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Com quasi um ano de administração, o Sr. Governa- mente festiva recepção por parte da' classe madeireira. declarada por s. excia., contra seus adve';s'â;i:io�r::r5�íi{i�{)�
dor Irineu Bornhausen já está sentindo os efeitos de Mau grado isso tudo e apesar de todas essas precau- desde o instante em que, assumindo a gover�aí}�á�'ltó�Ê�
seus atos, nulos no campo das realizações produtivas e ções, manobras e proclamadas intenções, as homenagens tado, começou a perseguir, tranf'ertr e demitir fUli:�á
multiplos nas perseguições aos seus adversarias ,politi- que lhe foram prestadas na chegada e durante sua per- dos públicos que não militavam nas fileiras do, seu par-
CQS. I manencia na cidade, foram de uma visivel friesa e des- tido.

(

No propósito de conseguir reabilitar-se daquela con- caso. Se o. ilustre governador entende estar em guerra po-

fiança popular que o levou ao governo do Estado, tem Muito embora tivesse comparecido a quasi total ida- litica e não pode assim realisar as obras admillistrati-·
excursionado pelos'municípios, agora desfraldando uma de dos madeireiros e autoridades deste e dos dístrítoa vas que prometeu, a culpa é exclusivamente sua, pois

,

nova bandeira - a bandeira da paz". visinhos, os funcionários publicas, escolares e curiosos, com seus atos de guerra atingiu quasi dois mil funcio-
Precisava sua excelencia visitar Chapecó, eis q� dir-se-ia que não houve alteração notavel no aspeto e náríos' públicos estaduaes e por isso. mesmo entrou' em

este, município 'ocupa um dos primeiros lugares na CQ- movimento diarios- da cidade. constante op�ição com a maioria da As�embléia Legis-
munidade eatarmense, em, contíngente eleitoral, o pr i-

' latjva e bastas vezes com o Poder Judiciário, por prati-
.

1
-

l' di
. É que as promessas -do candidato e as atitudes do cai- atos contrarios a' lei.

"melro em popu açao e, a em ISSO, o seu credito admirrís- ' ,

t· f I d
-

. . . governador estão, por recentes, bem; vivas na Iémbran-
Reparadas que sejam 'as ínjusticas cometidas du-tratrvo que nunca 'ora e eva o neste mtllllClp�O, estava . "

.

"lO

l,' d
' ça do povo.'Dentre os que foram recepciona-lo, por impo- rante esses déz meses 'de seu 'governo, poderá ser des-narxan o a zero.

sição dos cargos, muitos �iá tinham sêntido na propria
� - "

Para evitar um decepcionante acolhimento, q-ue não ' '

, fraldada a bandeira da paz e temos certesa que todos os
carne, a ira governamental, desde aqueles que exercem

f'icar'ia bem a um governanta fez
'

h d I catarínenses sem dístíncão de partido politico, coopera-'J � 'v,,
,

'-se acompan ar e a -

aqui ·elevadüs funções até o humilde professor primaria.
-

,

tas autoridades da nossa marinha de guerza e do 'exerci- � , rão com sua excelencia para o progresso e grandcsa da

'to 'nacional, dando á visita um caracter puramente admi- :por isso não conseguiram ímpresaionar os discursos terra barriga verde.
'

nistrativo, conforme se preocuparam muito em, frisar, de sua excelen cia, cheios ,das mesmas promessas do can- É preciso porém, que essa bandeira seja o -verdade i":
destacando-se mesmo esse fato, na impressão' do progra- didato, ainda não cumpridas, por isso renovadas pelo 1'0 pendão branco da paz e não a a�ual bandeira bi-co
ma excursionaI.

'

'governador, nem suas "palavras de paz" com sentido es- 101' do governante Irineu Bornhausen, que é branca no

.

Fez pa�te também da caravana, o Presidente do Ins- 'senc;ialmente politico, porque'estas tem sido

contradita-Ilado que está à vista 'do povo evermelha na face volta-
tituto do Pmho, o qual, como chefe' de uma autarquia das por' "atos de guerra". da para a U. D. N. ,

que controla a maior ind�lstria da região, teria for<;osa- Só pede paz quem se encontra em guerra e esta foi ,Tra;llscritq de "� Voz de Chapecó". . ,
.

�' N. 11.298
� ..,.... ._ _.;;.._ ,,.; ..,......

to

�··-··.-·�·....-.-J'J,·�...•......• ...-:�·ITe·rlam participa:
0. mais antigo �if.- da'da fORa de
rio d� s. Catarina
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( e e f �s,)�.
S. PAULO, 4 (V.A.) - O

i governador do Estado, sr.

