dos Üde�'es sindicais II blícano, fê-lo seu líder n? Se

ministros do governo depos- so Nacional, 163 milhões 3 biliões 807 milhões 59 mil renda com 8 biliões 51 mi- menos esclarecIdos e dos nado, em 1949. PertenCIa 0-

-tu �ol'am detidos e que opa· ·330 mil 554 cruzeiros; 11'i- 732 cruzeiros; _,Ministério lhões e 500 mil cruzeiroll, falsos lideres inteTessado� I riginalmente ao grupo "iso
lácio do governo está cerca- bunal de Contas;, 29 milhões da Justiça, 1 bilião 214 mi- segu.in(lo-se-Ihe a do impos- na, subversão da ordem in-llu?iOnista" do �a\l:tido Repu-do de guarda's milita re3; Se- 131 mil 196 cruzeif'os; p'r�, Ihõ�s:e5 'mil e. (1)0 9.r\t;��.irp::u" .1\,9. c!.�_çQ-nsumQ c9n1 8 biliões tema. h ," ; blH,lano. "

.

�undo àS mesmas jnfol'!lfa-I·si?e�ci� �â R.ePRblica, "7 Ministério da Marinha>2,bí":'5 �ni1hões�e 300 mi1 cTuzeí'i �: "";�' r" >"'". '

•

>-,.
"

,-

.

__;;__.,--,----

'Ç.ões; Shihakli a.lltJlotl -

to-l �H('�oe$- 194 >rmh9�0 _cruzel- liões 444_milhões aO'm.i!, 180 1'01'. ',:" " '�', - 'Te'ria havidó tarobém ·��'um
4,os os decretos do governo 1

lOS. -DASP, 33 mIlhoes 872
•••••

, go')'p'e m.-.I,-·ar O'a T�.\
•

•.Iand.·aderrubaâo e enviou forças j'
mil e 40 cruzeiros; Estado

I .,"
militares para ócvpar as po- .Maior Géral das Forças Ar- Prosseguem em Las Vegassições estratégicas em todo madas, 5 milhões 946 mil .

_

"

LO�DRES, 30 (U.P.) .- ['o,der atualm�nte, por de-

I
.. A emJssora de Bangkok m- tl'as dos bastldores, desde

�i�aí:�u�:v�o�u:��:��oo;/� ,i:�dc:���e���s�o�o�����z�: as exper·,enc·,'as !:ItoA·ml·ca...-'s terrompeu hoje a sua pro- a fracassada· l'evoÍta da.

conspirar contra os,inj;eres� li d.as Forças ATmadas, 2 mi- "'. U
_

.

gramação normal para in ..

I
]\�rarinha de T'hai, 'em junho

formal' a queda do atual re- passado. Tanto ele como seu
ses nacionais, ameaçando' lhões 975 mil 920 cruzeiros; LAS VEGAS, 30 (U.P.) - .

uma serie com que estão gime da Tailandia e a for... genro, o chefe da POlicl?,
sacrificar a independe,ncia Comissão de Reparação de I Uma pequena explosão ato- sendo verificados os efeitos
<da Siria, e dizia que o exér- Gnerra, 468 mil 880 cruzei-I mica. foi realizada hoje, às das �xplosões sobré os ar-

mação de um novo governo Phao Sri Yanol1Q,h, junto
. organizado pelo eomandal1' com dois outros personagen,;cito interveio porque o �'re,. 1'08; Comissão do Vale do primeira horas da tarde, no mamentos.

te em chefe do ExeI'cI'to t"e >;l.lstaram a rebelião e reco-
gime de Dawlibi criou gra� São Francisco, 192 milhõe.s local das experiencias da

.

, ... ,
.

-
..

. , nente-general Phin Chunha- locáram o primeiro minis-.
ve crise no momento em que 544 mil 800 cruzeiros; Con· Comissão de Energia Atomi- A detonação não foi vista

I ..

wan tl'O P. Pibulsong Gram no
<J3 problemas internacionais· selho Nacional de Aguas e ca - planuras de Yucca. A nem sentidá ou escutada em

•

O general Phin é um do,c; seu posto, onde pª,ssou a ser
Tequerem decisões rápidas". Energía Eletrica, 2 milhões de hoje foi a segunda de Las Vegas. b d' tI' r'O·.llsiderado comó o "testa

O governo depôsto havia 840 �il 660 cruzeiros; con-,
,Ulem 1'08 a Jun a c e qua- <..

'd
- tro homens que mantem (\ de ferro" da Junta.

81.0 Ol'g.<l.nizado ontem: 4a; se�ho Na�io�al de �cono- � .....
I feIra, com o qüe termmara nua, 8 mIlhoes 847 mIl 920 -

. . ,� ,

.

a crise IZolitica. de 23 dias eruz:iros; Con�elh<: de Im!- i D-pcretõs. do Presidentt da Repu- -.-
-

..�---d-----d--e-.-a-p-!:lII.�.de duraçao Burglda do desa- gl'açao e Colol1lzaçao, 8 mI- i •

.

'. " OleiO . a seguu a I u
cordo acêr�a do projetado Ilhões 350 miI9'�0�cruzeiros; IbJ'lca:. Luz de Ca,mbonu e apro- da campanha'do trlg�o '

••••••••••••••••�.......................... vação dos Ist8tOtos .dá Mútua Cata., .

RIO,� 3� (V.A.) - ? mi- sufi�iente_ e porqu.e a Ar-

D
' ,

·

.

'- lllstro Joao Cleofas, tItular gentma nao nos pode forne-
.

eclarou Trumao: {(Na-o ..h.uve rlnensp de SeQu'r08 dp, BlumenHU da Agricultu�a, c?mo já c�r as quantidades necess�-
. 11 RIO no ("1 A ) O p" - T· b'

..

Ch f convocou os Jornallstas a-' nas pata manter o pao-

I
.ce·SS·.Bca-.o do 'fouo na 'Core'I·.a». sident� Vela ��;6blica as:�: Ido ;o�e;: �::���� a�rov=n� CJ:editados �Uríto ao :seu ga- branco.

.

I nou, ontem, decretos, outor- do, com modificações, os es- bmete,. dará am�nha u;na ..
gando à Prefeitura Munici- tatutos da Sociedade Mútua entreVIsta coletIva . a

..
lm-

KEY WEST. 30 (U.P.) - tados. Somente então a s'e-
paI de Camboriú, em Santa prens�. �es�a entreVIsta .

d ·d d
f
O presidente 'Truman�'f

- gurança futura das forças Catarl'na concessa-o
.

S' G devera prllneuo responder O riso a CI a e •••
.. para Catarinense de eguros e-

clal'ou que as Nações, ni- das Nações Unidas, inclusi- distribui� energia elétrica rais, com séde em Blumenau, Aos criticas .de varios jorRais
'{las continuarão exe:ç endo ve a dos que se encontram

no respectivo muniCípio. nêsse Estadél. \ sobr� o h?goilfe mostrar as

pressão sobre os comunis· prisioneiros. do inimigo, es- •••••••••••••••••••••••••0................. prOVIdenCIas tomadas pelo
tas at_é que o armistício te- tará assegurada,. 'governo para evitar a escas-

nha sido assinado na Co-l "Não podemos permitir 1= f
.

f· I d'
.

d
sez desse produto; segundo,

reia, e que as forças dos! que nossos homen,1'l s�jam Lm ase ,na e estu os .dizer que houve, apesar da
Estados Unidos !Ião ser�o I ap�l1hados. f.or� de equi�i- estiagem um aumento na

.apap.hadas sem preparaçao i brIO pelo lmmlgo, caso 'nao

O. p,l_Doro.,stl·mO ,d,o Ba'DCO, MO"od'·'8'1. produção nacional de tÚgo
I

!leIo inimigo. i t'Oalamos atingir um satis- fi, que,' proporcionalmente, foi
Lendo ,uma decláração' es- ; fatorio acordo de armistício. P. ALEGRE, 30 (V.A.) - lhões'de 'd01al'es - ,se des- maior do que a da Argenti-

cl'ita, disse o presidente: -A continua pressão de nos- Falando ontem à iIIlprensa;. tinará à cÓlitinuação do PIa- na; 30 anunciou o inicio da

"Espero que todos compré- sas forças sobre ele cons- o dr. Antonio Brochado da no de Eletrificação. Na mes- segunda �tapa da 'campanha
'

�ndam que não há cessacão tituirá o maior, incentivo Rocha informou estar em ma ocasião, o secretario d:.. do trigo, isto é, consti'ução "de fogo na Coréia e ni'io ha- para um- posterior e justo i Fazenda informou ser pen- dos silos no interior neces- I

:,erá até que o armistício se- armistício. Qualquer inter- fase final de estudo o em-' sarnento do governo trans- sarjos para evitar o apodre-Ila assinado. É nosso dever rupção prematura de nossos presÜmo que será concedido I formar a Comissão de Ener- címento do prod.uto; 4°, j LlS

:o�tinuar nossos eSf.orços esforços custar-nos-ia mais

I
ao Estado pelo Banco Inter- I gia Eletrica em uma autal'- tificar a necessida�e da a-Ia!� que os objetivos das Na- baixas do que as gue I1re- naciona,l. Esta vultosa ope-! quia,.a fim de. lhe dar maior doção do pão misto,. porque

'Çoes Unidas sejam comple- cfsan10s ter" - frisou. l'ação de credito - 15 mi- elasticidade. a produção nacional não é,

- Se eil conseguir um

emprego na ASSembléia
Poderemos casar, Os;
vencimentos lá eor::rem

peja lei do aumento.

.

- E nos outros lugares'r
- Continuam pela lei da
fome e da morte!

\

f' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LiNS NEVES
-Dir.tor .da Muernidade • m.·

Üc;o do Ho.pital de Caridade.

CLINICAS D._ SENHORAS

CIRURGIA - .PARTOS
UlBISTENCIA AO PARTO .•

OP.RÂÇOES OBSTETRICAS
Doinça. Irlandula:r.. , tiroM.,

-nirio., hipopi••, atc.
.

