
Quando Churchill Visit
em ianeiro próx

Talvez se resolva em definitivo o p'roblema do
rearmamento

. europeuNOVA YORK, 3 (U.P.) , Norte sofreu verdadeiro a-
o verdadeiro problema do. to europeu, nem tampouco porém, cobrar pela. mesma balo, quando o secretário do
rearmamento europeu talvez ao Plano Schuman (1� fusão um preço exagerado, o preço Tesouro norte-americano
tenha de ser resolvido quan- das reservas .siderúrgicas e que ele julga necessário pa- disse que a Europa não po-
00 ChurchiU visitar Tru- carboniferas da Europa Oci- ra a sobrevivencia da Grã- de contar seguramente com
man em janeiro proximo. A dental. De Gaulle e os co- Bretanha, A Inglaterra quer

''o
auxilio militar norte-ame

reunião do Conselho do munístas opõem-se ao exer- ter a certeza de que o exér- ricano, no ano fiscal que
Atlântico"Norte eIP Roma,. cito europeu, havendo, pois cito europeu sob (I comando começa em junho de 1952.
lião conseguiu grande coi-" ô pef'igo'· do ,PAflamento. de Eisenhower -serâ de fato Embora ainda seja possivel
'Sa, muito embora aprovasse trances recuar em vista dís- europeu, e .não uma' Legião que o Congresso norte-ame
'Ü projeto das 43 divisões so e da atitude inglesa. Estrengeira norte-america- rícano conceda os créditos
continentais e acabasse com Foi o próprio Churchill na. Da.Gaulle .e outros' esta- para o ano vindouro, Snyder
íl opoaição ?-o,rearfuamento quem primeiro sugeriu a distas europeus nutrem es- advertiu os europeus redon
da Alemanha. Mas os "ale- idéíâ'de"um ·exércíto euro- .se mesmo temor, que é ex- damente para que não con
mães não estiveram repre- peu. Por isso, li solução fi- plorado pelos comunistas.-A: tem «tom isso.

�n�ados em Roma, e snas nal do caso poderá depender! propaganda vermelha afir-
dUVIdas quanto ao !_)roblema I do encontro Churchill-Tru-,'ma que a Eur.opa. não pode . Diz-se que Churchíll es
do l·e.armamento nao foram} mano Acredita-se que Chur- entrar numa aliança com os tá procurando conseguir um
solucionadas. ehill projete a participação: Estados Unidos, sem tornar- novo programa de "Em-
Os britânicos não aderi- eventual da Inglaterra no I se vassalo dêstes. prêstírno e. Arrendamento

rão pelo presente ao exêrci- \ exército europeu, querendo, O Conselho do Atlântico. para a guerra fria".

•
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jtiU����1:'� ITinha a intenção de implantar
�'� ,

.

um regime de força'
POR ISSO, 'MARUF DAWLIBJ, PRIM,EIRO MINISTRO
SíRIO, FOI DEPOSTO PE LAS FORÇAS' ARl\{,\DAg
E AGORA "RENUNCIOU", AO CARGO QUE JA NAO

EXERCIA} �
.

---------------------�

DAMASCO,3 (U.P.) - O ciando a,. demissão coletiva.

primeiro ministro Maruf
,
do gál;>,inetc'? disse que �

DawIibi e o resto do seu ga-,.I pre�idente Hassem .Atassl
binete, que se encontram de- [pediu a Hamed Khoja, ex

tidos por serem contrários �ministro das Comunicações
aos planos dos -chefes miti-] e Obras Públicas, que pro

tares aírios, que se apodera- : curasse constituir o novo

ram do governo quarta-feira ; governo. Khoja, acedeu em

em rápido golpe de Estado, íníciar imeditamente às �on�
apresentaram seus pedidos sultas, Dawlibi subiu ao po

de renuncia, iniciando ai! der após a demissão, há tres

conversações para a forma- ,�ema!).as, do ultimo. governo,
ção de. um novo gabinete. pr�s�d�o por Bey Hassan El

O "homem forte" da Síria, Nakin. O país esteve sem

coronel Àâeeb Shihakly, gabinete até prínclpios des

parttdãrío' dos Estados Uni- ta .. semana, 'quando Dawlibi,
dos, havia oferecido a Iíber- msmbrq do Partido Popular
tação aos membros do go- formou uma coalisão com os

vemo deposto se todos re- independentes. O golpe de

nunciassem aos seus postos. Estado foi 'planejado e, exe-

A
.

rádio de Damasco cutado râpídamente, para

transmitiu uma nota anun- arrojar do poder Dawlibi,
que tinha a intenção de im
plantar um regime de forçn.
no país.
Segundo o acordo que

serviu para que Dawlibí e

seus colegas fossem restituí
dos à liberdade, o Parlamen
to será dissolvido, realízan
do-se novas eleições no pra
zo de sessenta dias.
Caso Khoja consiga or

ganizar o governo, êste só
mente ficará em funciona
mento enquanto o Parla
mento não for dissolvido pa
ra a convocação das eleI

ções, e então será f'ormad.
outro gabinete, que presI
dirá essas eleições. ;",
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Seu. Francisco
fta liotti Relatório da. Comissão Especial

Parlamentar

PSD catarinen�e

Uma cobra de 100
quilo! para o Jar
dim ZonlóqiCR
RIO, 3 (V.A.) - O Cor04

nel -Belarmino Neves GaI

vão, gov�l;Ii:!ld9r do Territó
rio do Rio Branco, em visí
ta de inspeção pelo 'I'erritó
rio, capturou uma cobra 8U

curíju, medindo 5 metros e

75 centímetros, com peso a

proximado de IOO quilos, 11:1::1

proximidades do' Rio Bra ..1-

co, num trecho da estrada
São Pedro Maru, Esse espe
cime será remetido ao SI'.

João Carlos Vital, para en

riquecer o ofidiário do Jar
dim Zoológico,' segundo co

municação que lhe foi feita
pelo coronel Belarmipo GaI
vão seu antigo auxilial' de
gabinete.

Aniversariou-se, domingo �

último, o nosso prezado e
" .

,eminente conterrâneo, se- Na sessão de ontem} con- me Boletim .n, 52 daquela zação de um plano capaz de com os americanos do nor-

-nador Francisco Gallotti, da forme noticiámos; o sr. dep. Comissão que anexamos a preparar o caminho para a te percorreu a R. V. P. S. C.,
bancada pessedista catarí- Ylmar Corrêa, integrante êste Relatório, acolhida pelos órgãos técn i- a sua abalizada opinião que
uense no Senado Federal. da Comissão Especial Par- / cos, do "MEMORIAL" que se consubstancía nos se-

Eleito 'sob a legenda (to lamentar, que esteve-na Ca- Das nossas conversações entregaríamos para o Exmo. guintes itens :

Partido Socitll Democráttco, pital Federal onde se avis- com ��(!llele '.ql-ttstre membro Sr. Presidênte da,--.RepÚblíca,! :u�. a distribuição de
.em 1947. para a Câmara AI- tou com a Comíssão

:

Mista da Comissão ressaltou, de Em sucesaivas
-

reuniões auxilio 'do pOQ.to-lV será :ef
ta, o ilustre conterrâneo, Brasil-Estados Unidos e o pronto, a certeza da neces- com os membros da Comis-I ta tanto para a remodelação
membro de ilustre e tradí- Presidente Getúlio Vargas, sidade imediata da presen- são Mista Brasil-Estados U-! da Via Permanente, quanto
eíonal familia tijuquense, para solução do grave pro- ça, de parlamentares catari- nidos, tivemos oportunidade 1 para a aquisição de material
-tem devotado tôdas as suas blema da carência .de va- nenses para a defesa dos de ouvir do sr. Engenheiro' rodante:
energias no cumprimento gões, na Estrada de Ferro (nossos interesses, e, organí- Othon de Araújo Lima que, (Contínúa na 'ga página
do mandato que o povo bar- Paraná-Santa Catarina, leu
-riga-verde lhe outorgou. o Relatório que publicamos, Aumento aotes'

No Senado da República, abaixo, para,. conh�cirri:llto
o sr. Senador Francisco I da" Assembléia Legislative: do Natal
l;al1otti sezuindo à risca I Senhor Presidente:

RIO, 3 (V.A.) - AFede-
o .progr�m�'"do seu partido, Designados. p�r V. Exc�a. ração Nacional dos Marití-
há efetivamente desenvolvi-I par,a em comissao especial

mos reuniu, ontem, os presi
.do atividades no sentido de [entregar ao Exmo. Sr. Pre-

dentes e delegados dos sin
defender os interêsses d.e' sidente da República "ME-

dicatos filiados, pal.'a escla.-ISanta; Catarina� estudando 1 M0_RIAL" "que \ defend,:sse recer as reivindicações da
� procurando solução aos: os mter:sses da co�ul1lda- classe, quanto ao aumento· "

problemas que dizem respei. i d:_ cata�'m�nse Sel'VI?a pela de salários. RIO, 3 (V.A.) O sr Os udenistas, ao que se in-
to ao progresso do seu Ea-I Rede Ylaçao Parana-Santa Seguúa.o informações, do Fl'anzen de Lima anunciou forma autorizadamente, O «Dia datado natal. Catanna, os deputados que presidente da Federação, a em Belo Horizonte que esta confirmando o que anteci.-
,. • •. ,êste subscrevem, no dia 21 em condições de l'esponde;� pamos, recusam-se a parti- JUC"·1"8'

• Os, s.eus amIgos e cor,reh-I seguÍl'am para a Capital da
tabela de aumentos, atual-

� V'.)
glOnarlOs prestaram-lhe, no

I R 'bl' Ch d
mente em exame pelo gover- a� sr. Danton Co�lhQ qu.:) (i cipar do Ministério, embora

RIO 3 (V A) A A- , . . epu lca. ega os ao en-
d
,.

d não l:ecusam ao governo co- " . .
- sso�

-d18 do seu nat.ahclO, ocorrI- t d' 1 no, correspon e a vonta e
ciação dos Mag'istrados Bra�..

ar ecer., l1aque a mesma I d
..

d
.

d' t consultara sôbre a partk�-I operação administrativa na-
.

do ante-ontem, meqUlvoC�S! noite conseguimos entra' l' .

a maIorIa ?S s:n lca os, I sileiros, na execução do sea-

h' de vez f d pação da UDN num goverr:c. I! quilo que se julgar do inte-oe smceras onienagens as t' t '·1 t ,.
que OI assma a por

programa de uma maior :,... ,
. .

em con ac o com o I us re 36
.

d' t
. t·f'· d de concentração nacion1'll resse do país.fluaiS, nos, embora tardla- h h

.

L'b
sm lca os, e ra 1 Ica a

pr'oxl'maça-o dos J·uI·zes a'a•.
sen 01' engen eI1'O I ero

.

. . '"

��nte, nos aSSOCIamos, c,om Oswaldo de Miranda, mem- Inoll'ecen.�: Congres�� Smdl-
todo o país, deliberou co-

prazer, abraçando-o cordIal- bro da Sub-Comissão de ca. man Imo por o v�tos. memorar o "Dia da Justi-
mente. I"· ."

AfIrmou que a mesma e do "" d, Tr<ll1sportes da Comlssao d "d 76000 . o't" ·A
-

d
·

P' ,-d
ÇfL , ca a ano em um Esta-

I Mista Brasil-Estados Uni- eDs�Jo .e d··
.

maIl

Im.ot�· cima os a·r I os do, da Federação. Essa' co-
--------'-'

d d'
.

d· IZ, aII1 a, que os mal'! 1-
memoI'aça-:o ·reall·zou-se.os, que, para o la Ime 1- f' o

I t" ..

h d
mos con Iam, em que o go-

ano passado 11a 'cI'dade dafi ta 'o, as prImeIras oras a ."

raVamen B eu- h-' .� verno cumpra 'o seu progra-

P H
•

P á Natal, po.r iniciativa do p.re-U (1 Iman a',marcou uma reumao
ma de·ampal'o aos trabalha- az e armODI8 DO ara0desta delegação com aq I '.1f,m;:if,··· . sidente do Tribunal de J118-

lermo O prese
I " ue a dores, concedendo esse au- �jf

I COl'Tlissa-o
.

tic.",a do Estado,. desembarga-.... • .

mento até 0 Natal.

d I
'

I I Todavia. por que o dia 22 RIO, 3 (V.A.) - A

pro-,
ticas para bem poder gO'i2l'- dor Virgílio Dantas; no cor-

e s, '_3_!,,',,_ __ I ?Aeçna_°ovdemebGrrOa�.earSa",odadtiaa qdUee FoA.r!.l -p'r--a" tI-"ame'o- posito de sua nomeação para nar o Estado". rente ano será realizada em

... _

" U" Secretário de Interior e J LIS- Florianópolis, Estado d�
JERUSALEM, 3 , (U.P.) los americ.anos do norte mui- to "nrrado· tica. do Paraná, declarou- O deputado pessedista. Santa C(1.t'), .. jn�.

- Foi oficialmente anun� I to respeitam, o, Boletim n.. ""r n;s ontém �o deputado Ara- Lauro Lopes, falalltlo-nc" I As' solenidade", progrà-
dadô que o presidente do i,51 da Comissão Mista Bra- SANTA ROSA, Califor- mis Ataíde: -, "O gowmla- ainda sôbre a nomeação do madas para os dias S e '9 de
Estado de Israel" dr. Chaim li

sil-Estadoil Unidos determi- nia, 3 (U.P.) - o.s médicos dor Munhoz 'da Roch;t den sr. Al'amis Ataíde, declat.'ou-I dezembro próximo, consta

Weizman, acha-se' grave- nou o não funcionamento da -assistentes de um carpintei- uma .demonstração de qllé se satisfeito com o fato, Eg- : l'âo de uma sessão comemo

mente enfermo. Diz a comu- ,Comissão. �I\inda assim, e 1'0, que foi
.

prátic�mente está disposto a governar :lei- C,usou-se, entretanto, de co-! rativa na sede do Tribun;cLl
_nica�ão que o dr. Weizman para não prolongarmos a serrado em dois por uma ma dos partidos, cerea1Jdo- 'mental' os aspectos poliU·. de .Justiça e-"de 'um almoC;í'
.está sofrendo de um� infla- nossa estada na Capital da serra circular, disseram que se de auxiliares pertenep.n-

I
cos da nomeação, aleganr:lo, : de confraternização da M;1-

maç.ão intestinal. A partir República aproveitamos o ,s,e espera que o ,paciente so-' tes a todas as correntes RO- a respeito, "ter fiCauo (),;u-) giatratura, presididas am

de amanhã, o governo expe- encontro para demorada breviva, depois de uma de- líticas, Seu partido é ,o Pu- 'padissimo, durante estes úl- i bas, como as anteriormep'�
'Ilirá comunicações sobre o conferência com o Enge- licadíssima intervenção ci- raná, e por isso tem 'J obje- timos dias, com o OrçaP.1e!l 'll'üc,lizadas, pelo PTNddel,:'€'
,seu estado.· nheiro de Miranda, confo!'- (Contiuúa na sa página tivo de unir as forças poli- to, na Câmara", (Continúa na 8"4 pigina

",

COLABORAÇÃO
A UDN adota a atitude do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES

I Credito
o n'iai�' antigo' Clube de Sorteios do Estado de

SANTA CATARINA.'
-

Fez entrega de mais um prêmio em: Ponta G)J'o,s· i�1
sa "(Cana:svieir�s) à :Exmà� Snrà:' MARIA INÁC1A .�
DA LUZ.

Diretor da .Ma,.ternidade'. mê

Ueo do Ho.pital II. Caridad'e"
(''LINICAS 'D1I SBNHORAS

, CIR.URGlA - PARTOS

lBSISTENCiA AO' PARTO •

OP.RAÇOES OBST�rRICAS
Do.nç�1 g-landular.I, tiroide,

.....'rioa, hipoplle, etc. '

Diaturbioa nervolo. - ••tad-
,Udad. ,- Réeimea.
Coneultóno: Rua F.rnando _••

tUdO. - �L 1.481.
'R.aid. R. 7 d. Setembro - ••if.
01'11. e'Souu '.:_ Tel. 848.

;/

.

I: N' S C' R E V A 1\1 - SE!

'i�Façam sua Inscrição 'hoje \nesmo, proeurem es : :�i
agentes mais próximos, ou 'Seu éscritório na PRAÇA '�;
15 DE NOVEMBRO" 20' - 2° andar <Ai,tos .R�st�li1- ;.

"ante Rosa). �?;
Com,Cr$lO,oo'ape:q.as, VV.Ss., estarão l<$ab-m- li

lados a.coscorrer ao sorteio à reaíizar-se eh:;, 3.1 de t�iotrrúano. que está aproximando-se.
' ".

'�:
".'.

'C1';$ I3,5tJ'O,o'o disfríbuidoa em' prêrmos t&iWs es �f
" _ .

.
. '.',' . � il.....·

.rneses. §l
________"_'',_/_., -'-__�__ H',

,.&A. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

UR. ANTONIO Dili MUSSI I,
,

'

'DR� 'M.�;S:'CAVAL--
Cirurjfla-Cltlliea Geral-Pa.1't<14

D.' , CA.NTI
"nlçe comllleUl e ••pe1lialisado da. ,.D02ll\�ÇAS S.aNBO'

Clhaca axc!u.i,.,all1enta da .ri�
..... ao,. m04lil1;DII. m.tod�. d. diagnó.tico. e tratameDto. '! '

,

•

i j�'I_Jo;08tiQP1A .: HlSTERO .; 'SALPINGOGIÜ.FIA -- JtitA�O'- .D::� S.JclaniaaeIariDllo. 'u.
LISIO BASAL ., ,

.

,
.

"

.

'.

1 :'l'elefone (M. ' I 7111,' ,

"'jlo.�rapu, por onda. eur�.-.).tToeoajfala�"o Ilaló.
,

Ultrlt ' ....
,.

.
'

'

.

.'�I":I.na ,e Infra Vermelho, D' A'I'
,

C.....,ltóYio: .'ua Trajano, ' ...0 1. 1· }.�du __ o .difie1�,'o ...n�' , r." . va ro' de
.

C�tvalhó
'

....,

•.• r.TI.. o." 11, •• II à"ra. _ .. li!', IUI'I,

Ou 11 ,. 18 'll"raa - Pt'a. Mu..1. Doenes! de Criança,'
Consultório: Rua

i

Traja.
no s/n. Edif. São Jorge �

,1° andar. 'Salas 14 e. 15.
Residência: Rua Briaa

deiro Silva Paes, s/n � 80
andar, (chácara do El!lpa�
nha ).
Atende diàrrarnenta da,.

14'bs. em, diante. '

:,;

... ' ....ne,ia .-. tua Santo. Dumont. 8. Apto. a.

Rodrigues'.,·'
&: SanjosCLINICA

do
DR. GUERREIRO DA FONSECA

•�al1.ta d,etivo do ,Hosp'itaJ de Caridade, de di"erl�

!i'IUZP [.. IMA & IRMÃO.s
COM. Mafra". �l7
Floríauópolte :,

Inatitntoa e Cais..

•
� "" -o""':'_

OUVIDOS, �:NARIZ " GARGANT.A
Tratamento e Operaçõel

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA
"ttrad� de' eOTp'oa ex,tranho,. de Pulmões e Jilst>faeo.

. '. .

. DR. ALli'REDO
'CHE�EM

"

Curio '

Naeional d. tI_nóa.
1/

ESCRITÓRIO DE ,I
.A9VOCA(IA I' Materiais de -CJ!nBtrúçtU)�.,

DO SOLICITADOR WAL I
Benéfieiamenjê "êm

•.GeTAt_
DIR CAMPOS Madeiras para todos, 'I.'l:(>'it'

: Advocacia em geral Finl'l",Ap,er�uras, .i\ss.va}�o�_
Funciona junto 'a08 Instí-

'

Forrc Pauliste, �tc.••�e:J
tutos e Caixàs de Aposenta ras de Pinho, Lei e Quahda-..

doria: Acidentes do Traha, de.·
lho. Inventários. Sociedades, Escritório, Depbsi'io W�,

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 d.e M:aJ,.:t:"
, Escritóríó: Rua Vitor nO 777, -·Estreitl1l;' - 1f}o:riltjt:_,

Meireles, nO 18 � 20 andar. nópolis.

!lIenta!.:
h-diretor 1\0 Hospital Coloi:lia

'ant'AnL_

Ooençal nervo.aa a mental •.
Impoteneia Sexual.
Itua Tiradentes li" t

Con�ulta. das 16 t. iI boraa,
"ONII.: M. 798. I

R.I, Rna Sa.il to. S.ral..... í4
- B.treito.

DR. MARIO
, 'WENDHAUSEN
ClInij:. médica d. adulto. e

Criança.>
Con8llltório - Rua Joi... :>foto,

18 _;, Tel. I. 769.

Consultai: dai 4 à. II hora .. ,

--0-

RAIOS X
-1"" ."erao .parelho para raiiopafla. d. Cabeça.

Tr.n.n.minaç'o, ,uara cQnwóle de eU.r. d... · 8Inu.lt... I.tra-
. .,_.a...

'

,

,.

HORARIO DAS CONSULTAS,

(Pela �anlli - Hospital de CaridRde).
(.A tarde - Consult6rio Visconde de Ouro Preto, n.• , (Alto.

iii eu. Bello Horizonte) .

...idlneia Felipe Sehmidt 101. Telefone - 1.1,60. "

Relidência: Rua

ni,,!' 46. Tel, 812.

.ate,.•• JI1-

Dr.' !!!���e.���E:�!������.o,níciou ,& clínica nesta Capital. r I"

CONSULTORIO: Rua Nunes MachaOo.
(consultório Dr. ,oswaldo Cabral) '_ Das 15 às
17,30 horas,

'

RESIDltNCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele
fone M-714:

'-----------...,..----_.:-.._._,_,._--
\ ,--'---,---�.-

;OR. A. S�TAELA J DR.I. LOBATO
;< (J'ormado Plilla Faculdade Na� FILHO

·....1 li; Iedicina da: Univer.l-'
DoenC.. 110 aparêlllo reaplratórle

b4. do Brali!). TUBERCÜLOS:I
114I41eo por coneuno.' da Anil-

!IiIIada .. Psie"patal do Di.tnto
(11'11141.1'81.

Vulcanização,
DE

Pneus e Canlaras -d� �r
\

'

Clrarela do 'Ter ...",:

Formado pela Facnldade Naelo�
nal de lIIledicína. Tisioiovsta e

k·4nttlrno, do HOlp;tal' Pli- Tisioeirnrgião do Hospital Nedo
líilllj'trl�" • lIanle6mio Judiciário

Serv�ço Garantido

Ramol. Cnrao' de especialização
,pelo S.' N. T..J:x-\nterno e J!lx

a..istel!t. d. Cirnrl:ia do Prof.

U&,o Pinheiro Gl1imarã••• CRio).
Cona.: Felipe' tlchmidt, 18.

COMBRCIO & TRANSPORTES C. RAMP'§ S.'A.i. Capital Federal.
h-interno da Santa Caaa de

!!I1Mric6rdia do Rio de Janeiro.