_ Diaturbio. nervoió. - •••d·
lidad. - \Reaim.a.
Con.uIt6río: Rga.F.rnando .a
..ido, - T.L -,1.481.

".id. R. 7 d. S.t.mbro - Nf.
CJ'a•• Souu - T.I, UI.

o ESTADO
Adminlstraçlo. )

Redação e Oficinas •
rua CODselheirf,) Mafra.
.no 160.'
Tel. 1.022 ,;_ Cx. Pos
tal, 139.
Díretor : RUBENS ,A.
·RAMOS.

RepreeenteDte:
A. S.,LARA

Rua Senador Da8�••
&-0 - 60 andaI
T·el.: 22-5924 - Rio d.

Janeiro
RAUL CASAMAYOR
Rua Felipe 'de OJi'feir... .

, aO 21 ;.... 8� aodar
.

:'..
Tel. : 2-9878 ._ Slo

. Paulo'
ASS,INATURAS
Na Capital

Alio
'

••.. Cr8 100.00
Semestre .:Cr-9 60,00
Trimestré. Crt 36,00

No Interior
Ano ••••• 'CTt: 120,00
Semestre .. CrI 70,00
Trimestre ."CrI . fO,GO
An6ncioa media.te eos
trilo.
Oa origina(a, mesmo

não pubtíeados, Dio ...
rio déVlllvidoa.
A direção nio se res

ponsabiliza pelos COB

eeítes em'ítido8 BOI ar·

tiaoll assinadoa.

O mais antigo Clube de Sorteios � Est�_
SANTA CATARINA.

Fez entrega de mais um prêmioem PO!1,ta G�� •
sa (Canasvieiras) à 'Exma. Sn ra, l\iARIA lNi.<1L"lA I
DA LUZ.

. "\'�.
.

. ,

INSCREYAM-SE!
DIA. WLADYSLAVA WOLOVSKA MuSSI

,
E

bR. ANTÓNIO DIB MUSSI
,,7··,.1

Façam sua inscrição hoje mesmo, p'F�n1'�:ml �
.

. agentes mais próximos, ou seu escritórie n:� f"aAiÇA
15 DE NOVEMBRO, 20 - 2°' andar (Anü� ''Ee'''�ll-
rante Ko·sa). .

Com Cr$ 10,00 apenas, Vv, Ss., es.tall'ãJ@, ��j
tados a concerrer .. ao sorteio à realizar-se G�la. 31 dJe J

OUTUBRO, 'qu� está' aproximando-se.. ,

,

Cr$ 13,�QO,oo distrfbuidos em IH'êmÊ'oo- �.s.� 4!l;S'o..;
-

. �
m�L i

j
J

____ • _ .........
�

� .1 .........__ .

DR. M. S. 't1t\VAL..

CANTI
CIIDica exeluainm.nt. ti. .ri-

all�a.. \

�11. Saldanh••arinão. 1•.

Teleton. (ll.) 7ie.

Cirul'Iia.Cltniea G.r'al,Pa""
1Ien1.. _.,l.to • ..p.ei.li.adó .u DO.:KCAS D. SDBO-

.,�. "�O
.< ';;'" _1III·-.-ã.l'Bt.:m'tOd9.:aé;diacn6.t;iéOa • u.ta_i�.

MLP08COPlA. - HISURO - SALPINGOG.AI'l'A _..: O·tAIIO
LIB.O BASAL

••ti...ra,la por ond.. c'urtlll.·m.troeoa,.laelo ••10. Ultra

........ o Infra Varai.lho.
,

O"••It6tiOI Trajàllo••• 1.1" andar _:_ adifieie ...

...�
'

••ré:ri.: Du ••• '11 bora• ...; Dr.•DlÁ.

Da. 11 .. ia Ja\)ra. :_ l'Ta. Mu.."

...t•••cta - ... Santo•. Dumoot, 8, Apio. L

Dr. Alvajo.de
Carvalho

Doenças de·Criança.
COnsultório: Rua Traja·'

no s/n. Edif. São Jo:rge -
l° andar. Salas 14 e 15. '

.
Residência: Rua Briaa

detro Silva Paes. S/8 -, 80
andar, (ehácara do Espa
nha).

, At�nde diãrtamente dae
14 l$. em diante.

.

DR. ALJ4'REDO
:.'v ; CHEREM '

Ca:r.o. Nliêlonllll. . d. -4QeUi\••
.onw.t.'.

.

; ·.�dire'tOr 40 Ho.pi�l Colon!.
Sant'Ana.

I

Do.uea. n.rvo... ·• m.ntal•.
Impot.nei. Sexual.
.ua Tirad.Il.. II" t.

ConlUlta. da. 15 ,. lt laora••
'\

JtON.: •• 7g8.

FAÇA UMA VISiTA .II.
FABRlCA ·DE 1I6óvms

.: - DE

CLINICA
do

·Da. GUERREIRO DA FONSECA'
.....n.ta .fetivo do Bospit.. d. Caridade, de .diver_

I••titatoa e C.ixu

F1UZ� 'LIMA & IRMÃO.!'
Cons, Mafra. 37

. l"lo'ria.nó-po!is
-0-

'. '.

'ê' OUVIDOS, ·NARIZ'. GARGANTA
I Tratamento e Operaçie.

B.ON:CQ!!lCQPIA � JlSOFA-GOSCOPlA
•••••• Ia' '�Ó�po. .xtra'nhoi da Pulmõé.-. ".o.fa•••

ESCRITORIO DE
', ADVOCACiA

····I·'���iaj�.,;e"G��DO

SO.LlCITA.
DOR WAL

.B�n.el.)Cl.amenti).
�'M G.�..

DIR CAMPOS . Madeiras par.? t� Ol'l

'Advocaciil: em geral· ,Fins,� .Âbetturall) A�{I.(t,.
Funciona junto aOIl Inlti· Forro Paulista, etc.• __-

tutos e Caixas de Aposenta· ras de Pinho, Lei e �mtmla-
doria. Acidentes do Traba· de. t.

lho. Inventãrios. Sociedades. Escritório, �itl!) CI

Naturalizações: Oficinas - Rua 2'4 � lIla
Escritório: Rua VitOl nO 777 - Est:reiti»·-�.

M�ireles, nQ 18 - 2° andar. nÓPolis.,

DR.- MARIO
"

W'ENDHAuSEN
ClInica médica d. adulto. •

criane•• ·

Con.ultório - Rua Jol4> !'iuto,
UI - Tel.•. 769.

'

Con.ulta.: da. • ..• .II hora•.

Residêneta: Rua ••t.v.. JI·

uior U. T.I. 812 •

-0-

RAIOS X

....ra. aparelJa., para radiop'afiaa .a Cah.�..
TftaaJlallli.açio, .ar. eOlltlróle d. cara du Si_uut... lalra-

............
'

.

-

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pata .allbl - Hospital de, CariJade). •••• )tua &into. Baral.., .f

(J. "1'4. - Con.ult6rio Visconde da Ouro Pr.to. n. I. (Alto. - ••treito.
. .. Ca.. BeUo Ho:ri�onte).

.

.a.idêneia Felip. Schmldt· 101. Telefon,. - UiftO. �----------------�------------�---------------

Dr. ftntôuio Monjz de ftrQuão
CotQunit;a a seus cU,entes e amigos que rei-

aleiou a clínica nesta Capitál. I
.

CONSULTóRIO: .Rua' Nunes . Machado•.
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Da� 15 às
17,30' horas.

"

RESID�NCIA: Rua Bocaiuva. 135 - Tele-
fone M-714. I _

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

.

DR. 'A. SANTAELA:.,(I'onnado p.la racuIdada N.
� 'ai.aI II ••dieina 'da Uuinrai-
.....0 Bra.U)••
.6dfeo por eoneur.o da �..i.

....d. a P.ieopata. do Di.trito
'''.rai. .

DR. I� LOBAT,Q ,.

FILHO
Doeu,u 110 aparêJho r....lr.t6rf.

TUBERCÚLOS.
.

ClrDrlria do Tonx

Formado' pe" Faculdade N.eto-

Vulcani�ação'
DE

Pneus- e 'Camaras' de, Ir

\

nal d. ..dicina. Tiaiolol'l.ta •
JIz-1n.1'Ilo do Ho.pitaI P.l- .

Ti.iocirurgilo do Hospital Nerlu
IIIUtrle.> ••anic&mio Judici'rio
Ia C,.pital :r.deral.
JIz-interuo da Santa C.... d.

,
...rtC6rdi. do Rio da Janairo.

UIrO Pinheiro Guimarie•. (lUo).
CUuie. .�diea - Doenea. Nu- C F l' S h 'd" 18on•. : e Ipe c mI... .

,..... Con.ilIta., cti�ri�menta. da. 11
CoIl•• lt6riol ,cliffclo

Am6U.j1.
18 hora�.

.

.... � S.la'. •

...ldl i • t4'.i B
Rua Dom JaIme Câmara,

nc aI .....u. o r.Il-·
20 t 2J ap o..

�. UA. '
.

Fone M. 802.
Ooll.. lta.: Da. 11 �. li laor,." t

T.l.'on" ----------

Oon.. lt6riol 1.181. -'

DR ARMANDO VA!&e.tdbeial 1.181. . �.
-

,

LERIO DE ASSIS .

Serviço Garl,lntido
Ramo.. Cun'o de e.peciaUlaçlo
�elo S. N. T. :Ix-interno .e .;x':
...Ist.nt•. de Cirurgia do Prof.

COMtRCIO & TRANSPORTES' C. RAMOS iii A..
:_ Posto de Serviç� "ESSO"

Telefone Manual - 4�Dr. Renato Ramos da Silva,
Advogado

Rua Santos Dumont,' 12 - Ap. 4,

Estreito - Florianópolis./

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

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

-..:_--------:-::----------,------
. Dr. José Medeiros Vieira

Viagem, com segufdD,ça
". r

\

e I rapidez I

sO NOS CONFORTAVEIS ruICRO-ONJl;US DO II

RA�IDO «SUL-BRASILEIBI» li
Fbrianópúlis - ltajai - JoinvJlle - Cu:rüj�i I·

�i

f\.. ge'" ·nCl",,3,..... Rua Deodor'O e8gnj�.� �
_

•. R.ua Tenente �HY�tr3 " ".'