OUnic,a I'diea � D"ença. Ner-

-------,,...,.,----

Dr. R'enato Ramos' da Silva
_Advogado

Rua Santt,i.5 Dumont, '12
.

'

Posto de Serviço "ESSO"

Telefone Manual - 44
f_o

Con.nItaa, ctiàriament•. 4•• 16
Conll.ltórlol .dif1cl0 AmAUa

à. 18 bora•.

Rua' Dom Jaime Câmara,aoatdlneia: A....nída Rio Br.D�

�1".' I ,20Fapto·M2.
'

Cena.lta.i D..
,

U à. '18 laora•.

, . tone . 802.

Telefone,
.

{Ion•• ltóriol 1.1«1.
.

/l••flfaneial 1.181. DR. ARMANDO VA-
______

.
- LERIO DEASSIS

DR. NEWTON
D'A'VILA

.

1EIInqt...er,al - DO"lnç.. ele ....
"'or.. - Proetololtla
.letricidade Jlédica,

O•••• lt6rio: Rua Vito.r I.ire
.... 18 - Telefone 1.607.
Oon.ultal: •• 11,10 horas • à

i.:rfe 4.. 15 bora. .m dianta.
' ...ldaDel.: Rua Vidal Ramol,
- Teletone 1.42i.

Estreito - Florianópolis
aeto - Sala t.

Ap� 4 -----......,.------------------

_._ .....:...__ .. _-"'.-��.......--.---��,,.---

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

},1t11

Viag"em com Se-riUfdtl(}(J-
_ �i'iS •

lie' rapidez �,1:
" Ilf' c

sO NOS CONFORTAVEIS J\dCRO-ONH5ns DO �p.r
.

.

. ��
, R4�IDO «8UL-B-R"ASIL�EI80» , I��IFhrianópolis -- ltajaí - Joinville ....,_ Cm'ítíbs �I

. �,.í

'A
A, Rua Deodoro esquina da 'Ií'í

· genclél ': Rua Tenente 'Silveira
.

��
,

II

Medeiro�
.

VieiraDr. José

ADVOGA,DOMEDICO
Doa ServiçO!! ele OUnJe,a lafutll
.. ,A..latênel. Manlclpal a Roa·

Illltal de Carldad.
CLINICA I.DICA D. CltIAN

ÇA,S • ADULTOS

CaIxa Postal 150 .- ltajaí •• Santa Catarina

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

- Alergia -

ColI,lultório: Rua Nunel Iaeha
lo. '1 - Con.nltal &oe 10 t. 11

• da. 11 ia 17 hora..
.

-

1. aelialneia: Rua Iarechal GIlI.·
Dael'Jne� , - Fone: - 781.

. ._ ._ 1. ...,,,,,. 4 __ • - "

liva M,g,.thol D�04f1,o.-J4J, 1.· anel".,
...
'

........
:) .. ,;r.'.'" fOHE..S:.-- �..1!J2 ..,218 -Coi,.:'" Podal. 54S

CURIT'1lA . U:l.l:CRAalA; PROSEBRAS
\

FARANA �

".,
,-----------------'--'----,--�

":"i
.

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

!+ ? � 11 ;t � •
.: .� li �.

!
:

,'" ,.\ i p''!�

A::T ,L.,:A N T·.··O·'_A'··:R A O; 1 Oí
I

\

os MELHORES -ARTIGOS! 'OS MENORES ,PREÇOS!' AS MAIORES FACILIDA'DES'!

,RADIOS ELECTROLAS - AMPLIFICÀDORES - TRANSMISSORES ....... DISCOS, -. TOeA\..D'rseos" - AGULHAS,
ENCERADEIRAS GELADEffiAS - LIQUIDIFICADORES, 'BATEDEIRAS VALVULA&, A{J.vf)F�I1AN�ES:�,,-,,�E,i-;,

SISTENCIAS CONDENSADORES
*-

,

O mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e ?1 A � Florianópolis

f

,.
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Bem pequena, diminuta, a treino no quadro sob as 01'- em f�s?_, �e recuperação, .ob-I tríbuidor, .C01�r�' �uito pela Tendo em vista o mau

assistência de sábado â noi- dens de Francisco, Carioní. t m ltím t t d

til'
P

, tempo reinante na manhã de
,

-, e o. u.. .0 ten o

",a.
nOI a- Iça. rec'l�a_", porem,' .avan-

te, no estádio da Federação Por falar em treino, para o .da, diminuindo 'a diferença. çar ,mais.)
"

'

' ,d<;>mingo,' .deixaram de efe-
Catarinense "de Futebol, encontro o Paula Ramos fez Com mais algumas jogadas ' LAURO _ Melhora cada, tuar-se -os encontros Iris x

quando foi "dado início ao .realizar dois, aos quais dei- de ambos os .Iados, o jogo é dia 'o antigo atacante da A. IIerciiio Luz e F'lamengo x

retumo do'Campeonato Ci- .xaram de comparecer, a encerrado, vencendo o, Gua- D., Cofegial.: J'cigoll,' como ,Caixa 'Eeonômica, marcados
".iadino de Futebol. Iniciado 'maioria dos titulares. O des- raní pela contagem de 3 x 2:' poude, ,�para aquele dia. Não com-.

'\

'
o encontro Iâ pelas 8,45 ho- .controle teve como causa a _HELIO ----;- O antigo guar-
Tas,. raula �am?s e Clube fãlta de bons ensaios. É pre- dião do Bocaiuva fez 'sua
Atl�tIco Gu!+ram, os prot�- -ciso que os defensores do estréia nu conjunto paulaí-

-. gomstas, empregaram o ma- .tricolor da Praia de F-ora no. Defendeu. com' /acerto,
, '.

"

.compreendam quão prejudí- não sendo culpado dos ten-

': I, .cial, .tanto para si como pa- tos que o vazaram,

'l :. ra o clube, esta falta de bôa DINARTE - "Rechassa
,

,_

'vontade que afirmamos exis- bem, mas move-se pouco e

til' no clube presidido por' é pouco ef lcaz 'na: marcação.
Waldemar Fornerolli. Regular.,

1 x O NO 10 TEMPO JAIME -,-Com seu jqgo
A primeira etapa teve co- costumeiro. Com altos ebai-

':mci vencedor o Guarani, por xos.

J I.x 0, resultado aliás just is- JOEL - Esforçado, quer
simo, considerando-se que como médio avançado ou re�
nesse meio tempo o Guara- cuado.

'

,,'

, ní esteve mais coeso, har- CAZUZA - Não vem cor-
: moníoso, não fugindo nunca respondendo corno pívot,
: do seu ritmo crescente e embora não tenha decepcio-
produtivo. nado.

2 x ° - TOINHO LUIZ,� .Satisfatória a

Vem o 20 tempo. Apresen- sua atuação, tanto na defe-
ta o Paula Ramos o mesmo sa como no ataque.

'. ataque que brilhou contra
'

HELINHO � Não gosta-
,

o Atlético, ou seja: Luiz, mos do seu trabalho. Fal-
I,AURO, extrema Bugrino Ari, Augusto, Forneroli, e teu-lhe ambiente. Precisa
ximo de técnica e entusias-: Mirinho, sendo deslocado treinar com o conjunto. Pre-
mo para tirar um dos zéros Helinho para o centro da cipitada a sua escalação.
do placard. intermediária, ladeado por ARI _:_ Nada poude fazer.
Desde o, comêço nota-se' Joel e Cazuza. Melhora o O ataque não acertou. No Maracanã jogaram

sá-I
pendiente, de Buenos Aires.

completo descontrôle na e- "conjunto, mas.as falhas con- AUGUSTO - Aquém das bado último os conjuntos do terminando o encontro' em-

quipe paulaína, enquanto tinuam e logo aos 13 minu- suas possibilidades reais. Flamengo, local e Inde- patado 'por 5 x 5.

� que, pelo lado do "bugre" tos, atirando forte de fora AUGUSTO, arttlheiro-môr Regular. I

há desembaraço e disposí- da área, Toinho aumenta do Campeonato. Sábado o FORNEROLLI - Atuou1------------------'-------•

ção para vencer.. � :-para dois a contagem e de- Comandante paulaíno assi.. bem .. 11m grand� valor.. ('"
Falha a zaga paulaína que corridos mais,dois minutos, nalou mais um lindo tento MIRINHO - Abusou do I ,Empa1oU O Figueirense.FAUSTO INAUGURA FAUSTO MARCA ALTOS E BAIXOS J'ogo individual. Muito mar- O f(O Figueirense acaba de de Desportos. escore Oi
São decorridos oito minu- o terceiro tento. Com três a ISAIAS - Firme como cado. conseguir seu 140 jogo in- de 1 x 1.

tos de J·ogo. Num ataque do zero no marca,dor, compre- sempre. Boa atuação. A 'ARBITRAGEM d 1 b d" victo. Jogando, ante-ontem, Os craques' o c u e o'
tricolor d'a rua Tiradentes, ende o Paula Ramos que es': ERASMO - Muito calmo. Na arbitragem serviu o

em !tajai, o clube alvi-ne- sr. Osni Ortiga regressaram
....�..

' :falha a ,z.aga paulaína que tá frente a um adversá,rio Vigiou bem o "center" ad- carioca Manoel Machado. d" 't t d.....
..

gro campeão da Capital e111- no mesmo Ia a n01 e, o os

�rmanece imóvel, enquanto que não o poupará de uma versário. Bom o ,seu desempenho. b'I . patou cOm o Marcilio Dias, muito em dispostos para O'
Fausto com oportunismo goleada. O GuaranI' esta' VAICA - Correspolldeu. . .

t d I dforte concorrente ao título amIstoso mteres a ua e

avança e consigna o 1° pon- num dos seus grandes dias Um bom marcador de pon- OS QUADROS máximo da Liga Jtajaiense I depois de amanhã, com o.
to da noite. e brinda a pequena assis- ,ta.' GUARANI - Isaias, Vai- Cruzeiro, de Porto Alegre.

Com oNfeito,do atacante tenda com uma exibição JUCA --:- Pouco cautelo- ca e Erasmo; Juca, Zézinho
"hugrino" recOnh.ecem �s di�na de um autentico cam-Iso, ,m,às Tesforçado. ,

.

e Egon; Alemão, Toinho,
defensores do

_ bI.-�ampeao I peao, como o soube ser em I
ZEZINHO - O melhor Fausto, Jaime e Lauro.

de 48 que estao dIante de 11948 quando triunfou no homem em campo. Jovem de
P. RAMOS _:__ Helio, Di

um antagonista digno ,d'ei certame amádorista, ga- exp�ên�ido, futt:lro, def:n_?eu narte e Jaime; Luiz (Joel),
todo o res1Jeito. Melhora a nhando a�cesso à primeira e dIstnbulU com preCV3ao. Cazuza (Helinho e depois
defesa, mas a vanguarda I divisão., ,EGON - Pouco prod.u1- Fornerolli) e Joel (Cazuza) ;
continua na mesma. Sente 011° GOAL PAULAINO' - ZIU, sem, contudo, decepclO- Helinho (Augusto e depois
Paula Ramos a necessidade LUIZ nar, , Luiz), Ari, Augusto (Forne-
de uma modific;ção no con- Nova modificação é intro- ALEM.ÃO.- Muito veloz, rolli e novamente Augusto),
junto. Astro chegara dema- d·uzida no tricolor práiano. e [(l'rematador, mas mau Fornerolli (Helinho, Forne-
:siado tarde para entrar no Helinho vai servir 'na meia coordenador. rolE e' depois Helü�ho) e

gramado, sendo forçada a esquerda, passando Forne- TOINHO - O mesmo ga- Mirinho.
direção técnica do grêmio rolli para o eixo. Aos 23 mi- roto travesso de sempre.
da "estrêla solitaria" a lan- nutqs Luiz muito bem colo- Bom construtor e habi! chu- PRELIMINAR
IÇar mão de um recurso: des- cado encontra o caminho das tador, O melhor do ataque, Na preliminar, travada
Jocar Luiz para a linha mé- redes, marcando o 1° tento FAUSTO Apareceu entre as equipes de aspiran
«ia, dando oportunidade a para o Paula Ramos. Conti- pouco, mas quando o fez foi tes, atuou o Paula Rámos
lIélinho 'de servir no con- nua melhoran,do o conjunto. para causar pânico. Regu- com 3 ,elementos de menos,
'unto, embora não tenha ti- AUGUSTO ENCERRA lar o desempenho do scoreI' dando:ensejo ao Guarani pa-'do o jovem atacante oport.u. São decorridos 31 minn- da partida. ra construir uma l goleada:nidade de efetuar 'um único tos da etapa final. ÀUgusto, JAIME -: Excelente dis- 10 x 1.

preendemos como não foram
efetivados os encontros de
sábado. Devido ao mau tem

po, não 'foi! Expliquem-se os:

membros do Departamen to

de Futebol Amador da F. C.
F.!

4 Flol'ianópolis,- Terça-feira, 4 de Dezembro de 1951 ".

C�G_ei�o .

·

� -.'8uei�ea$(
Assistiremos 5a. feira, à noite. à' exibição do' Cruzeiro,' de 'P. Alegre,
'. gue 'lera. por' adversário o

.

Figueirense, campeão da 'cid8'de�
r ";""';""�-�'_.��_ ....._.... --_ ....�-���

.

",O "Estado" Esportivo:"
.�--..I".....- ....�...._.-.................--.........,.�-...........,.............w............-........._,.",._•..."._.••_...... --_,...., ..........w---..�J'l-.w••_-.-_••;.,,_..._-.-_-_-_·_-_...............,..........;,.·....• ...._w..r-••�...".,

Primeira Vltória �o Guaran'i no Campeonato
Completame�t�< descantrnlado, � Panla Ramos .teve de INã-;;"h=:;;70;;··;;;-;;�ceder ao quadro «bugrlDC» por 3 x 2. teme de amadores':

--�--�------------------------�------.�-----\'

Transferido, para amanhã
Avaí x Bncaiuvà

o

jogo
no,' entre Bocaiuva e Avat,

Marcado para -,,�nteí-on-l pelo certame de profjssio
tem à tarde de acôrdo com; nais. Segúndo apuramos, o

a tabela, deixou de efetuar- I prélio em referenda foi

se' devido ao mau tempo o i transferido para' a noite de

cotejo riúmero dois 'do retu r- I amanhã.

Palmeiras 1 x C� -, Renaux O
A�t;-ontem em Blumenau RenaU:�, de Brusqué;- termi

efetuou-se o' esperado con- nando com o triunfo do aJ

fronto .Palmeiras x Carlos vi}-v1i!rde local pelõ escore
, mínimo.

Empate de 'cinco tentos
ioternHC iODai de sábado

no

Campeonato �arioca.
Os jogo� que ante- ontem

I
Flummense 2 x Olana 1.

deram prosseguimento ao Bonsucesso 3 x América

Campeonato Carioca de Fu- 2.

tebol, ac�saram os

r.esulta-l V�sco � x C�nto do Rio 2.

dos segumtes:' Sao Cnstovao' 4 x Madl!l-

Botafogo 2 x Bangú 1. '\ reira 1.
,

Clube Doze de' Agosto
A V ISO

A Diretoria do Clube Doze' de Agôsto tem o prazer
de avisar aos S1'S. Associados que, a partir do dia IOde

dezembro, se encontrará aberta na Secretaria do Clube�
as inscrições para as senhorinhas que' desejarem debutar

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

de 81 de dezembro.
I

Arnaldo Dutra - Diretor Social -
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,EOI·'T·A,L..
INSTITUTO DE APOSENTADORIA' E PENSõES DOS

'EMPREGADOS EM 'TRANSPORTES .E CARGAS
.

DELEGACIA EM SANTA CATARINA
Leva-se ao conhecimento de qu-em interessar possa

'.
. que; e� virtude 'd( instruções emanadas da Administra-

.'

.:W��::�:..,.·..1 I
cão Central, as contas referentes ao mês' de Dezembro
'�olTeü�e 'ou outras proventura em atrazo, "deverão .ser"":;_''j "�� / • •

I
. t> .. , -<�:!:.:�::;,.. :.:-. apresentadas para cobrança "nesta Delegacia 1{;gIÓna,/ --/.,,- ,«:' Edifício II'ASE, 30- andar; até o dia 20 d? corrente,
;,.

..-.
.

.��. Os íriteressados' que,. por qualquer motivo -não pos-* ���}} sam atender o. determinado no-ítem anterior; poderão fa-J' C e ,

\:�-'
-..

[ ze-lo 'até o dia 28 dó mesinó mês para recebimento das,:". ,o�o me

w02.!�';; sentlO co n- �� ) 'éonfàs 'respectivas no mês de Janeiro vindoUl�o.· ,7.: çadaí o traba.. .

.

As contas apresentadas fora.dos p:azos supra

1;'efe-l';, ,ia trabalhar 50 hora. por ridos não serão tomados em consideração.' .

� dia I' Emcgredi'a, esteve pá, Florianópolis, 10 de Dezembro de '1951.
.

.

': lida e me' olhavam 'com ,

.

Rafael G. Çrúz Lim� - Delega�o Regional.': desccmfiança- como 59 eu
_

"'1'
�;��s� �1;úa��s:��:��li!:: '�I Terminaram 'as experíêacías"'. do me sUjeItava a resfrie-

. , .'.. 00$ constantes, a tosses

têmí
.

L V' g
,

'� continlÍas, Um médico 0r:'i' a omlcas em as e as.�'! go me aconselhou Emulsao
.'

'

'<'1 de Scott, um velho fônico LAS VEGAS 1 (U.P.) - A Comissão' de Energia.1.

�m?re novo p�la \��� eH· Atômica anuncio� q�e a experiência' atômica de ,ontem I.�� (Qc�a, to mUlS'completll ,., • "

d 7 I
,_-

,. f 't
.

r ;'"'J combinação das i.itamincs· fOI a ult,Ima da sene
.
e

. exp osoes;,. el a em Igaçao com
··

.•.i.,i do óleo de' Fígodo de paca· O Exército norte-amel'icano, no deserto de Las Vegas.
,<

tt.áu LOln cólcio e fósForo I Essas expel'iencias, -ao que parece, satisfizeram a

·i E. hoje sou ou�ra, sadia, Comissão e foi pór urna explosão' que se pode qualificari otr"" 00 0/0. FOI uma ·/er,. '.

d " " ..

t
.

!i) .

d
. .'

t comparatIvamente e pequena que a Serle ermmou., 00 eIra r9Conquls ,J
.

.
• • '.. d' 27'1 de mim mesmo I

.

Foi a menos espetacular das expenenCIas mICla as a

de outubro último, Foi também, tanto quanto se possa
saber, exatamente, à 30a explos'ão atômica provocada
pela mão do homem: 27 foram provocadas pelos Estados
Unidos e 3, aparentetnente pela União Soviética.

,

A explosão de�Olitem não se assemelhava a nenhuma
das preceden,tes quanto às suas manifestações externas;
leve clarão vermelho circundado de negro ao l'ez do chão,
o que deu origem ao boato de que eossa experiencia talvez
houvesse sido a tão esperada explosão subterrânea.

Depois dessa última experiência um porta-voz da
Comissão de Energia Atômica contentou-se em afirmar
que as experiências haviam contribuido grandemente paRor motivo de mudança,
ra aumentar a segurança militar dos Estados Unidos. CASA MISCELANIA disst11,

� má�uil1a SINGE� no-
"Cada urna das. d�tOliações nucleares efetuadas - acres- ,buidora dos Rádio. R.C...A

�; com;) gavetas por ....
cento�.- aument9u o cOl1.hecimento que possuimos das Victor, Válvulas e Disco••$ 4.200,00.

I armas atômicas". Rua Coaselhei!'j) M.fr..Urna máquina RENER no-
'

...:... _

Va"com 3 gavetas .por " ..

t�r$ 3.100,Qo.
. Uma máquina SINGER
Usada com 5 gavetas por .,
'CY$ 3.200,00.
Tratar com a Sra. Caci>lda

GOllçalves, à Praça XV de
}.Tovembro 22 -- sobr. - al
tI) @o Restaurante Rosa.

o ReméDIO de Confiança da Mulher

REGULADOR XAVIER

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
-

da
"

,

Brasil ao' Plano ·de I�i-.I<
gração dps Esfados Unidos ,I

BltUXELaS, �o (D.P.) -:- didas para a transférencia I:;fto,da nova.enji�ad,e sel'i�vn
'iC-árlos Alves de Souza F'i- de 115 mil europeus para ] colocados 12 navios que
Jh!}, chefe da delegação bra- outras regiões. O plano n,or- 'tl'cmsportariam, em ·um ano,
,$iLeira à Conferencia.csobre te-umerícano-f'oí exposto an- para fora da Europa 115,OOU

�" Emigração que se realiza te-ontem, na sessão .de aber 'e�;,igrantes. O delegado bra
;ne::;ta capital, declarou 11tH! tura .<la conferencia, e pro- sileiro, que é vice-presiden
·s�.a .delegação não apoia o

j
põ� a criação de urna, nov n te da conferencia, deploro-r

jJlt.:H.l.i) apresentado pela 1'e-. �r�a.niz�ção _em .subs

..

tit'�liÇã.O o ambito limitado do plano
JJ:rese:ntacão . .dos. Estados a Organização Internac ional norte-amei-icano 'que, se

':U!�iO(}Sf ·rec.omendando. me- . dos, Refugiados. À dísposj- gundo declarou não levava
em conta os problemas das

.....:L

.,� nações que receberiam os e-

-------�---�-----�-..----- migrantes.' ,

INAn Ie" .o drvSouzá Fi,lho sal ien-
T /""\�. -:". '. J '

.� teu que a melhoria das c9�-I' (INTERIOR) dicões económicas nos paI-I. Preciso em todas .as cida- ses de imigração. ínsuf'icien
"des e vilas. Ambos os sexos. temente desenvolvidos não IBoa oportunidade. O'timas era consequentecia autema-

.

: conuicoes. Escrever Cia. tica da chegada dos erni-
.. 'Brasil C. Postal 3717 - S. gantés, e que varias dif icul-
Paulo. dades tem de ser considera-

das, entre as quais as' des

pesas de manutenção do e

migrante, o pagamento das
terras,' habitações e equipa
mento que serão postos à

Duas casas sendo ..uma de sua disposição. O delegado
material e outra. de madei- brasileiro declarou rejeitar
ra, à Rua Germano Wen-, qualquer plano que não le
dhausen n.· 49. A tratar na vasse pontos em considera-
mesma. ção,

�,coDkário . O

�Vende-se'

: '

Puas

_'_

'_._�.�.

,--.

. *

VISIVEr
*

QUE É "DESGASTE INViSíVEL"? É o

desgaste progressivo das peças do
motor, em frações ínfimas de mílí
-metro, mas suficiente para provocar
o seu desajustamento total.Ajudado
pela oxidação, corrosão e' pela for
mação de "bôrra", o "Desgaste-In
vísível" resulta de lubrificação .im
perfeita e produz queimaexcessiva
de óleo, redução de quilometragem
por litro de gasolina, consertos dis
pendiosos e, finalmente', diminuição
da

.'

vida útil de seu carro.