,)1

ADVOGADO.
"

1

MEDICODR.'NEWTON
, D'AVILA

D_ 8er'l1,;01[ de Clínica Infa.til
Caixa Postal 15(1 •• ttajai·· Santa Catarina• Aaa1.tênela Mamel.,al • Boa- .

..anreta.l'ual· - Doen'H d.. 8.. pltal de Carldad. �.
'ooru - Proetoloarta I CLlNICA .111!lDICA D. C1UAN· ---.;_---

.......-.,.------"'---'-----.---=--

.

.

.I.tr�cidade' .IIédica

'1
. OAS • AI)ULTOS

00•••It6rio: Ru. Vitor ••ir.. - Alerlrl. _
.. a. 18 - T.l.fone USO'l. COIl.ultório: RUI: Nune� .acha. .

'-.

Oolleulta.: lA. 11.10 hora. e. to, 7 - Conilolta. lbt.. 10 ,. 11 ,�I!P.f'II�""
"NO 'a. 11 hor.. em dianh. e da. 11 ã. 17 hora.. '1'

__.4 I',. "II" II �

haldlucla: Ru. Vid.l Ramo., Il••id.lneia: Rua Iarechal O.t. Ila. M...,hol D"';;.,:. ��,. �:•••••; \.,
,.

",..- Toletone 1,421. ÜI''I.'1%I •• I - Fon.: _ '181. CURITIBA l�GIUo"", PROSEBR"g

I
'

f'ARAN" �
,

.

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

.---w �--------------------__----------__----�__-------- __

A T L A N T· I O A· RA010
OS MELHORES ARTIGOS! OS M�NORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS--, _t AGULH..,S�
LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS 'VALVULAS ALTOPA:Il.A'NfES - R'�'"

RADIOS
, ENCERADEIRAS GELADEIRAS

SISTENCIAS CONDENSADORES..

*
\

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

. f
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r 4 Florianópolis, Sábado, 10 de Dezembro de 1951 O ESTADO

In-ic-ia-nd-,g"-o-,-r-et-,ur--D-O"';:;__-:d"-"";""e--,pro__:'__fi-ssinnais, está marta_a /paralfõíe . à'Baitei
,embate · P. Ramos x· Guarani. amanhã à tarde jugarão. _vaí·x Botaiuva.

-_� _� �_-.._ _w,� " • .,."" ._�_-""_�-•.•-__ .- -.'.w 01·· - -""'!""-" -._-.- __..-..-_ -. ....

,"·'0' Estado . Esportivo'
_,.--_........- ...-a·J-.....__-.....__........_..,."'._.._•.-....�....._.••••.t"_...........- .....-_••-.w,,·.-.......· ....._..·.-_-_-...� ---..._---.,._••• -J"_-�._-_....-.-•.•._.•-_..._._-__.._...._-_-.-_...- •._-.-•.•-_..-_-_

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

ibrou O Pó lico com o Clássico Qas 'Multidões

/

t xL 6 resultado. Merecia vencer o .Flgueírease. Danda e Laudares, as

figuras .. .llrubú e Saul, os. artilheiros. Expulses Adão e. Beneval. Quadros.
renda. Empate também no prelie de aspirantes, permanecendo na liderança
A noite de quarta-feira

I
.

: -,
.

',.

-I a -pugna, Reaparecimenta
última marcou época nos a- que ,;0: combate assumiria AMORIM PERDE vezes abuse do jogo' indiv.- Jante, pontificando no trio auspicioso:
nais do esporte-rei ilhéu. O proporções nunca- dantes; Aos 10 minutos da segun- dual. Sua compleição .física médio, 'do ."Leão da Ilha".

<cotejo Avaí "versus" Fi- i vistas e o resultado seria da etapa, Urubú, com a pelo- o ajuda muito. O melhor e-I BOOS - Teve de recuar

�uei:ense, o _f��oso �'la-Flu Imes�o �m emp,ate,
mas um ta centra-a a Amorim. Este lemento da intermediária. [com o avanço demasiado de Manoel Machado teve um

1(10 futebol ilhéu, fOI o a- empate Justo., ',inesplicavelmente perde boa l�RAULIO '-.' ,Não gosta- ·,Amorim. Jogou bem o pivot. grande 'desempenho na dire-

contecimento importante da

I'
DOLLY ESPETACULAR oportunidade para elevar o mos' do seu trabalho. Não JAlIr" - Muito aquern ção do 'cotejo-rei. l\1:�rcou ,

S€mana do futebol da capi- O prélio é iniciado às escore marca e apoia pouco. Está; das suas r reais possibilida- bem as fa1tas. Acertou na

·tal .. Apesar: dàs.Jam'1s 3,-,21,20 horas; com um atrazo
'

GOAL! SÂUL! precisando 'de uma rehabili-'!des. Não convenceu., expulaão de Adão e Bene-

·�re$e.l:ta�as 'peloi) dois baJl� de qua��, uma hora. A. este 15 minutos. Procurando tação o famoso crach.. "BOLÃO -'-- Muito entu- i val. Sua' conduta pode ser

I 1(12S, teclllca,ment.ç f�lando o tempo .ja a praça de espor-l desmanchar o escore, lutam ,GUMERCINDO - Muito lsiasmado e colocado péssi- tachada de ótima. Vem sa-

:.t:ote,jo-rei correspçndeu em como podem os alví-eelestes, esforçado. Fez o que iha línamente no gramado: Pro- tisf'azendo plenamente e-

çi{eiq, emocionando
-

quantos i O tento do empate surge por competia. Promete muito o Icurou acertar o jovem pOJ1- árbitro' carioca contratada
�:() encontravam �ió velho es� : intermédio de Saul, servido jovem-xíefensor do selecio-Iteiro. Seu pelotaço, defendi- 'pela F.edel'ação-:Catarinense
tlÍ�lio.·'da rua Bócaiuvà.·'

Éj ! por Nizeta, _Vibra toda a nado universitário. Ido com habilidade por Dol- . de Futebol.·
bem verdade que as condi-

.

assistência com o oportunis-
ções atmosfericas não eram

, i mo e coragem do mignon 3-

nada favoráveis, mas mes-I '! tacante.
.

-

mo assim o público amante, I OUTRA NA rfRAVE
rio esporte:br.etão' não ,dei-! " Com o _tento ?e Saul" os

\ xou de assl�tIr .ao .

encontre i seus companhen·?s. sente�1
entre os dOIS rrvais, dando I que se !,az necessano reagir
tuna prova eloquente de que I e o fazem com valentia e

{) sensacionál �.1ássico reu- I c?r.agem, realizando uma

.Jr.e, o-que de mars empolzan- '�,erle de ataques aq reduto
t," e:is�e "i_l:O di;lol'te iHléll. I de '_Dol�y. _Uas'; aO; ?,��.�sa} do'() púhlico -cornpareceu v ao i alvi-negro- esta Jtrn1!l e 1"e,:
encontro, dando ao. estádio i chassa. es ataques, Logo' a
'da Praia de FÓI'a um aspec- :!feguir, escapando pela es-

'�i) inteiramente novo, com I qúerda, Amorim atira de
duas torcidas animando os '-longa distancia 'e a bola vai
seus quadros à,: vitória.· Mi- I de encontro à. trave.
nutos após o início do em- D'UAS EXPLOSõES E O
'polgante choque, caia a chu- .rOGO TERMINA
va coisa que ninguem pa- A partida transcorre 'equi-
receu sEmtir,' preocupado co-

�I
libfada com ataques de arn-

TIlO estava com os lances da bos 0S 'lados. Faltando meio URUBU _: 'Travou. com ly, foi o mais potente da CONSTITUIÇÃO' DOS

porfia. Enfim o cotejo Avaí minuto para o seu término, Danda
..o maior duelo do noite. Com mais alguns trei-j" QUA�ROS

x ':Figueirense veio dar no- SAUL, que reapareceu I1flra Adão é desarmado legalinen- Campeonato. Lutou com en- nos talvez acerte. .

,
As duas, eqUIpes atuaram.

'vo' impulso ao futebo'l cita-I livrar o Avaí da derrota, te por Beneval que cái. rec(:- tusiasmo procurando sempre NIZETA - Coor�enou I assim constituidas:

dino, fazendo com que acre- marcando 'o tento do empate bendo então um pónta-pé dó desvencilhar-se da marcação umá série de a.t;aques que ,AVAI - Adolfinho, Bene
ditemos nas possibilidades extrema gaucho. Irritado, do �zagueiro. Foi autor de foram mal aproyeit1tdos pe- vaI e Danda; Waldirr Boos
dos candidatos ao titulo má- tes se achava repleta de a- Beneval revida com outro um tento de grande feitura los companheiros. Sofreu e J.air; Bol�o, Nizeta Amé

ximo da cidade. O resultado ficcionados. Aos 4 minutos, ponta-pé. Ambos são f'XPll!- Saiu-s� bem o mignon extl'e- COIll a marcação de Gume!'- rico, Niltinho 'e Sau!.
'final: empate ,de Um tento, Ddlly empolga a assistencia sos do gramado, acertando o

ma alvi-negro. cindo. O veterano meia cor- FIGUEIRENSE - DoUy.
� uer agrade a' uns e desa- com uma intervenção espe- Juiz na. expulsão de amhfls. ENGUIÇA _ Impressio- reu l1lUito n� Jiç.a, ·demons- Garcia e Laudares, Romeu,
grade a outros, vem contri- tacular,. livrando .a cÍdadela T.ermina o jogo com 1 x 1 nou pelo s�u jogo caracte- t:ando que amda pode pr�- Braulio e Gumercindo; Uru .. ·

buir' sobremaneira para um alvi-negra de violentissímo no mal'cador. , rístico. Apo\ou' muito bem. tIcar o futebol durante :mUI- bú, Enguiça, Gil, Amorim e

melhor final do certame. "petardo" desferido por DANDA, FIGURA lVIAXI- Um grande construtor de a_ltos anos. Adão.
'

UM F.IGUEIRENSE DIFE- Bolão. MA taques. O melhor do ataque. 'AMERICO _ Do he�:cú- AVAl, LIDER ,DOS ASPI-
RENTE-, DANDA SALVA ;Passemos, agora, a condn- G.IL - Pouco empenhado, leo comandante da vanguar-

.