* * '"

.S IIWSaS VAltIAÇÕES DE TEMPI'�'U,A, que ocorrem' dentro do motor, tendem a oxidar
o óleo. O verniz sôbre os pistões, que prende os anéis de segmento, e a "bôrra",
qUe, imPede .a livre circulação do óleo, são alguns dos resultados dessa OXidação. O,

,

-

.

.

Atlantic Motor OH de "Ação. Dupla" contém
um

í

n g r e d
í

e n te químico que neutraliza a
oxidação, 'protegendo assim tôdas as partes
vitais do seu motor.

'

, OUTRAS NOTÁVEIS VANTAGEf{S DO

lnANTIC MOTOR Oll QUE liMPA E LUBRIFICA: --'.'

Contém um detergente parb 'limpar' as
portes, vitais do moi!)r.

..._.''''''"'----------------,--

Co�ti�m uma película lu�-rificonte de '.
-. _'� .. ,,; A o- •. '"' •. :..--.,)". • ...r.c� ......... 'tç.....

'

'r

exeepcicncl resrstêncíe.
"

Mantém livres os anéis de segmento.
.. '

Isenta de entupimento os canais do
sistema de circulação do lubri'fkante.,

'

-,

R E'F I N I N:GA'rLANTIC COMPANY OF 'BIlAZIL
--"OL."" - MOTOI 011 - lUBIIÍ'ICAClo - PNEI:'S - IATERI:AS'

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

Lotes'à venda I

A'GUARD·EM!
A Sapateira Prodigios�
Teatro CatarioeU56 de Comédia

Na praia da Saudade, em

Coqueiros, ao lado do gru,

po escolar "Presidente Roo·
sevelt", com 15 metros de
frente e área de 400 m2.
Todos os lo�es servidos Ide água encanada e luz. .

Informações com o sr.

Gilberto Gheur, à Rua }3al
danha Marinho, n� 127. ou

no local.
éSangue a Vidao

DEPURE o SANGUE COM'
ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
AGRADAVEL COMO UM LJr.OR

REUMATISMO! SIFILIS I

Tome o popular depurativo composto tte

Hermofenil e pIàntas medicinais dt al�

valor depurativ0.. Aprovado pelo D. N, S�
�. como medicação auxiliar no trata.meBo

\{J d aSifilis e Reumatismo dI! me<l11Wi

origem.

'1WETZEL INDUSTRIAL-JOINVrLLE
,

.��

TO'RN 1\ t� ROUPA BRANOUISSi

(M�lra�tl 'flSJ'lar
,;jijl

. � .... -------_..:-------_ .._-----_ .. -'-._...:_._--,-------_.- _._-_- -�----_.- --�G' z_z;w
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Florianópolis, 'I'erça-feíra, '4 de. Dezembr� de 1951 o ESTA:DO.-.

-
.

-.

,·jJ·al·a·iftr-m-: -IM-C·"0'�1D.'Hsn- -_.� II-BSfMBl:BliRISLAIIVI fb\6RAf1{f��f)k-{1DADE··I' lU ua Itl ••• O GOVERNADOR QUER EMENDAR UM ERRO CO�I (Crônica escrita pelo jornalista Gustavo Neves,
fiosava ple�a,rnente' 8S nos- i rina composta �os de�ut�- OUTRO ERRO - RELATóRIO DA COMISSÁ-O ESPE- e lida ao microfone da Rádio Gu;ll'Ujá., em 3-11-51)
089,S pretenções. • dos Ylmar Corrêa, Cásaio CIAL SOBRE TRANSPORTES - TRABAI.HADORES Merece encômios, sem dúvida, o esfôrço com que um

Essa entrevista não se Medeiros, Fernando Olivei- METALURGICOS

19rupo
de jovens está organizando o Teatro Catarfnense

}ioude realizar porque .à ho- ra e Francisco Neves, ' que Na sessão de ontem, sob a presidencia do deputado de Comédia, cuja primeira apresentação ao público se
�-a marcada o Engenheiro aqui veiu tratar do proble- Protógenes Vieira, a Assembléia Legislativa tomou co- fará em- breve com a peça de F. Garcia Lorca, intitula
;Brito 'Pereira havia ido ao ma da: Rêde de Viação Pa- nhecimento do expediente que constou de diversos tele- .

da HA Sapateira Prodigiosa". Não é- meu propósito discu
Ministério da Educação as- raná-Santa Catarina, no que gramas, oficios e outra correspondencia, entre a qual um tir o critério que presidiu à escolha do autor espanhol
",Jistir à posse de um Diretor. tange aos interêsses do Es- oficio do .sr -, Governador do Estado. para a montagem inaugural do Teatro Catarinense de
Deixamos, todavia, como o tado Catarinense relativa- Contra o Pagamento do Aumento Comédias. Como quer que seja, num meio em. que as íni-
o€.eu Secretário a súmula das mente à aplicação dos recur- Nesse documento, o Chefe do Executivo comunica à cíatívas de objetivo cultural não são frequentes e nem
IflOBsas preterições e cópia sos. do ponto IV. .

Casa que o pagamento do aumento aos funcionários da tentam à média das pessoas cultas, não é justo que se
-<:10 "MEMORIAL", e, recebe-

_
. -. ; Assembléia Legislativa foi feito por um equivoco do fun- entravem, a .pretextos fúteis, as realizações de quantos-

'JR!os aqui em Florianó.polis, I Vida Social I cionário do Tesouro encarregado de visar as folhas e por tenham energia e intel igência para .romper com a índi-
.a seguinte missiva do. Enge- . este rpotivo, .sol.icíta provid?nCias para que- aquele aumen- ferença Iocal. Assim, o: trabalho, dos .rapazes .q:te. l�va��heIro VIcente de Brito Pe- to seja .rest.ituido. rão à cêna, por estes dias. HA Sapateira Prodigiosa e-
�eira Filho: ANIVERSÁRios:·. Acontece que o sr. Irineu Bornhausen, referindo-se de todo merecedor de louvores. Eu confesso que não ce-

"Rio de Janeiro, 27 de no- CAP. RUI STOCKLER DE ao engano do funcionárfo, cometeu engano maior, pois nheço a peça. Do autor sei que foi fuzilado pelos tota-.vembro de 1951.
"

SOUZA alude a aumento pago no mês de OUTUBRO, quando é o Iitartstas espanhóis, por motivo de ideologia, cujo(fi.m-Prezado Dr. Ylrnar Cor- Ocorre, hoje, o aniversá-' do mês de novembrp. Como é que à,. Assembléia Legisla- damento os SeUS amigos contestam, negando que Garcia
·l'Éa: rio natalício do sr. Cap. Rui' tiva vai providenciar a devolução de um aumento que não Lorca se filiasse àtivamente ou concretamente a qual-
Acusando o recebimento i Stockler de Souza, brioso foi pago? . .

. .

quer credo político-filosófico, Federico Garcia Lorca
-de vosso cartão de 26 do I oficial da Policia Militar É forte!... tem, no Brasil, grande círculo de 'admiradores, os quais
corrente, lamento não ter do Estado e prestigioso des- . O caso da Rede Paraná-S. Catarina por ocasião do seu fuzilamento, lhe· renderam as mais
iído o prazer-de receber-vos portista catarmense, t Conforme fora anunciado na última sessão, o depu- expressivas homenagens. Creio que uma de suas peças,
+�>em como aos vossos com- Oficial dos mais compe- tado Ylmar Corrêa, líder da. bancada do Partido Social a que, parece, a crítica convencionou ceder a primaaia
ilanhelros de bancada, uma tentes, com brilhante fé .de Democrático e membro da Comissão Especial que foi ao entre as demais obras do autor, foi representada, ha a'l
vez que assunto urgente Ie- ofício, o aniversariante já Rio tratar do problema dos transportes pela Rede Via- guns anos, no Teatro Municipal do Distrito Federal pe
vara-me ao Ministério mo- exerceu várias e ímportan-! ção Paraná-Santa Catarina, deu conhecimento a seus pac la Cia. Dulcína-Odilon. Refiro-me a "Bodas de Sangue".
mentes antes da hora ,com- tes comissões .no Estado, en- res, de substancioso ·Relatório sobre as atividades desen- Ê certo que o Teatro Catarinense de Comédias corre
-hínada. tre as quais a de Chefe da volvidas na Capital da República e dos resultados colhi- grande risco e demonstra incontestável arrojo na monta-
Aqui no Departamento, Casa Militar do Governo do dos junto aos poderes competentes.

, gem duma peça corno "A Sapateira Prodigiosa", tanto
..o entanto, estaremos sem- Estado, Transcrevemos na integra esse Relatório por ser mais difícil para amadores, quanto de sentido folclóri-
pre dispostos a colaborar E, hoje, dia do seu nata- documento que interessa grandemente às forças produ- co extranho aos ambientes que nos são f'{Lmiliares. Mas,
ao sentido de quê o Estado lido, muitas serão as home- toras do Estado. por isso mesmo que .não se trata de uma realização co
�e Santa Catarina veja re- nagens que lhe hão de pres- Depois de lido o Relatório, o deputado YJmar Corrêa mum, é lícito. atribuir aos jovens conterraneos um ânimo
«l.izada a sua justa aspira- tal' 0"8 seus amigos, admira-r teceu algumas corlsiderações a respeito do magno pro- feliz e digno de maiores estímulos para o êxito da expe
�fu:J de um mais perfeito .dores e camaradas de farda, blema, riência. De mím, se me f'ôsse dado decidir da sorte dês-
ot\erviço do transportes na às quais nos associamos, ju- Assim, disse que antes de ir ao Rio a Comissão eEl_teve se empreendimento, eu não hesitaria em aplaudi-lo com
�de de Viação Paraná- bilosamente, em visita ao Governador do Estado, ocasião em que o tôdas as forças do meu entusiasmo, Garcia Lorca é pUl1a,saitltâ Catarina. FAZE,l\i ANOS, ·HOJE: Chefe do Executivo adiantara seu pensamento de pIei-I mim apenas um artísta, Que o desestimem em razão das

. Atenciosas. saudações. SENHOR: tear junto ao ·Governo da União, o desmembramento da I idéias que se lhe atribuem não importa a quem como eu
. (a) Vicente Britto Perei- - Osvaldo Rosa Luz, fun- j{ede, -víndo para Santa Catarina, com autonomia a parte. não acredita na, intenção política da sua obra, Aliás, um.a Pilho - Diretor Geral cionârío do Serviço Nacio- que lhe compete.

. ,.... ..
� I dos seus biógràfos àssevera que Lorca era crtstão.

& DNEF". nal da Malar-ia. \

.
. '.

Esta solução seria interessante e parece c9utar com E, segundo li numa descrição. dos últimos instantes
No diá imediato, terça- .

SENHORAS: apoio dos podel'es superiores, os quais ignoravam, até a qu� preCederam o seu fuzilamento, êIe, a quem o comalJ.-.
"'eira.. recebidos em audien- - Olinda'·g-. 'PereÍl'a, dig- ,data das informaçÕ€s préstadas pela Comissão Especial, dante do pilotã'Ü que ia executá-lo negara momentos pa-
�ia pel\) Chefe da Nação e na esposa dcr sr. BelrilÍro 1'. o tra,tamento desigual ,dispensado à nossa terra na dis- ra escrever alguns versos dirigidos à .sua Pátr1fJj apen.as
"tTJ€I"Sentados aS. Excia. pe- A. Péréira, ·comerciante. tril:mição de vagões..Os mesmos poderes estãoc animados i exclámara: "Irmãos, irmãos, irmãos! Eu sou um homem
41\0 Senador Francisco B. -- Maria Areia8 da Silva, dOI! melhol'e� propósitos em atender as justas aspirações cl'jstão, porém liberal e morro dand-o um "\iva à Libéda.-

.

of-;allotti, entl::egamos o "ME- digna esposa ·do sr. LicIno de nossas classes economicas. Acrescentou.,;fl. nobre par- de e à República". Esse o autor da peça que, dentro de
MORIAL", tendo o Prt�si- Teodoro da Silva, comerciá- lamentar que os objetiv_o� visados peja Casâ não são do mais alguns dias será apresentada ao público de Floria�'{l.ente· Getúli() Vargas en- rio. agrado� dos) paia-náenses.' o-s�--'�uais; ao .sit'bétem da 'pre- ··nópol.is -pelo "T�atr() Cat�rinense ck Comédia.
"'(:alTegado o Engei1hejro Se- .SENHORITA: senca no Riq da Comissão de Deputados Catárip.enses,
.,nador Gallotti de acompa- _ 'Marina Pereira, filha imediat�mente para lá fizeram seg\uir. �ova Comissão de'
'!1ilar jtmto ao Ministério da da exma. viuva d. Maria Pe- parlamentares paranáenses, com o plano de, não deixa-
Viação o andamento desse reira. rem vingar os n.ossos anseios.

- .

Memorial que éontou de JOVEM: Entretanto � acentuou o'orador -:-- nós nada quere-
,!-wonto com fi boa vontade e .L.. Aul{) Vasconcelos, filho mos do ·Paraná.

. .

+limpatia do Chefe da Na- do sr. Alvaro A. de Vascon- Nenhum propósito temos de rn;ejudicar-Ihe� os inte-
�.ão.· ceIos: resses. Queremos, sim, e'o havemos de conseguir dar a

Ao relator, Senhor Presi- Santa Catarina o 'que ela: merece e o que, poi' justiça, lhe
-dente, os nossos trabalhos

C· O"
I .. compéte: ., .

na Capital da ,Rhública, IDe larlO Concl�t1ndo o deputado Ylmar Corrêa salienta a

ne-!�ueremos patentear os nos-
_

.' ..,
_' cessid�����e. se p�·o.ssegu.ir na caminhada, a?ora ;m fase

80S agradecimentos ao Vice- bastante,:s1;ltlsfatona, e U' novamente ao RIO ate conse-
P·residente Café Filho e ao RITZ guirmos "'.(€r realmente defendidos, os intéresses da nossa!
Presidente da Câmara dos Ás 5, 7 e 8,45 horas crescente 'Pl:oqução. -.

IDeputados que rios acolhe.- ODEON .

'Trabalhadores MetalUl'gicos. .

:l.'am e nos estimularam na Ás 8 horas O deputado Otacilio Nascimento leu um Memorial I

empreitada, ao Senador ROXY encaminhado ao presidente da República onde os b'aba- !
Francisco Gallotti, que a- Ás 7,30 horas lhadores metalurgícos pleiteam maior proteção para a!
companhará o estudo do Sess,ões das Moças. classe.

. /
"MEMORIAL" no Ministé- Mais uma vez para o Ilu- Nas considerações com que o nobre

parlamentar,
/'

·:rio da -Viação e Obras PÚ_ blico que sabe apreciar as trab;Ihista acompanhou a leitura do documento, fe� jus- ,
• � /.J

....

blicas, ao Engenheiro Líbe- grandes produções, surje tas criticas aos Institutos de Previdencia os quais, dados .i'l� -

_ .;7J!
1'0" Oswaldo de Miranda, que Errol FLYN na. sua maior os seus extraordinários recursos, tanto bem poderiam fa- II:·�' cQm ,em,.
o acompanhará na Comissão e mais ousada aventura. zer aos trabalhadores se não se desviassem de suas altas f' ..

'

�:��",�':!��: ;Mista e ao Engénheiro Vi- O PRINCIPE E O MENDI- finalidades.
I ri o�li»;�'l::f ..

'

cente de Britto Pereira Fi- GO � Kow:!D_Kms;,'
N P b bIt I C t' 14 � i SGl c mm �';blho; Diretor Gel�al do DNEF, o rograma: era so erano a so u o. ensura a e anos.

cy
;p; CompI.NAC. �\í)I.... fpelo" têrmos 'de s.na missi- Cinelandia Jorna1. Nae. O DIABO DISSE: NÃO IMPERIO (Estreito) ",�%M�'t�mmtm.".__rva de 27 do corrente. Sras. e Sritas - Cr$ .1,50. com: Ás 7,45 horas

.

. r '"

E t d t C <ii! ? 00 G TI RNEY D S
-

d M .,..� ..... "r:"Dessa forma a Comissão s u an es - ·l'w�, ene . E -- on essoes as oças. 'i!� t 1\ ..< <'
__ .......� .,

Parlamentar· c,urnpliu o seu Cavalheiros - Cr$ 3,20 AMECHE - Charles CO- Fred lVIac MURRAY e '.,""0""

dever, ·lamentando pã�) ti- Ci:mstlra ...:.... LIVRE. BURN e Marjoric MAIN. Madeilel1e CARROLL.
"vessemos o concurso da bri- IMP�RI1iL O Esporte na T.éla. Nac NÃO CONFIE EM·· SEU
lhante bancada da União Ás 7,45 hOl�as Ocupações Inusitadas.

\

MARIDO
Democrática Nacional em Uma aventura dos velhos Short. Cr$ 1,50, 2,00 e 3,20
assunto de tanto Ínterêsse tempos ... quando o amí,r Cr$ 5,'00 e 3,20 Censura át{! 14 anos.

]}ara a vida do Estado de ----------------��--------

8a;��;I��:ri1��eida Corrêa AVENTURAS DO ZE'-MUTRETA
� Relator.
l30LETIM DA COMISSÃO
J..lISTA BRASIL-ESTADOS-

UNIDOS
. N. 52 23 de no-

vembro de 1951
Na manhã de ontem, dia

22, em demorada palestra
,com o Engenheiro Líbero de
:Miranda, esteve ·na Comi,,
·!São Mista uma Comissão·
Parlamentar da Assembléia
Legislativa de Santa Cata-

. . ..

Em grande lançamento ·no

DOMINGO no RITZ

__
.'I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



C,LUB DOZE DE AGOST\���
PROGRAMA PARA O MÊS,DE DEZEMBRO

SÁBADO _' DIA 8 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMA'fURA DA ACADEMIA DE COMÉRCIO. - 5a FEIRA _. DIA 13 _ GRAN- '

DE "SOIRÉE" DE FORMATURA DO. INSTITUTO "DIAS VELHO" - 6a FEIRA - DIA 14 _ GRANDE "SOIRÉE" DE FORM�
TURA DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE, JESUS" _' SÁBADO - DÍA 15 - GRANDE ,"SOIRÉE" pE FORMATURA DA, "ESCO-

,

LA INDUSTRIAL" -.'fERÇA-FEIRA-' D�A 25 - DIA DE NATAL - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA, -DISTRI
BUIÇÃO DE CARAMELOS E SORTEIO DE DQISLINDOSBRINQUEDOS-',SEGUNDA-FEIRA _' DIA 31 - SÃO SILVE,STRE
- O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A ,'APRESENTAÇÃO' DAS "DEBUTANTES" E DEDIC1\DO Á,TODAS
AS SENHO;RINH�S QUE JÁ DEBUTARAM NO CLUBE DOZE. A MEIA NOITE, AGRADABILISSIMA SURPREZA AOS 4.SS0-

,

. CIADOS.
'

,

NOTA: - A LISTA DE lNSCRIÇÃOl�ARA ,AS SENHORINHAS 'QUE DESEJAREM DEBUTAR SE ENCONTRA NA ,SECRETA;.
, RIA DO C,LUBE: ,- O HORÁRIO PARA AS, ',�SOIRÉES" SERA DE INICIO ÁS 21 HORAS E PARA O BAILE'DE GALA,-AS 22 HO

RAS

Pal�as e ouiro� Bichos
Por AI Neto " de Portugal umas pulgas

, .' t
t tê I gigan tes, hermeticamen te

Os insetos doen es em a-
I encerradas numa

' luxuosa
"'Gl'a um lugar para tratar- , •.

h d
'

d...
. _ caIxm a e po- e-arroz ...

se' é o hospital de insetos N d
A

d t.

. " C l'
o passa o mes e -ou li-

da Universidade da a 1-
bro, uma epidemia de carae-

fornia, em Berkeley.
,. teristicas desconhecidas a-

Trata-se de uma clínica tacou as criacões de abelhas
onde os enfermos, geralmen- no estado do' Novo México.
te, chegam pelo correio. SI-

Imediatamente, as autorí
morrem são, não raro, colo- dades do Departamento Es
eados dentro de uma gela-. tadual de Agricultura envia
deixa. ram algumas abelhas dóen-
Este é o unico hospital do tes para o hospital de Ber

mundo oride os médicos es-
keley.

tudam as doenças não só pa- Steinhaus não tardou em

Ta curar, mas t'ambem para descobrir o vírus que estava
matar os pacientes. atacando as abelhas, e me-
Há tempos, um f'azendei- dicou-se competentemente.,

10' do Rio Grande do Sul ° mesmo remédio foi re
descobriu que os gusanos comendado aos agri,cultores
do pomar .de pesseguei'ros no Novo México, sendo as
estavam morrendo. sem cau- sim possível saivar uma das
sa aparente. mais belas criações de abe-
"Graças á doença dos gu- 'lhas dos Estados Un ldos,": Isanes ---'- escreveu-me o fa;- "A

. -

dinossa mrssao - lZ;,'Ü jzendeiro - êste verão va-
41'. Steinhaus - é salvar a

mos ter pessegoa sadios, queles insetos que "merecem
limpos, sem bicho. salvação e achar a forma de
\ "Oxalá todos os anos .013 exterminar �qlfeles'(úie dé:
gusanos ficassem. doentes.:.". vem ser exterminados". IEu renpondí á carta a- Alem disso, Steinhaus dá
conselhando ao· meu leitor conselhos sobre como criar!
que mandasse alguns. dos insetos sadios.
gusanos doentes para o hos-

J Muitas companhias de in
pital de insetos de Berkeley. \ seticidas solicitam esses
Ele assim o fez e, �egu�- conselhos a fim de provar

do me escreveu depo ís, nao produtos novos sobre ínse- 1,
tardou em receb�r uma res- tos que andam vendendo!
posta pelo correio.

. saude. IOs especiàlistas de Ber-

keley indicaram que os gu- "-,,,..-'
sanes estavam sendo. vitl- r'�""",,,·'"

c$����..t.��.../'..�::' :�.
: ..dp'::ê�:·�··:·:·

..:::::·:f.,.:�l
mas de determinado tipo de .-': A'i:\'hi':"" ,,'

i

fungos. E deram todos os "{,_:;/,,,,- ""''';'::''"" {':">'�':'"::;''''' l

:;:�:�::,e::::::'inf:'�::: :,j�.f2",
-

Bf�,':""�'Vj/'A�;:·"Vl'�',"','S'?" oRe"ma-éndc,leO, ",ontra I.ções, o fazendeiro .toí a .•

Porto Alegre e mandou fa-

ldl�Jzer uma cultura. d�s Jfun� ,III" ' ',' ,,' D.UBLI�, 1 (U.P.) - 0.
gos, com a qual esta agora ,,"", I�'''Z!'''' laboratório de pesquisas 80-

pulverizando os pesseguei- '�, ,e: ,( "B,a (111 bre cân:er, do "Royal City
ros. ;' IA (r,..� of Dublm Hospital", com-
A vantagem do processo' '.«PIt, "

pro�o�, recentemente, que
está em que basta uma' pul- a serre de produtos químí-
verízação para lançar os A irritoçôo intolerável e os ardores cos denominados "Iaciones"
-fungos ao combate: Eles vão produzidos pelos disturbios do bexi,go, dos quais poderosos são o
atacando os gusanos, espa- devem ser combatidos, logo de iniaio"I'courmarin" e o "butyrr _

lhando a epídemía que os 5ebnd� o betXigo ° porto de soídc das' lactone", eram capazes de
dizima. ' SI) stôncios OXI'.:05 e Impurezas que os d t d

.

rins seporom ,do sangue, sofre.se dores � er O esenvolvimerrto do
O diretor do hospital de cruciantes quando esse delicado orgão cancer, graças a virtudes

insetos é o' 'dr. Edward A. estó i'nHomado"devido 60 contado com análogas às da Colchin ina.
Steinhaus, um cientista de tais substâncias. O exagerado -deseio _"

36 anos que nunca .teve ou- 3e clivior o bexigo, os ordcres e os il'ERIDAS, REUMATISM(,
tr6s clientes que não fos- ;rriloções dos vios urinárias devem ser II PLACAS SIFIL1TIC..At
sem insetos. combatidos, tomando, ainda hoje, os

1]1"
.

d N
.