RANTES
Analizando as perfol'man- Mais cinco minutos e os ta individual dos vinte e o jovem insider revelou-se da.muito se esperava. No jo- Melhor e mais bem dispu-

ces das duas equipes d�gla- assistentes se erguem emo- dois cotejadores: enfretanto, um grande ped- go de quarta-feira esteve tada que o cotejo principal
«iiantes, podemos dizer, sem cionados com um lance sen-

.

DOLLY - Não tevf' mui- go. entretanto, irreconhecivel, foi o prélio entre os aspiran:.
E:�xagel'O algum, que o pla- sacional frente a meta de ta dificulda,(Ie na guarda da ADÃO - Não passou de não dando conta do recado., teso Foram' 90 minutos de
card não refletiu fielmente Adolfinho. Amorim avança cidadela do Figueirense. Es- uma figura, decorativa no Além disso, evitou sempre o ardor combatividade e téc
'1) andamento do encontro. O vence o guardião azur�'a, teve :(irme e empolgou a gramado. Decepcionou e no duelo' com Gáreia. Fraca a nica portando-se os jogado-
l�igueirense merecia ven- mas surge Danda e salva o assistencia cQm uma Incrí- final trocou ponta-pés com sua conduta.

'

. res de ambos os· lados cOIÍl
cer, porque foi mais positi- arC') de um tento certo. vel intervenção de lim

. po- Beneval, sendo expulsos am- verdadeira tenacidade. Q
,'0 na· cancha e mais vezes BOLA NA TRAVE tente peLotaço de Bolão. In'- bos da cancha.

. NILTINHO - Como Ni- público não tirou os olhos do
procurou o caminho das re- Atua melhor o J:i'igueiren- discutivelmente o maior ADOLFINHO _ Nervoso zeta, soübe .ser um cobrde- gramado um 'só momento, já
eles. Verdade seja dita, a se. Aos 31 minutos, Enguiça guardião do Estado com �ua e_ ins�guro. Não bisou suas

J;lador de grandes pr�diea- que os lances sensaciànai�
sorte foi adversa ao glorió- chuta forte e a "esfera" vai escalação garantida para o atuações. Não foi culpado, dos. Muito empenhado o foram de' �rande monta.

"'" -

N " P d t
. técnico "insider-Ieft". Gos- Manara, o ex-mel'a do Ca-so 1< uracao egro. 01' e ehcon ro ao travessão. scratch catari,nense. todavia, d? tento que o ven- J.

-

duas vezes a bola encontrou Que susto, heiri, Adolfo! GARCIA _ Soberbo o ex- ceu.
tamos do seu tral:>alho. ,

ravana do Ar, atuando mais
a trave do arco alvi-celeste, GOAL! URUBú! plêndido zagueiro. Levou a BENEVAL - Fálhou de 'SAUL - Quando o nosso uma vez no centro da inter-.
uma boa opOl:tunidade foi

'

Eram decorridos 40 minu- melhor sobre Americo. E.�tá início, ma,s depois se fir- "Pingo de Ouro" está pr�- mediária teve uma atuação
perdida por Amorim e Dan- tos de jogo quando uma gri- em forma o

.
magnifico mou como um dos melhores sente' na cancha não há ar- impec'áve1, est'ando cotadis

da salvou milagrosamente taria treme_ridfl. faz estre- "player". da defesa "azzurra". Foi ex-
I
queiro ,que não o olhe com simo para figurar no "team"

quando Adolfinho já estava m.ecer o estádio: Goal! !!
.

LAUDARES :.._ O mdl1C'l' pulso tIo g,ramado ao revidar

I
tremor e respeito, assim co- principal. O resultado foi

'Veneido. O clube preto e Urubú!!! O veloz e comba- homem do conjunto alvi-né- um ponta-pé de Adão. mo raro o dia em que dos um empate ,de dois tentos.'
branco convenceu sem ven- tivo "wing" direito aprovei- gro. Muito ardoroso e lu"ta- DANDA - Extraordiná-. seus pés não 'nasce' goa1. aliás justo, refletindo com

cel', ao contrário do seu. leal ta inteligentemente uma dor, a reveÍação do scratch ria a atuação do
. zagueiro I Neste final do'primeiro tur'- fidelidade o desenrolar do.

{)positor,-cuja linha de fren- fort� investida dos seus pa- catarinense da juven�lde 11- avaiano, talvez a melhor da . no, embora necessitando de. choque. Marcaram os' tentoS.
te falhou lamentavelmente ra burlar a vigilância' do madorista teve um desemr,e- sua carreira. Foi grande em i treinos o valoroso crack 'da todos na la fase, pela, or-

.

e a defesa mOBtrou-se pouco guardião alvi-ani1, com um nho digno de nota. t?dos os .m0m.entos do p,ré'-I seleção catarinense. de�x�lt dem: Pinto (Avaí)" Eni&,
firme, Contudo, tivesse o bem ca'lculad:o "shot". Ter- .ROMEU - O mesmo de lia. IndlscutIvelmente o jJatente que em sua pOSlçao (Figueirens;e), P.lwl.ip.hq
Avaí apresentado - seu jogo mirlou o l0 tempo com 1 x O sempre: bom marcador e <1.- maior dos ,22 E}lementos. '.não há quem o supere .. Foi
vístoso e produtivo, cremos favorável ao Figueirense. poiador, embora em algumas WALDIR - 'Esteve vigi- autor do tento que emIlatou Continúa na 5a pág.

melhores
Juiz. A
o Avaí,

óTIMA A'RBITHAGEM

, .

,

o quadro do "Furacão Negro"- que na

_ empatou com o "Leão dá Ilha"
quarta-feira
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� :J � Sexia-fe'ira - Às 21 hora's � Soirée de For-
':lffia{;ll:ra dGS Gmasianos.

'

Dm. ;'5 - Sábado � Baile de Gala - Dos Bacharéis (Avaí) 'e Airton (Figueiren-

"'�' Faeuidad.é de Direito às 22 horas -;Traje: Casaç,a:_ se). o" '.

;Sn:oo,e.kii�g - Summer - Branco ii rigor. . 'I " JUIZ: Norberto Rodri-

,

'

Di.a '9 - Domingo - Soirée dos Forinan�o'da Facul- gues, pomo Os. qua�ros:
�;h,de de Crencias, E,co.f}OJl1icas'- às�gl ;-homs. ',- "72:-"'.". L � tVAl- ::----'-".B�ognolh, Bar

,

D�.:l.4 - Sêxta-feira
-

-"- Sessão 'Solene de Colação, ba�9 e Paul017 Duarte, Ma-

I
de G�an d�s Fo:manâos d,a Faculdade de I\a�'i:nácia e �àra e J�rge: Walter, Pau- ""G-d\'JliwlGgl'a -- as 20 horas. Iinho, Ernani, Fausto e

,

Dia 15 - Sábado - Baile de Gala de Formatura da Pinto.
. 1 n- ,

.Fae;uI�êM1� de Farmácia e Odontologia -, à� 22 horas. , FIGUEIRENSE. - Alcl-l:
DIa 23 - Domingo :_ Grandiosa Matinée Infantil des, Mafra e Nezmho; Pa

,,:de Nafa'í._ - das 16 às 21 horas - Distribuição' de bom- pico, "Ney e Cuca; Polli,
bons peie; Papae Noel. Airton, Nerêu, Enio e Leo-

Dia 2'� - Terça-feira - Elegantissima Soirée de nidas. Com, o e�pate, man
::Nat..�l - Ornamentação excepcional - a cargo do deco- tev.e o Aval a Iiderança do

:1-ad-Gr ,k1istiet: "ORLOFF" - Sorteio de Premios - Gran- certame de aspirantes, com

c.rles sttcyresas - Musicas escolhidas dentro de tiro am- apenas um unico ponto per

-:bÍenw' que sõmente o Clube da Colina sabe proporcionar dido, portanto invicto.

"a seus dignos
-

Associados. Reservas de mesas na Relo- �ENDA
s

'o,í�ia �OR�Z � a partir d6 dia 1� As bilheteri�s arrecada- ����������������������������������

Dia :n - Tradicional' e elegante Baile' de são sn. ram a importância superior
-vesb."i!' - Com a apresentação das Debutantes de 1951 - a. 15 mil cruzeiros. conside-

1);;uu�a da G_rande Polonaise, que a todos contamina - rada excelente, c�nsideran
"Ornamentaç-il.:O a caráter a cargo de Mister Orloff - Com do o mau tempo.
,� cooperação do Gremio Lira sob a direção da Rainha

---------

.�I'lt Lira - Srta. Terezinha Fialho - Inscrição para as aten ça-o_De&ü:tantes com a-direção do Gremio Lira .

.Múslea - A,legria -r-r- Lu�' - Encantamento - Sur- .

.

,.izado-UID'CltliHItlt para o - oeste·· du
Medilerraneo sob um almirante; francês'

'

P.�uu...�j zs (U.E.) - o
�,g:elle.!Ca� Dwight Eisenhower
'. ru11tllle;i,,,,\!: q.,.'ê as doze na

,�ões; :.ltlíadas do Pacto do A
,-,tIantiC(à' Norte concordarnm
,·oCO>ffi' (j. es.t:;abelLecim!,\nto de
-<tIro cm'nan>do navai no Me
,ditel'rnn.ro ecidental, sob o

'lItOIl!mn.rl.o de um almirante

o comunicado acresceu - 'comandante: a do' Mediter
tau que uni novo comando,
abrangendo a área' �avftl
.das .proxímidades da Ital ia.
será estabelecido dentro em

pouco, mas sob a direção de
um almirante peninsular.
Até agora, s6mente foi de
'terminada uma área e para
a qüal já foi nomeado um

raneo central, sob a orien
tação cao almirante Robert
Carney, dos Estados Unidcs.
'Segunda-feira ultima, a In
glaterra recusou-se a COIl

cordar com a nomeação de
um comandante norte-ame
ricano para o Norte do A
tlantico.
Pelo que se in-formou, 03

franceses" indicarão para ()

posto o almirante Antoine
.Sale, .cornandante em chefe
das forças navais francesas
no Mediterraneo, devendo,
se-r mantido o quartel gene
ral de Orgel, Os' italianos
ainda não .anunciaram qual
o seu representante. Um, in
formante disse que ainda

•
o não 'foràm limitadas as á-

Rs,n' 11 6am-a & I":a reas- a serem' entregues a

V � V1 cada comando.

Compre pelo me
nor preço da. Cida
de o' seu refrigera
dor NORGE, ,mo�
dilo 1951, com ga-
rantia real de

5 anos.

J
L

Caixa postal," 239
Telefone, '1607
Rua Je'roni.mo
Coelho, ,14

FLORIANOPOl.lS

·Lira ,Tenis' ·Clube
P-R�AMAÇÃO PARA Mt::S DE DEZEMBRO

/lIPRESE1I.TTAÇÁO DAS DEBUTANTES DE 1951

A Diretoria Regional dos
Correios e Telégrafos deste
Estado solicita o compareci
mento, no Gabinete do Dire- ,
tor, do Sr. Luiz Maurício
Alvez, para tratar de assun-

to de seu interesse.

---o :0---'-
,

COIlCurs0 "PARA UM CARNAVAL 'MELHOR"
,

Comunica a Secretaria do Lira -que as inscrições
para o concurso de musicas carnavalescas "PARA
UM CARNAVAL MELHOR" - Terão início dia 15
tj;e de�brQ.

___ O' __ .. - _-'-- _ __ ,o -_--_

PARA fER"DAS, •

E C Z _E MAS,
,INflAMACO'ES,
C' O C E 'I R AS,
F R' I (I /R AS,
ESPINHAS, ETC.

"

'

PAUlETTE JOHN' 'ii" ,.,.�

..�GODDARD · LUND
•

MACOONALD

CAREV

, '.

DO proxlmo
DOMINGO-

,

sIora'i'ANciscoo'iiod·sü(P'ar8 NOVA 1011 I
lnfo'fmaçõ•• ClomO$'Agenttl., t

1I'!o'.D6poUI- Caflol HoepckestA -:Ql- -Teletone 1.2U (, Rnd. telea,

'1°Sa? 11'taDciaco do Sul-Oarios Heepcke S� - CI -TeleloDe 6 MOOREMACK
, ,

J' I
•

•

''--''''

BRANQmSSI

"VIR<iEM. ESPECIALIDADE"
('.lA ,WETZEL INDUSTRIAL-JOINV[LLE

A ROUPATORNA

da
{MafaO'AJ fí!g'.• 1

1il5�
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}"'}orianópo}is, Sábado, l° de Dezembro de 1951
----'-- ---------------------- --....-- ------

o ESTADO

Vida -SociafCine.;;Diário a--Plano-�t:�lIl-!lo � l'rlgo I -M. --G.�.. ":5a-. -R,M....;5a, D;;I; --
• _

'-'1'.:. o umco forneeedo: 1111· I çao esboçada por quanto a
/

ANIVERSARIOS: A V I S O põe p r e e o s para que I mesma fere cláusulas de' Q r.�1 Gener'aiSR. OSCAR CARDOSO As empresas dos cines da ' atingiram a 65 pesos a saca t convênios tarifárias além ua � -

Transcorre, hoje, o ani- Capital avisam aos seus dis- quando êste valia Cr$ 5.UO. de cria rdificuldades outras, EDITALversârio natalício do sr. Os- tintos fregueses que a par- Veja-se, portanto, :'t r.eces- inclusive represálias.
cal' Cardoso, comerciante e tir de 5 (chico) de dezem- sidade da tritícultura nacio- O Sr. Romano Massig- TRANSFERj:;NCIA DE OFICIAIS DA RESERVA. (R-E)

industrial nesta praça. bro os horarios das sessões nal, nan - Solicitado a emitir' DAs ARMAS PARA A RESERVA 00 SERVIÇO DE

O ilustre aniversariante, serão os seguintes: O Sr. Balconali - Refe- .opinião testificou que sus-

.

SAúDE

que é entusiasta das obras RITZ riu-se ao perigo de' equipa- penderia suas compras de Estarão abertas, de 2i) de novembro a 22 de dezem-

filantrópicas, 'desfruta de DE: ração dos preços .de grão, trigo até passados os even- bro do corrente ano, no Q. G. da 5a. R. M. (8. S. R.), a'l;

real prestigio no Comercio Segunda-feira a Sábado: face á possibilidade de, em tos em perspectiva. inscrições para o exame de suficiência para a transfe-

de Santa Catarina, razão 5 e 8 horas. futuro, ser oferecida rari- O Sr. Atilio Fontana - rência de oficiais da reserva (R-2) das Armas para li;

porque será muito felicita- Domingo:
'

nha estrangeira a custo que Apreciando o fenômeno do Reserva do Serviço de Saúde do Exército.

do pelos seus amigos, e cor- Ás 10 horas _ 2 horas _;_ proibiram os 110SS0S moi- trigo sob os aspecto \iscal
-

I A matr icula dos candidatos será ,feita mediante ve-

r-ellg ionários. I 16,30 horas _ 18,45 horas nhos de venderem a sua significou que a remessa do querimento dirigido ao Cmt.' da Região e acompanhado-
o ESTADO cumprimen- e 21 horas. própria. grão aqui comprado e bene- da ficha de inscrição a ser preenchida pelos req-uerentes.

ta-o, cordialmente. ODEON O Sr. Atilio Fontana - ficiado oferece à
'

fazenda e cujos modêlos poderão ser solicitados diretamente, ou

FAZEM ANOS, HOJE: Segunda-feira a Sábado: Não há tad perigo. Acredito Pública duas oportun idades por carta, ao Chefe do S. S. R. - Quartel General -

SENHORES: Ás 8 horas.
'

que, em nenhuma hípótese de arrecadação: uma na Cunifiba. ,,__
.. _�,'

'

- Abelardo Eloi da Sil- Domingo: o Govêrno se interessaria compra e outra na venda da Para orientação' dos candidatos será feito", SOQ ao di- ,

va, funcionário de "A MO- Ás 2 e 8 horas. por farinha, de vez que o farinha. reção do Chefe do S.- S. R., um Curso Preparatório: cqm
DELAR". \ ROXY país consome e necessita dos O Sr. Leoberto Leal o objetivo de prepará-los para o exame de suficiência.

- AJfeu Tolentino de 'Segunda�feira a Sexta- sub-produtos do grão moido. Solicita que, para concreti- Calendário:

Souza. feira: O Sr. Brandalize - Sua zação dos estudos que iria Inscrição: de 20 de novo a 22 de dez. de'1951.

Enio Carneiro da Cunha, Ás 8 horas. firma adquirirá muito trigo. elaborar lhe fossem fome- Apresentação dos candidatos ao S. S. R.: dia 19 de

oficial-de-gabinete da Se- 'Sábado: E pela tese de importador cídos dados pertinentes às jan. de 1952.
crctária do Interior e Justi- A' 4 h 8' h único. d d d d Início do -Curso Preparatório: dia 10 de Íev. de 1:952.

S ' oras e oras. entra as e grão e ven a e
I

ça, Educação e Sande. Domingo: O Sr, Orestes Bonato - farinha, situação da oferta{-------------------------
- Walter-.,Zomael Coelho. Ás 2 e 8 horas. Frisa que a produção na- e da procura, e elementos I

SENHORAS: IMPERIAL ciona'l pode ser transforma- outros que permitissem es-

- Olga Cardoso Benve- Segunda - terça - quar- da até- abril, quando os es- tabelecer conclusões e me-

nuttí, o.igna esposa do sr.' ta e Sexta-feira: toques desaparecerão. Daí didas de salvaguarda.
Moacyr Benvenutt. Ás' 8' horas. por diante, até dezembro, os
- Olindina Eloy de OJi- Quinta-feira e Sábado: moinhos deverão transfor

veira, digna esposa do sr. Ás 8,30 horas. mar gão de outra proceden-I Agen te's�Toão Alcino de Oliveira. Domingo: cia.
'

, IMENINA: ' j Ás 2 e 8 horas. Estaremos sempre na de- (INTERIOR)
- Vera' Regina, filhinha RITZ' pendencía de importação, a-- Preciso era todas as cida-

-do sr, Raimundo Martins, Ás 4,30, 7 e 8,45 horas té o dia em que a nossa la- des e vilas. Ambos os sexos.

'Inspetor de Trânsito Publi- IMPEÍUÀL voura atenda à nossa bas- Boa oportunidade. O'timas
<co, Ás 7:Y4 horas tança. condições. Escrever Cia.

'�l O romance de um médico O Sr. Pagnocellí - Pros- Braail. C. Postal 3717 - S.
PEI.OS· CLUBES' , Ia quem o amor e a vida de- seguindo a exposição que P I" au o.,

Sábado, dia IOde dezem- ram uma grande lição. . .
fizera anteriormente, repor- -----------.

bro, haverá, no Clube Re- O IDEAL DE UMA VIDA teu-se à solução da taxa mó-. RECREA1'IVO CLUBE' Icreativo "lq de Junho", de com: veI. CONCóRDIA

São José, um animado sarau Glenn FORD __ Gloria de Prosseguindo a exposição Com início ás 22 horas de I
dançante, em prol da aqui- HAVEN _ Janet iLEICH que fizera anter-iormente, sábado proximo, o Recreati

-sição de um aparelho (Te al- _ Charles COBURN e Bru- reportou-se à solução da ta- vo Clube Concórdia á rua

to-falantes, para, o Grupo ce BENNETT. xa móvel. Xapecó na Pedra GL'8nde,
Escolar "Francisco Tolenti- O filme surpresa do ano! O Sr. Atilio Fontana - fará realizar uma animada

no". No programa: Manifesta-se contra a solu- soirée.