Diariamente, Steinhaus' �ilulos �e, Witt para os Ri�s.e. a Bexiga. li illr ,e onUeirH:lUa oçao colmonto e antisettCO, faz·se "
Tecebe uma media de 400 <"ntir fOgO 110 bexigo, nas rins e em Kedicaçlo auxilIar 11& nfl

Pacotes pelo correio, conten- todos os vias urinários, .. t&meato da .ifilia
do insetos doentes. As Pilul�s De WiU sõo fobri� -----------
Alguns, eo�o os gusanos �odos e5pedofmente poro as ALUGA-SE

do fazendeito gaucho, vêm doenças dos Rins e do Bexigo. Casa de construção nova�
do exterior. Mas a grande com agua quente e fria no

maioria vêm das areas agri-. .

n;lu1a's quarto de banho e cosinha. i
colas dos Estados Unidos. r. I A dita casa tem 12 peças e

Os insetos doentes che- DE'WaTT está situada à Trave�'l
gam em envelopes, em gar- I Raul lVlachàdo, que liga �l
:rafas, em 'caixas de fosfo- Rua Rio Grande do Sul à
l'os I '

'

, pera os Rins e a 8exiga
, em tubos de aspirina e

E·... d 40 e 100 pilula$ Rua Irmão Joaquiin.
outro .

"

t'"
m Vh.. fOS ,e T t

. .s r eClplen es.· , O <l[,1ude é mais e'(l!lÔmiIO ra ar com o. propneta-
Recentemente; chegaram 1 �.....r..,_,_� rio, ,que reside ao lado. j

o ESTADO
I.

No .. b .. itidores do mundo

,
'.

I

Plorlanõpelts, ,Terça-feira, 4 de Dezembro de 1951
---_,..---
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J

'!'�'������������� �a�ada:d�
I LEONIDAS convocados

"D�'r'i:n�eih;:' do st:qMajor
.

Aviador, Cô'hlal1dante;' estão
sendo chamados à inspeção
de saúde ,hq, quartel .do
Destacamento' de Base' Aé-:
rea de Florianópolis, de li)
à 20 'de dezembro do cor

rente ano, para fins de in

clusão, os cidadãos das clas
ses de 1931, 1932 e 1933.
alistados pO:1' esta Unidade,
us e�dicfatos poderão úti
liiár, a condu ção, (Cami-
nhão) que parte para esta

Base Aérea às 6,00 horas,
do Mercado Municipal.

COM "'PENA;" 300 ,GlJERREiRO&,ES,
SE REI DE ES�ARTA RESISTIU, NO DES·
flLADElRO 'DAS TERM6J'ILAS, AO,,_. "

�o,ooo SOLDADOS PERSAS DO,REI XER,
XES, ALGUEM DISSE ,A LEÓNIDAS QUE
AS FLEXAS DOS PERSAS ERAM TANTAS
QUE ENCOBRIAM A LUZ DO SOL, RES,

'PONDEU LEONIDAS, "MELHOR, -

COMSATlIlEM95 À SOMIRA",
'

Leia "O ESTADO" , .�

- ,

Vende-se,
Umterreno à Tua Conse

lheiro Mafra, com 20 mt.
\ frente. Tratar com o dr. Eu

rico Couto, 110 Banco Agri..
cola. :

EXIJA "

Compre p�lo me-

'n1n preçe da cida
de o seu refrigera ..

der NORGE,· mo ..

dêlo 1951, com ga ..

rantia real de
5 anos.

e.ta marca na ou

,ela, para cóm

praf ,o melhor

linho fobríc:a··

do no Brasil.

Osny Garoa & ela·
Ca;xa postall 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimp
CQelhol 14

FLORIANOPOLIS

DAI...VY S/A
'Mald2,: ,R", - C. p'-làio
INDU."TRIALIZ"',ÇAO - S, Paulo

Pl,,"-NT.o\çAO - Par,anã

./
�================��

P A R A: f E RI DA 's, i
E C Z E MAS,
IN flA'MAÇ6ES,

, '

·C O C E IJ� .A,S,··
F·R1EI�:AS,

"

ESPINHAS, ETC.
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Biddeta versus Gtroen
-

A MENOR� QUE DESCIA A RUA SÃO VICENTE DE
PAULO, EM BICICLETA, FOI DE ENCON'l'RO AO
CITROEN, À EMBOCADURA DA RUA RUI BARBO�
SA, RECEBENDO FERIMENTOS GENERALlSADOS,
SENDO INTERNADA NO HOSPITAL DE CARIDADE

Às 17 horas de sábado úl- menor procurou desviar-se
timo, verificou-se, à rua Rui da rota, jogando-se, antes,
Barbosa esquina da São Vi- ao chão, indo a bicicleta
eente de Paula, grave aci- chocar-se com a limousine.
dente, resultante do choque
de uma bicicleta, montada Da violencia da queda,
pela-menor Gleusa Cardoso, Gleusa, ficou em estado de
ilIhá 'do 10 sargento da Po- chóque, sendo, imediatamen
lida Militar, Arlindo Car- te atendida pelo oficial e

doso; com a Citroeri, gover-: sua esposa que a internaram
nada pelo 1° 'I'en. Câmara, no Hospital de Caridade,
tambem da Policia Militar. onde a atendeu o dr. Anto-

Àque hora, Gleusa, 'de 'bi- nio Moniz de Aragão.
cícleta, descia aquela ma Medicada, verificou aque
; áo Vicente dePaula, e, ao le médico haver sofrido' a
chegar à embocadura da Rui menor um ferimento na ca

Barbosa, deparou com o beça, proveniente da queda,
veículo, que" em marcha mo- encontrando-se, por isso,
derada, procedia da' Agro- ainda internada no Hospital,
nomica, Vendo-se perdida, a de Caridade.

FJorianópolis, Terça-feirá, 4 de Dezembro de 1951
------------------------------------------------

I
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Homenagem à pri�eir8 turma da,
,

Fac. de Farmácla e UdObtoIOQh"-
Com 'o' ato do Governo da o Secretário da Faculdade,

República reconhecendo a I dr. Antonio Adolfo Lisboa,
Faculdade de Farmácia e I da Faculdade' de Farmacia
Odontologia de Santa Cata- e Odontologia que esternou

r'ina, várias fôram as maní- congratulações aos recém

festações de regcsíjo tríbu- formados pelo jubiloso a

tadas aos corpos discente e contecimento.
docente daquele modelar es- Encerrada a �"magnifica
tabelecimento de ensino su- festa, que reuniu quantos
perior, qüe, no corrente ano, participaram do agradavel .

formou a sua primeira tur- "cock-taill", ainda mais
ma. unia vez falou o sr. Henry
A essas manifestações não T. Slawek, que a todos a

fugirap! os Produtes Win- gradeceu o comparecimento
trop, cujo diretor regional, àquela l}omenagem.
em Santa Catarina, sr. Hen
ry T. Slawek, bem como o

inspetor daquela firma, sr.

Milton Ribas, ofereceram
aos doutorandos de farmá
cia e odontoiogia, no Clube rúrgica que durou seis ho
Doze de Agosto, sexta-feira ras.,Esclarecem os médicos
última, um "cock-taíl1", con- que a serr!l. apanhou David
gregando, tambem" nessa Haun, de 42 anos de idade,
festa, de cordialidade, os pela cadeira esquerda, ser

professores daquela casa de rando o osso da base da es

ensino superior. pinha dorsal e os intestinos
Falaram, em meio à ho- em dois lugares, antes que

menagem, o sr. Henry T. seu. irmão Charles pudesse
Slawek, que se congratulou parar a máquip.a. Acrescen
com o ato do Govêrno Fe- taram ainda que a serra COI;:"
deral, reconhecendo tão tou-Ihe todos os nervos do
útil estabelecimento de en- lado esquerdo. Disse um

sino Superior, ,oferecendo, desses médicos que "foi um
nessa' oportunidade, a obra

I
milagre q,ue.

ele tivesse vi
"Manual de Anestesia Odon- vida tempo sufic�ente para

toló.gica Cook", tendo, agra- I
ser conduzido ao hospital",

dEi(ndo, em nome dos cole- I e acrescentou que, salvo
gas, o doutarando Sebastião complicações imprevistas,
Laurentino Gois. sobreviverá a esta terrivel'
Também usou da' palavra experiencia, graças aos es-

forços de quatro cirurgiões

,

Fal�ceD O bispo embora tenha que mancar o

resto da vida.

d�al!:U ,��I�o,", de O Ola da Jostica
ontem, no Hospital da Rene-' da A�sociação dos Magistra
fic'Íencia Espanhola, onde se doe Brasileiros, o minis:::'o
encontrava inter.t:lado há al- Edgard Costa, e deverão
guns dias, D,. Luiz Scortega- contar com a presenra !.Ie
na, bispo diocesano do Es- delegados dos Tribun�is de
pirito Santo. .Tustiça e Juizes de (jl1tros

O corpo do ilustre prela-' Estados.
dó foi transportado á meia No ensejo dessa com.emo
noite para a Catedral Metro- racão, será inaugurado no

'politana. A,manhã, ás 8 ho·, di� 9, na cidade de Tij u cas',
ras, o cardeal' D. Jaime de p?óximo a Florianópo'�;3 o'
Barros Camara celebrará busto em bronze do minislIo
missa de corpo presente� Ás Luiz Gallotti, que dltrante
13 horas o corpo de D. Luiz a presidencia do miniQtro
,será 'transportado para Vi- 'José Ilinhares desemperii10u
toria, em avião especial. Se- as funcões de Interventor
gunda-feira, ás 9 horas, se- Federal em Santa Catarina;
rão celebradas solenes exe" o busto é uma oferta de ami
quias na Catedral de Vito- gos e admiradores desse
ria, onde se verificará o se- ilustre juiz àquela suá cida-
pultamento. de !nataL

FÔ'ra praticameD
te sp,rra�o

F,' �"�.
"

Relatório da Comissãn,
. V0G·lanUo
Um jornalaínho udeno-trabalhista, que aqui às Ispedal Paramentar

vezes sái à rua, inventou uma crise no P. S. D. ca-
, 2). _ a Comissão Mista e, para um C'o:m:pleto {','ltUtk,

tarinense e dela se vem alimentando, Os balzaquea- Brasil-Estados Uni�os �inda I da lin.ha que slfl'�e ,� San�a
nos que criaram e vem cultivando essa crise imagi- não. fez esta destinação, e, Catarina, a Cemissãn fana,
nária," foram, por certo, inspirados naquela estupí- não obedecerá estritamente) nova viagem ao llO-SSO Esta_
dez espiritual de que f�la:va ° próprio Ho�ol'é _de o programa da direção da I do, ,observan�Cf mõ-n�enk
Balzac. O que eles queriam era resposta, discussão., R. V. P. S. C., antes, ja co- as fontes produtoras tao a-

revide, movimento, enfim! lheu e colherá as suas pró- i larmantemente desampar-,•.
As transcrições abaixo, a primeira de Murilo prias observações ; I das, tendo a Corriíssãe Par-.