"Esta soírée será abri- O Esporte na 'Péla. Nac.-·
---�-----------------------

lhantada pelo afamado jazz, Preços:
da Fôrça Policial de Floria- Cr$ 5,00 e 3,20
nópolis, gentilmente cedido Çensura - LIVRE
pelo D. D. Sub-Comandante, ROXY
Tenente Coronel Américo Ás 4 e 7,45 horas
Silveira d'Avíla, a quem o ODEON
Corpo Docente do referido
€stabelecil'nento de ensino
deixa aqui I) seu mui since-
1'0 agradecimento. '

Também, é êste extensivo
aos distintos membros da
Diretoria do Clube, que

prontamente puseram os sa

Iões do mesmo ao seu in tei
:1'ü dispor.

São José, 29-11-51.

-----�--------------------------

"A5$ ,SCOJ"r-fA DlmMTE TODO OlA .

/
I "" nos VAPCJOS

C>nt,'TII,'l

EDITAL
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS

EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CARGAS
DELEGACIA EM_ SANTA CATARINA

Leva-se ao. conhecimento de quem interessar possa

que, em virtude' de instruções ,emanadas da \Admiliistra
ção Central, as contas referentes ao mês de Dezembro
corrente ou outras proventura em atrazo, deverão ser

apresentadas para cobrança nesta Delegacia Regional,
Edifício IPASE, 30 andar, até o dia 20 do corrente.

Os interessados que, por qualquer motivo não pos
sam atender o determinado no ítem anterior, poderão fa
zê-lo até o. dia 28 do mesmo mês para recebimento das
contas respectivas no mês de Janeiro vindouro.

As contas apresentadas fora dos prazos supra refe
ridos não serão tomados em consideração..

Florianópolis, lO de Dezembro. de 1951.
Rafael G. Cruz Lima - Delegado Regional.

Ás 7,45 horas
1) -'- A volta de Charle

Chan o mais perfeito dete
tive da téla.
O SEGREDO DA CAIXA

com:

Sidney TORLEY,
2) -- Uma gosadissima

comedia que fará rir a to
dos.
Stan LAUREL (o magro)
Oliver ARDY (o gordo).

SOCEGA LEÃO
3) Continuação do

grande seriado.
IMPERIO SUBMARINO

No programa r
Cinelandia Jornal. Nac.

Riso por tráz da ��:�Ç��do '� 3,20

cort,·n8 do f..lrro Imp. até 10 anos.
, ,U {í IMPERIO (Estreito)

Agora Eu Sou É Pulga Ás 7,45 horas
-

Um elefante 'de um jardim A GATA, BORRALHEIRA
zoológico ocidental encon- (Cinderella)
tron-se com um elefante do Technicolor.

'

jardim zoológico de Moscou. Preços:
- Cuidado! Não me pise! _ Unico Cr$ 5,00.

_:_ disse-,o elefante do- zoo I-:---:-�-------moscovita.
Anuncie n"'O ESTADO"

- Que há com você, com-
--panheiro, que está cheio de
não me toques?
-- Nem queira saber!

Imagine que Lysenko, o bio-IIogista do Kremlin, me sub
'meteu a uma experiência
Jlara provar sua improvável
teoria biológica. Pois bem,'
convenceram-me com, tal
pancadaria, que não tenho
dúvidas de que agora eu

sou é pulga e de que preci-l80 andar com cuidado para
não ser pisado por elefan-Ite,

CASA MISCELANIA dbtrt
huldora doa Rádios R.C,A
"ietor, Válvulas e Disco••

Rua Ooaaelhetro M"f.ra Irquitetos- Desenhistas
Importante firma de Engenharia Civil

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

AQS interessados solicita-se remetam: de
senhos de sua autoria, referências e pretensões
para ILOPI - Rua Dr. Muricí, 739 - 30 An-
-dar - Curitiba-Paraná.

'

AVENTURAS

,

CATARIHEtlSE S.A:.
NESSAS CIDADES� RIO OE,W<E'''O

DUAS VEZES POR-DIA;&---,": S',NTOS

�
CtJR'rfQA

Sífili s
Ataca todo o organismo

EM SIFILIS OU REGMA�
TISMO DA MESMA ORI

GEM?
USE O PUPULAR PREPA

RADO

1·3 --&11 :Ai-:lr:J
Aprovado pelo D. N. S. P., como auxiliar no

tratamento. <la Sifilis e Reumatismo da mesma

origem.
Inofensivo ao organismo, agradável corro li-

cor.

DO ZE-MUTRETA . .. ..

"

1.

I
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\

o E�TA])O'
\

JOGOfS [ FOGAHBROS
ElHHICUS

�

DAKO·
lnreírarnente esmaltado em porcelana

ou exelente pintura a .i uco.

Apesar do baixo preço tem excelentes
..

caractertstícas mecanícas e elétrices.

I'
-

DAKO

'\ vS düeos elétriços
'

DAKO de qualtda-
,;�,J:fê>;:it1S�m;V�4 aão

'

do-'1iJ)O;:de/;:.'f,e�üstê'ncia
'elétrica embutlda, prensada em matetíal al
t3llHmte isolani.u com grande coneentração
calorifica.

CIDbe Doze de alosto 'I(;ODjUDí�ra, "
'

" fcoDomlca
SESSõES CINEMATOGRÁFICAS

Com a nó'va aparelhagem sonôra, de fabl:icação 'in
glêsa, novo alto-falante I e nova e, ampla tela, que será
inaugurada na 2a feira próxima, o ,CLUBE DOZE DE
AOOSTO está apto a proporc-ionar a seus associados,
sessões de cinema de um modo geral agradáveis e ins
trutivas, pois toda semana é exibido um ou mais com":
plementos de viagens,"maravilhas da natureia, etc.

Projeção impecável, ambiente social de pura cordia
Jidade, estas sessões demonstram o interesse que a Di
retoria 'do Clube tem em proporcionar momentos dé sa-

Iutar passatempo aos seus associados.
'

Para 2ft feira próxima, dia 3 do mês, entrante, será
.apresentado um programa variado, como. seja:

NOITE DE FARRA - Desenho musical.
JUSTIÇÁ PARA TÓ'Pó - Desenho musical,
AI ',VEM' O CIRCO '- Complemento natural.

,

CIPADE PERIGOSA - Aventuras interessantes.
PRóS E CONTRA - Comédia eletrisante.
QFI:ÇIAL DE JUSTIÇA - Desenho colorido.
A Diretoria pede Para que, seus associados não se

façam acompanhar nestas sessões de pessóas extranhas
, :às suas famílias.

'.

•

1�

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro serão
bem defendídes por

ARLINDO AUGUSTO ALVE
•dvogado

A.v. Rio .Braneo, 128 .......8al.s 1303/'
)

Telf. 32-6942, - 22-8005.

Antonio' Prats João' Our1ques
e

Senhora
e

Senhora
Participam aos paren
tes e pessoas amigas o

contrato dé casamento
de seu filho João Carlos,
eom a srta. Lenita Ou..

Participam aos paren
tes e pessoas de suas

relações o contrato de
casamento de sua fi1ha
Lenita, com o sr. João
Carlos Prats,

Lenita e Joãó Carlos
noivos

Fpolis., 20-11-51.

A�G'UARDEM·!
,_,A""Sapateira. Prodigiosa
Teatro Catarinense de Comédia

Clube Doze de agosto

no qual, entre outros assun

tos, são abordados os se

guintes temas:

A rápida expansão da in
dústria do gaz engarrafado
'concorre com as antigas em

prêsas de gaz nas principais
cidades do país .

Em 1950, as 30 maiores,
sociedades anônimas em o

peração no Brasil' detem
25% dos lucros das 4.520'

computadas. Vinte ernpre
sas, dentre essas 30', são es

trangeiras e possuem um

capital de 16,5 bilhões. con
tra 4 bilhões das lO' nacío
nais restantes. Obtiveram as

primeiras taxas de lucros
maiores do que as últimas
e seguindo todas as, polítí
cas de reinversão de lucros.

0'8,30
09,00
09,15
09,30
10,00
10�30
10,55
11,00
11,15
12;00

ILotes'àvenda
I N; praia da Saudade, em

Coqueiros, ao làdo do gru

po escolar "'Prçsidente Roo

sevelt", com 15 metros do

freilte e área de 400 m2.'
.

Todos os _lotes servidos
de água encanada e luz.
'Informheões com o sro

Gilberto G'heur, à Rua S�d
danha Marinho "n, 127. DU

no heal.

V1NAGNE DE PlJltu v r,

NHQ
,

,SA:LADA
INOFENSIVO -' 'AGRA-
DAVEI, - ,:SAEOBOSO
NOS BONS:� ARMAZENS
DISTRIBUIDORES: - IN·
TERMEDIARIA' CATARI�
N'ENSE LTD,A. - FLORIA.

NÓPOUS
TEL. 1�51. "

Vende-se 10U
a�uga-�p

Uma casa de material.
com todo o. conforto, sita à
rua Antônio Carlos, em São
JoS€. ,

Tratar na padaria "BEI
RA MAR" com o Sr..João.
José Leite, na mesma rua.

O orçamento federal de
1950 está sendo executado
com saldo e provávelmente
será possível manter essa

posição até o fim do exerci
cio.

-DIO
,(

Rad�o Difusorf:l de Laguna
Z Y H-6

HORAS:
08,00
08,05

970 Klcs. - 369 Mts.
--o--

'PROGRAMAÇÃO DIARIA
PROGRA�IAS :

ABERTURA
"

INTERLÚDIO MUSICAL (Saudação da Emis-

sóra), : " ..

" ",

RfTMOS DO MOMENTO
EDICÃO MATÚTINA DO J'ÜRNAL FALADO
ASES DO TANGO
MÍ;�ICAS -no BRASIL
CONC€RTO
MúSICA DE JAZZ
10 SUPLEMENTO DO' JORNAL

, , '

MANHÃ SERTANEJA
GRAVAÇõES VARIADAS
GRANDE JÚRNAL Ff\.LADO (C. RAMOS

S;A. Comércio e Transportes)
, GRAVAÇõES VARIADAS
CONHEÇA NOSSA DISGOTÉCA
20 SUPLEMENTO DO .JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERíODO

'16,05
16,30
17,00
17,15

1I'ERlDAS. UU:MATmlta
I PLACAS SIFILlTICAl!I

Elix'r de'NOQueira
,TINTAS lIedieaçlo autUar. ao b'....

time.to da ,ifUl.
'

I , '

',fVende":sePor motivo- de mudança,

I uma máquina"SINGER no-

I
va, com 5 gavetas por ,.,.

Cr$ 4.200,00.
lJma máquina RENER no

I va, com � gavetas por . '...

I
Cr$ 3.100,00.
Uma máquina SINGER

useda-oom 5 gavetas-pou .•

Cr$ 3.200,00.
Tratar com a Sra. Cacílda

Gonçalves, $. Praça XV de

Novembro 22 - sobro - al-

I to_,�O :r��::;�sa.
Casa de construção nova

com agua quente e fria no

quarto de banho e cosínha,
.\. dita casa tem 12 peças e

está situada à 'I'ravessa

"
Raul .Machado, que liga '3-

I Rua Rio Grande do Sul à

I Rua Irmão Joaquim.
Tratar com o proprletâ-

.1"0'
que ,"side ao lado.

.

_

Vende ..�e
Duas casas, sendo uma de,

material e outra de madei
ra, à Rua Germano, Wen ..

<

I d,hausen n. 49. A tratar na,

,
mesma.

.

Resfriou-se

Nestes últimos 10 anos

vem" apreciavelmente a mor

talidade por tuberculose no

Distrito'Federal, apesar de
seu coeficiente ser ainda
bastante 'elevado, em rela
ção ao de outros países mais
desenvolvidos. "Conjuntu
ta Econômica" .. analisa .

no

seu número de novembro al
guns aspectos essenciais do
fenômeno. '

O futebol de profissionais
ocupa o terceiro lugar nas

diversões que, atraem entro
.nós o maior número de es

pectadores. Estima a revis-'
ta "Conjuntura Econômica"

IA V' I S O em cêrca de 70 milhões de '

A Diretoria do Club.e Doze de Agêsto tem � prazer cruzeiros � arrecadação da
de avisar aos 81'S. ASSOCIados q�, a partir do dia 1° de venda de mgressos nos es

dezembro, se encontrará ab�rt� na Seeret�:l'Ía do Clube,

jtádiOS
brasileiros. Até à

as inscrições para as senhor-inhas que desejarem debutar construção do Estádio da
no grande baile de São Silvestre, a se realizar na noite Maracanã, São Paulo era q
de 31 de 'dezembro. ",cidade .de. maior movimentoArnaldo Dutra _:_ Diret�r Social futebolistíco.

Rio e São Paulo: .:

ALCEU N. FONSECA & Cia. Ltda .

" O consumo de petróleo, � -e-, ,_'

derivados cresce assustado
ramente, o que exige uma

diretriz firme na' extração
dessa matéria prima das
jazidas nacionais já conhe
cidas e aceleramento dos es
tudos em novas áreas. ,

12,.30
13.;.0.0
13,25

'

14,00
--'o--

REINíCIO
PEQUENO :CONCl!.:RTO
RiTMOS ALECmES
DEDICATóRIA

'

_

A SUA MELODIA 'PREFERIDA
YPIRANGA).

17,30' RECORDAÇÃO DE BAILE
18,00 'GRAVAÇõES VARIADAR
-19;30 A VOZ DO BRASIL
20,0.0 RiTMOS ALEGRES
20,30 CARNAVAL DE CANÇÕES
20,55 30 SUPLEMENTO DO JORNAL
21,30 úLTIMAS MELODIAS
22,00 ENCERRAMENTO FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA 'ZYH·6

, 16,0.0

\ -..-�:

"

O "Satosin" é um exce
lente para combater as con

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

seu' farmacêutico "Satosín"
indicado nas traqueo-bron
quites e suas manlfesta
ções.
Sedativo da tosse e expec..

torante, \

I '

� /nnn ty ciUt I
,

�r---,.L"M1�l-f;;;-I
,

�,

n6 novo BANeO AGRleOLA
A eOoperó.tivô. de erédito n! 1, do BRA�ILl

SEDE PROPRIA

�tr�Yl�1b
FLORIRIVÓPOLlS .., STR CRTRRII1R
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Aprova�a a Proposta Orçamentária �8 Prefeitura �e fpo'is�
o PSD INCLUIU VÁRIAS DESPESAS DE CARÁTER CULTURAL E SOCIAL, QUE O SR. PREFEITO ESQU�CERA NA PRO-

. ..

POSTA. 10 MILHÕES DE CRUZEIROS, A DESPESA EM 1952 - AUXILIOS E SUBVENÇOES
•

" '" -

T r,
.

são de Financas recebeu a proposta o mi-

\
de Cadastro Imobiliário, (Lei n. 91), não hou:,e d�taçãcO sr. Paul.o Fontes, Prefeito do Mun icipio de F'lo- �a .iomiss

".

br
'

lter .. m com prónria falha que foi. reparada com a consrgnaçao de'rianópol is encaminhou à consideração da Câmara, na. nuncioso estudo dos seus mem lOS' que a elar.a ,
.

'- ba d 00 'I ,,'.
,

>,., I

d d t
"

ivamente haviam sido ver a e,c, mt CI uzeu os.
,forma das leis vigentes, a proposta Orçamentana para emen as, as o

mdo .

que ex:ess d'" arcar com as Para transportes e outras despesas com I') Serviço>, . .,

f'
.

d 19�2 orcadas aumentan o as que nao po eIlam c c

•

o proxirno eXW'CIClO - 111anCeII'O e oz.
".

d ti Judiciário proposto 12 mil cruzeiros, sendo reduzidos lO',Naquele Legislativo, foram apreciadas, verba por despesas, face ao fim a q.ue se .d: mavam. _

d t mil P'll'a'custeJ'o e diligência em causas com o serviço>.' A 1m a proposta fOI aprova a na sessao - e an e- . c
•verba, todas as despesas que o Executivo previra para o ss, .

d d t
.

municipal. f mil reduz ida para 2 mil Para auxilios di-.
-

'f ·1 d t mendas apresenta as en re as qUaIS ,u, ,o • • .futuro exercic io financeiro, alcançando a CI ra (e ez on em, com as e
-

. .

.

� '" -

versos 19 'mil sendo reduzido para 3 mil.
.

vamos destacar as de malOr irnportância : ,.� , '

. . .'
_

.

milhões de cruseíros.
E d

-

h d a-o de 8 mil cru AUXILJOS - Nessa rubrica haviam sido esquecidosm )lequenas espesas, ouve re uç -

-

-.

M
- -

lad I
-

____________________-,-__
.

t 10'1 cruzeiros o Hospital de Caridade, o ASIlo de endicic a e, rmao-- --,-- zerros, propos .a para mu cruzen-os. .:
I di - t < d F'l ..,-Despesas Diversas: - Para expediente e publicida- Joa�qulln, CàlX<� de Esmolas .aos n .,�gen:s - e .Ol'Ja110-

d d t ti iti d
-

le 3 mil e publicação de atas polis, Guarda Noturna e Sociedade Sao Vicente de Paulo;e e es a IS ica, re ucao(>
f lt distoficiais +:: reduzida para 3 mil cruzeiros. Para o Serviço As. emen�as do PSD.,. reparando ess� grave a

�

a,
') 1,<;�n---

buiu, então, as quantias de, respectIvamente, 00, ;",0, 20,.
30 e 10 mil cruzeiros. Com esses auxílios, a Prefeitura

O Plano Nael·onal do l_fl·-BO atenderá, em parte, o programa social que cabe aos 150-
vemos colaborar para que realizem os seus elevados é,
filantrópicos propósitos.-

-��'ianópolis, Sábado, IOde Dezembro de _�)__ Bis�orso do dep Leoberto Leal cada����i��0:���<;0�i:!a��:i1i::�ortiv�:1'!�r�1���b�e!1: ���=(continuação) relações comerciais este
rtanópolis, 10 mil; Federação de Vela e Motor, 15 milcII •

.•
"

OS d.·as de Dezembro: o Sr. Pagnoce1li - En- país, dependente de fome= C. C. Tiro Couto Magalhães, 15 mil; F. At. Catarinense.,nOS prime r

'I
tende .q�Ie os n:oinheiro� que cir;ne.nto �e tri�o es!aria em

20 mil; F:'Aquat. Catarin ense, .20 mil; F. Desp. Unív.;- .'

transforma tngo nacional trãgíca situação, ,dIante do il F- C F t b 1 20' '1'10 mI: . . u e o,' nu.
,"A PRESENÇA DE PAPAI NOEL" deve receber compensações outro que, talvez, necessl- .