Marroquim e a segunda de Doutel de Andrade, am- 3) -- o melhor trecho da! lamentar oferecido 00 Sen'l!'
bas de O jornal, de domingo, 'mostram que os evolu- linha é exatamente o de l serviços para acompaUM_
cíonístas devem cuidar mais do seu. partido e deixar

s.
anta

ca.tal'.
iria, .c

..om.
trilhos

l'
los nessa

,.,iSl-ta.em paz o nosso, que vai bem, obrigado. 'de 30 kg. e, econômicamente , O ilustre Fjn!ge-nl1eiro Lí.
x x certo porque vem -ao Põrto bera Oswaldo de l\firanua
x dé São 'Francisco do Sul, en- prontificou-se a enta.oolar

Falando à nossa raportagern, há poucos dias, o quanto que, há, no trecho entre os Parlamentares Ca-.
ar. Danton Coelho 'declarou muito enfático: primei- que serve o Estado de pa-l tarinenses e o Diretor ·Ge-
1'0, que os partido� nacionais estão falidos, notada- raná t�l'ilhos de 22,e 25 k�. �;al do Dep�rtamel1to Naclo.
mente o PTB; e, segundo, que as, suas gestões po- que nao : suportam a eletn-' rial -de Estradas de Fel'l�,
líticas têm o apoio do presidente da República. Ora, ficação que pretende a Su-. uma entrevista pari segun.
o procer .petebista disse essas coisas justamente de- peritendência da R. V. P. da-feira, dia 2.6, d�� vez que,
pois que a direção nacional do PTB recebeu inequí-. S. C.; já estava marcada 'para ter.
vaca demonstração de apoio, que implicou num repu- 4), _:_ para melhor orien- ça-Ieíra, 27, a audieflcia
dio 3,0 sr, Danton Coelho. Os chefes petebistas, in- tacão da Comissão Parla- com o Chefe da Nação.
terrogados, afirmaram mais: que o ex-ministro atua- mentar seria de todo conve- Durante a Missa de San
va politicamente por conta propría, sem apoio do niente descobrir' o destino ta Catarina, domingo, 25..
PTB. As coisas ficaram nesse pé _:_ Danton se pro- do Memoriai dos Governa- informou-nos o Engenheir�

_ clamando negociador inspirado pelo presidente da dores do Paraná e Santa Ca- Líbero de Miranda que o- Di
República e o PTB nacional repudiando esse nego- tl}rina ao então Preiidente reto!' Geral do Departamsn..

"

dador - quando o sr. Franze de Lima, da UDN mi- da RepúbliCa; to Nacional de Estradas de
neira, cria novos embaraços à situação. Declarou ele, 5) - sugerem os senhores Ferro nos receber-ia às 1&.
tarnbem, à nossa reportagem em Belo Horizonte que Engenheiros Líbero de Mi- horas de segunda-feira. S.
conferenciara de 'Iato com o sr. Danton Coelho; e randa e Araújo Lima, o 'sis- Sia. já conhecia os motivos,
que, ao mesmo, daria resposta imediata: não deven- tema divisionár ío adotado que nos levaram ao .Rio e es
do traduzir-se ela pelo apoio da UDN mineira ao ria Paulista pelo Engenhei- Conclue na: ta, 1 agína
governo federal, senão, naqueles pontos considera- '1'0 Jaime Cintra, daquela
dos de interesse nacional. Depois desse pequeno tó- Ferrovia;
pico; desafia-se a quem possa esclarecer devidamen- 6) -- propõe nova reunião,
te a situação no seio do PTB nacional. .

no sábado, dia 24, no Salão
x x Nobre do Ministério 'da Fa-
x zenda, para nova discussão

�'"'' Tem mais, entretanto. O procer petebista gau- do assunto':
cho, sr, Brochado da Rocha, é' vivamente acusado 7) - propõe, também, a

'pelos seus' correligionarios de ter traído a causa audiência do sr. Engenheiro
pa.rtidaria, nas recentes eleições no Estado. O sr., Brito Pereira, Diretor Geral
João Goulart chefia a ala petebista do Rio Grande do Departamento Nacional
que desfechou a campanha jde aniquilamento ao vi- de Estradas de Ferro.
.ce-leader do. governo, na. Camara Federal. Sabe-se, Já no sábado, quando reu

aliás, que t> petebismo em Minas não está vivendo nidos no Salão Nobre do Mi
dias tranquílos, e duas alas, mais ao norte, conti- nistério da Fazenda sob a

nuam inconeil iaveís em Pernambuco. Em que Esta- presidência do Dr. Ary Tor
dos, se poderia perguntar, o PTB está de fato bem res, presidente da Secção
o'rganizado, pacificado' e em progresso? TransPo-l

Brasileira da Comissão Mis
nham-se esses casos estaguais para o plano nacio- ta Brasil-Estados Unidos, e,
nal, e, ainda aqui, a situação l}.ão é otimista. POis,,! com o comparecimento dos
dois representantes do PTB, no Senado,' desfecham S1's. Drs. Othon de Araújo
a mais sena campanha parlamentar da época, con-' !Lima, presidente da Sub
tra á politica financeira e econômica do governo. O ,Comissão de 'rransportes, e

senador Alencastro Guimarães continua a atacar, lOS membros dessa Sub-Co
com violencia, o ministro da Fazenda; e· o sr. Al� I missão, Coronel Pape de Fi
berto Pasqualini vai prosseguir nos seus estudos i gueiredo, Eng. Líbero de
sôbre o momento nacional, aliás os mais serios apa_IMiranda, Conselheiro Geo-
·recidos desde o inicio da atual legislatúl'a. : lógiço Glycon de Paiva e

x x Conselheiro Econômico Ro-
x berto Campos, tinh�mos ci-

Tinha razão o sr. Alberto Pasqualini - verifi- êl(_ci,a de que o Memorial dos
ca-se ag?ra

-- quando declarou em Porto Aleg�'e, I Gov.ernadores. do Paraná e

certa feIta, durante o, governo do general Eunco I Santa Catarma formava o

Dutra, que o PTB não estava em condições de aspi- processo n. 16.442/48 anexa
rar o poder. Partido ainda sem consistencia ideolo- da ao n. 29.778/48 com a

gica, vivendo á sombra do prestigio pessoal do sr. I Exposição de Motivos n. IJ81
Getulio Vargas, não possuia, segundo o procer gau- do Ministro .dà Viação ao

cho,' aR condições essenciais ao govemo. Defendia o Sr. Presidente da Repúbli
sr. Alberto Pasqualini, naquela ocasião - e lutava ca sôbre o "Pedido dos Go
sosinho - o" ponto de vista de que a agremiação de- vernadores para "Arrenda
via perl!1anecer afastada dos postos administmtivos, mento" aos Estados". Esse
se possivel até na áposiçào, fortalecendo seus qua- processo teve o seguinte

dro.s. através da criação de uma verdadeira mlstica I d�s�acho do Sr. Presidente
trabalhista. '.,;,- EUrICO Gaspar Dutra, em

, Circunstancias varias, entretanto, resum,idas na 29-11-48:
.

"

vitoria da candidatura do ·sr. Getulio Vargas, leva- "A,rquive-se em vista das
ram o partido ao poder. Seguiu-se o pandemonio. Os informações".
leaderes da ágremiação, ou mais propriamente, aque- Nes�a �ltim� reunião com IJes que assim se intitulam, nunca mais se entende- a ComJssao' MIsta, inteirado,
ramo E desde a eleiGào do sr. Getulio Vargas até ho- o seu Presidente- dos

moti-Ijj:), o partido vem se' caracterizando pela falta de uni-I vos que nos levaram. ao -Rio
dade, pelas lutas intestillás. Rara 'é a secção traba" e das. conversações anter}o
lhista, ,com ef,eito,. onde reina à,.ha.rmonia, 'a concor-ires, tIvemos a .re�firma.ção
dia. E, o que e maIS grave, a malOl'la dessas disputas I �e q�e a Conllssao MIsta
não se origina de divergencias doutrinarias, progra- lm�ona p'ar� o número
maticas, senão de interesses pessoais contrariados. maIor de vagoes a entregar

Agora mesmo, assistimos o desenvolvimento de à R. V. P. S. C. cotas idênti- >.513

grave crise na direção central do PTB. O sr. Danton cas aos 2 Estados Sulinos;
Coel'ho ex-dirigente nacional, insurge-se contra a _•••••••••.a ...
orielltação do sr. Dinarte Dornelles. É uma luta de ge'
certo 'modo tàmbem eivada de personalismos, da qual

tante claros. Todavia, ::li direção central colOC(j�b
sairá, derrotado, ao que tudo indica, o ex-titular da

ao lado do sr. Brochado da Rocha, hipotec\lndo, ....

111

pasta do 'Trabalho. São facilmente previsiveis' as de- oficialmente, apoio e solidarieda�e. Anuncia-se. ag;,
sastrosas consequencias desse embate, no que ,diz

1'a q�e a s�cção �,aucha voltará �o assunto, envlaJI-vas'
respeito á ul,lidade da agremiação. ,ao DlretOl'lO' NaclO:hal um "dOSSIer" contendo �ro alo

Por ultimo, vale de�tacar a crise reinante na se-
da traição do leader do partido na Camara Feder

e
Este, n_orem, está decidido a lutar. E anuncia qU

ção gaucha. O sr. João Goulart acu.sa o sr. Brocha- I to"
do da Rocha de haver traido o partido, contribuin- talllbem enviará ao sr. Dinarte Dórnelles um 1'€ aleS
do para a derrota da candidatura' do sr. Leonel Bri- rio provando que "traid'ores' são jústa.mente ·aq_ue

,

zola à Prefeitura de Porto Àlegre. Nesse sentido, que insistiram numa candidátura já derrotada·iJll
1" D· t

. tes do pleito"':a las, o lre.orlO-da agremiaçâcy na capital gaucha
distribuiu, recentemente, ·uma nota em termos bas-

COND�NADO
A- 16 ANOS,
Realizou-se, ontem, C{)IR

inicio às 14 horas, no quar
tel da Policia Militar, - sa

la Cap, Osmar Silva - a.

sessão do Conselbo Perma
nente de Justiça MíIitar, pa
ra julgamento do cabo Aule
Gomes Jardim, que,' na ma

nhã do dia 29 de agôsto dês
te ano, assassinou, na Es
cola "Ma.rechal Guilherme",
o 30 'Sargento Oriovald(}'
Platt, quando êste atendia
ao expediente da. Secretaría.
daquele curso.

O Conselho Permanente.
d� Justiça, que foi presidi.
do pelQ 'Major l\'íauricio
Spalding de Souza, teve co-

mo JUIzes militares o sr.

Cap. dr. Timoteo Braz Mo-
reira, 10 Ten. Olavo Rech e

2° Ten. Roque de Oliveira
Mendes, .sendo auditor o/dr.
Abel, Alval"es Cabral Júnior.
Defendeu o réu o dI'. Fran·
cisco de Assis, acusando-a'
o dr. Nicolau Severiano dt

Oliveira, sendo a sessão as'

sistida por várias pessoasl
da sociedade local, civis' e

militares.
'

Terminados os debates,
fói o cabo Aulo Gomes Jar
dim condenado, a 16 anoS de

prisão celular.
a••••••••••••i...

duram ••• duram···
duram.... �.

f'
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