SÚBVENÇÕES _ Com as subvenções não haviam.
a fim de que seu preço de tasse tão só de madeira -

e
na proposta auxilios à Maternidade "Doutor CarlosInteressante reportagem de Adão MIRANDA, do aquisição de trigo nacional mate. Conhecidas são �s di- Corrêa", para o serviço de amparo e assistencia ii Ma

se equipare 'àquele por que ficuldades financeiras da
tem idade, com indigentes. Com a emenda, há a verba de·corpo redatorral de "O ES,TADO", focalizando, em todos os grandes moinhos o rece- A_r:ent}n.a.. Com suas ?ro.�,l- 40 mil cruz:iros, o.mesmo acontecendo com o Asilo debem. Deviam estes, conceder- çoes básicas, carne e tnigo, Órfãs 30 mil cruzerros.os aspectos, os preparativos das Festas tradícionaís do aos moinhos de zona parte procura "Obter' divi�a.s a

I F'EIRAS IJIVRES _ Não' havendo aido cumprida fiNATAL. de suas cotas de importação, qualquer .preço, sacrif'ican- "L�i 'no 80, que -cria as Feiras Livres, a Câmara estimouna base do preço desta im- do, Inclusive, a grande mas-I a quantia de 50 mil cruzeiros para a sua instalação.porlação. sa dos produtores, em bene-
TEATRO MUNICIPAL:__ Na proposta, o Executivo-O Sr. Leoberto Leal - ficio do equi.libl·io da ba-'

estimou a despesa com a construção do Teatro,
-

em um.Dificil a solução aventada, lança comercial.
milhão de cruzeiros. Essa foi, pelo PSD., reduzida parapor impossivel o controle. Finalisando, salientou
500 mil, afim de que outras necessírlades fossem atendi-c-O Sr. Atílio Fontana - que os moageiros poderiam das pelo Governo, tais como as de auxílios e_ subvençõesReportou-se à época em que se aquietar. porquanto o
às obras de assistência social em noSsa Capital e notal medida foi adotada, sem, �". Leoberro Leal, pela SWl
interior.A Prefeitura de Gaspar feitura de Cr$ 200.000.00 contudo apresentar resulta-: alta compreensão do :�rol)k- BENEFICIOS PARA O INTERIOR DA Il,HAnão é opulenta. Bem ao con- para construção do Paço do. rua. estaria, com os' esc larc- Também o interior da Ilha não havia sido, como bem G'trário: é. rica de problemas Municipal. O que Gaspar Os S1's. Dalcanali, Ponzo- cimentos que aqui veio hns- "devera, atendido em suas mais prementes necessidades .. _e pobre de recursos. Á vis- precisa não é de prefeitura ni, Fontana etc - Surgem cal', em condições de pro- Atendendo-o, houve emendas, distribuindo 50 miIta disso, as suas rendas de- bonita nem de maravilhoso como solução, a instituição T}iciar alento a todos ,lu'3::-€ cruzeiros para a construção _ e instalaçào, dos Cemitérios-�verão'ser aplicadas 'com o campo de futebol. Necessi- do únic'o importador: o G!)- Liegraram na campanha do de Cachoeira de Bom Jesus e Canasvieiras; 100 mil cru-'máximo cuidado, depois de· ta, sim, que lhe deem uma vêrno, revertidos os lucro>: trigo: moageiros e pt'oduto- zeiroB, para instalação de luz elétrica nos distritos deselecionados os_ problemas, balsa nova, na cidade, que a;purados nal aquisição de re:::- Ribeirão da Ilha, a titulo de contribuição para aquisição-afim ,de que os mais urgen- a velha está imprestável e máquinas agrícolas. CIentificou que S. Ex:! d,� de-material.tes sejam atacados. perigosa. Necessita de estra- O Sr. Afonso Veiga l,osse destes elementos, en- SOCIEDADES DE CULTURA - A Orquestra Sin--O pobre que esbanja tem. das boas e bem conservadas Com a palavra significou centraria cem as albs au- fônica Catarinense e as Bandas de Musicas ".Amõr' à Ar-como futuro a mendicância por onde se escôe o produto que estava falando não co- toridades da .Repúblk:t, 0- te" e Comercial foram esquecidas pelo Prefeito, mas lem-ou a cadeia. do seu trabalho. mo chefe de serviço, mas f'quicionamento que t.udo;3 bradas pelos S1'S. Vereadores, cabendo-lhe, assim, 10 milQuando o atual prefeito Que auxiliasse o tal clu- como agrônomo b'rasileirü. ::nciavam. à prim�ira e 5 mil cruzeiros à segunda e à última, A re-de Gaspar assumiu a Pre- be, isentando-o de impostos, De há muito que, juntamen- De �!Ua parte estai' � Ct' - dução sofrida na proposta foi de 921 mil cruzeiros e 0.'feitura, apressou-se em per- cómpreende-se. Era uma a- te com S. Exa. o Sr. Secretá- tC' de que tudo seri.i :_011"e acréscimo, com o atender despesas não incluidas pe]<>correr o interior para soli- juda razoável, à medida das rio da Viação, Obras. Públi-

gol< do, em beneficio ':1(,) tlj- Executivo, em identica importância.citar o auxílio dos habitan-
suas posses e sem sacrificar cas e Agricultura, Dr. Leo- r.os- .. ; ...tes na reconstrução e con-
os dinheiros públicos, que

berto Leal, vem se preocu- O Sr. Atilio Fon+;;:'fI<t --servaçãó das estradas. ale- devem ser aplicados no be- pando com a questão tritko- Reportou-se ao ú1tir�,) <,Oi;gando que os cofres públi- neficio de todos, em obras la. No momento está em che- fdo, demomtran<lo q:le a
cos não dispunham de ne- reprodutivas, fomentadoras que a lavoura do trigo. Rep. Argentina, V,l_( ;:''; ,-senhum dinheiro. Fiados e do progresso do municipio. O estudo da politica eeo- d'l, circuns-i;ancia d� quaconfiados nisso, muitos co- Pelo que se observa, Gas- nômica argentina e brasi- Cont,inúa na 6a pág.lonos aJ'udaram a Pr'efel'tu leira leva a concluir qlle L""l

-

par, nestes próximos anos, ,,-

ra. Agora, o Prefeito e seus ficará estacionário ou regl'Í- suas direções são antogoni-
amigos da Câmam aCàbam dirá no seu desenvolvimen- caso

de conceder um auxilio de to, por obra e graça de um A Argentina consome ma
sossenta mil cruzeiros � um sitnadoÍlismo municipal que deiras, café e mate. Nós Ih8
clube de futebol! A ongem não está à altura de diri- adquirimos o trigo.
d�sse. projeto está.- em com-

I, gi-Io, uma vez que esperdi- Ao passo que a Rep. rlo RIO, 30 (V.A.) - As au-

P t 't toridad,es aduaneiras apre-promI.ssos pessoaIs. que o
ça etn futilidades e obras 1'a a �l'ocura aumen ar l�S

P f h t
-

1
- enderam vultoso contraban-.re eIto e' s.eus amIgos a- sem valor público as suas

suas expor açoes (e grao,
d d 1

. .

d f' do de ouro no Aeroporto doVIam assumI0 e pagarem 'já tão parcas rendas. (emmUl as compras e ca e.
o campo do referido clube Não desconhece ninguem as Galeão. O inspetor da AI-__:
de futebol. Para não sacri-I�O�)._.()�,.. tentativas daquele país dG fandega, Armando da Costa,
ficarem os próprios bolsos, conseguir flor�stas de pi- acompanhado, de val'los
transferiram os se�s com:- i R0verte O mal nho, com as nossas semep- guardas fiscalizava () de-
promissos políticos �a:a ?S II

U _. tes e a construção de ervais sembarque de passageiros
magros co�res mUl1lClpaI�. M�.careob'as

- daquele país dos nossos for- no galeão, quando descon-
Enquanto ISSO, os colonos ""� J necimentos do mate e madei- fiou de um homem que, sor-
ingeriuos e de boa-fé traba-I . _RIO, 30 (V.A.) - O ple- ra. rateiramente, procurava
lham de graca nas estradas., nário do Senado aprovou' o A função do baixo preço deixar um avião - Braniff.
Mas tão 'log� venham a sa- proj�to que det�rmin� a re- do grã� �rgentino é realiza.r que acabava de chegar.
bel' que o dtnheiro que o! ver,sa� ao serVIço atIvo do

10. anqUlhmento
da n�ssa�tl'l- Detido e revistado, f.oram

seu trabalho. econom.iza pa_I-Exerclto, nele. _p�rmanecerr- tlcultura. O preço :mposto encontrados em seu poder,
l'a a PrefeItura ·vaI parar do enquanto VIver, do mare- ao nosso tende a hbel'tar- escondidos sob o colete, 19
no tal clube de futebol, man- chal João Batista Mascare- nos. quilos de ouro.
darão o Prefeito às favas. nhas de MoraisJ no posto de Urge portanto, a proteção O contrabando foi apreen-
Prevendo isso, cogitam o", M;:tr-echal do Exército. Pelo do pl'odlüór, de quem depen- dido, sendo o homem devi

Salvadores de um aumento projeto, o marechal Masca- dem os moageiros. Do- mes- damente interrogado.
de 20% na lice'nça de carro- renhas fica na

.

hierarquia mo passo, os moinheiros, Trata-se do
_ comerciante

e<as, para cobrir o furo fute- militar, imediatamente abai- que são a inversão de eno1'- mexicano Elias Dragon, de
bolístico. xo

.

do min'istro da Guerra, mes capitais e esforços me- 44 anos que procedente de
Ignorando esse gasto cri- podendo exercer os cargos recem protegidos.

I Lima, l';e destinava ao nosso
minoso dos dinheiros púbJi- de chefe de Estado Maior Deve-se continuar adqui-, país, em caráter temporário.
cos, por parte de um munÍ- das Forças Armadas, e che. rindo trigo argentino, -ma�, 1 O ouro, disse êJe, fora ad
cipio que não está em situa- fe do Estado Maior do Exer- na forma já ventilada do, quírido a baixo preço na ca

ção de faze-lo, o deputado· cito. Seus vencimentos serão único comprador. I pital p-eru�na e deveria ser

Aquiles Balsini apresentou iguais aos de ministro do Na simples eventualidade: vendido aqu-i, com lucros
. um projeto de auxilio à Pre- Supremo Tribunal Federal. de um estremecimento nas; compensador�s.

Pelos Municipios
Preíeítura de Gaspar F ..C.

Trajava uni «co
h�tA» dA ouro... I

Li ontem um discurso que o deputado Saulo Ha-
más proferiu na Câmara. Gostei das - saídas que teve'
para responder apartes do sr. Lima Figueiredo, que"
tendo um parecer seu rejeitado, está perseguindo o

. carvão uacional.
.

O deputado Saulo saiu-se bem e argumentou fir
me. Mando-lhe os meus parabens, os mais insuspei
tos. O representante trabalhista evolui, a olhos vlli
tos. Tanto assim que, na sua fala, só topei uma vez;
com o velho cacoete: "evoluindo do indidualismo 80-
ciaJ, político e.econÔmico" ...

Dentro dessa evolução tribunicía, veremos, muí-
- to em breve, o deputado Sau'lo> Ramos se opôr ao sr.

. Aliomar Baleeiro, que, na 8âmara; ameaça quebrap-
.o retrato do sr. Getúlio Vargas•..

\
'
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