I Lucas "Nogueira Garcez, ai-l

sinou ato afastando da, ,Pe
I nitenciaria do Estado, os

i f'nntinl1H n \ Ha navín- c50 CENTAVOS

.

-.-----;�;;�;.-.-_-
..

_-_."'�Rubens de
Arruda Ramos

GERENTE

Dorn,insos F.
de Aquino'

Edi<;ão de ho�e -- � págs. Florianópolis, Quart8\-fei ra, 5 de Dezembro de ,1951
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Encontro $angrento entré egípcios e britânicos
CAIRO, 4 ("(T.P,) --, V1n- 'contra os soldados britâni- l fan tar ia transportada em ordem. O maior choque an

te e quatro mortos e 62 fe- cos, ferindo mortalmente "jeeps", terior entre egipcios e ln-i

tidos foi o resultado do-cho- um dêstes, 'A seguir, os e- A luta durou mais de 4 .tânicos ocorreu em Somá

que mais sangrento ocorri- g ípcios 'atacaram o posto de horas, e as autoridades rgip- lia no fim de semana terrni
tio, até agora, .entre eg ip- gasolina, iniciando-se êntão cias declararam que a si- nada a 19 de novembro f'in
cios e britânicos, na zona do a batalha. 'Informa-se "que tu ação na zona,. de Suez é

I do, quandç houve ;18 mor

canal de Suez. Essas cifras I os brítâníeos- ]')�ser�m em 1�:mu-ito·,,;tens3.", embora te'- tos" dos' quais 6 l:rit�icó� _e
.fbram 'divulgad'as pelo" (.0- '�a'ção "eãI'ros�-.õ1;iJ'fuãdus' ê'in=l'ir'ITã" s-l'dõ "reStãb'e1eCi'tl.'�12"egíi)'t:iõ5? �--ry- " - '" ')
mandante da policia egipcia --,-'-,-,

de Suez, brigadeiro Abd EI •• ..". .

�:�Sd�:��l?tO�����:::o�� I D.�Joa,qulm, Domln�gues de � Iveira Inquerlto secreto
os 62 feridos, eram egipcios A ?�ta de ontem foi �e I'e�lesiástica em Santa çata- reI � 100 apre-e os restantes 14 mortos e- rego�IJo !Jara o mundo cato-

'I rma.
'

....�

�am I?r,it�nicos. A batalha lic� de Santa ?atar�n�, por I . �ntem, d�a do seu anive�- ferêltCI3 porteVt; InICIO pelas 14 horas'. 'aSSInalar o ap.IverSarIO na- sarlO natahcio, a comunt-. ".�
]3ritànico� e egipcios estão

i talício :d� S. Ex.a. Revma. dade �atólica� levou a: 0.. EISfl nbow�rem desacordo em suas ver- D. JoaqUIm Donllngues. de JoaqUIm Dommgues de Oh-
sôes sôbre._ como· começou o Oliveira,' virtuoso' Arcebis- veira, manifestações de' a-

'Ínc.idente. po Metropolitano. prêço, respeito e considera-
o ministro do Interior Erudito, culto e piedoso ção.

egípcio, Pasha Fuad Serag sacerdote, D. Joaquim I
tem E nós,' os que moureja!·

El Din, declarou no Parla- desenvolvido, em nosso Es- mos túne O ESTADO, embÓ�'
mento que' no encontro, de tado, atividades eclesiást�- ra tardiamente, expressamos
-que participaram tropas bri- cas que lhe têm valido a ado ao ilustrado, culto e piedo·
tânicas e a policia e civis e- miração, o respeito e a con- so antítese, as nossas res

gipcios os soldados britâni- sideração de quan,tos for- p,eitosas homenagens.
cos fizeram fogo em primei- mam a Arquidiocese de San.
1'0 lugar, quando um...._grupo ta Catarina. As suas prega
de pessoas se reuniu em ções, tôdas de uma erudição Acordo comercialtomo de um"caminhão che- incOlü�stavel, situam o ilus- R ' -I

gado de ?,azolina; pa�a o_nde Itrado �ntítese �ntre �s mais dA Bra"U "om-em segUida aos prImeIros cultos ao BraSIl, razao por" ,r . ,,,·ti- \J '

tiros ac�r:e�am vál1.�s sol-I que S. Excia. Revma. há, �es- a I ru'�ntl·o a'dados brrtal1l.cos em "Jeeps". I frutado, no mundo catobco, II (1
,

Acre$centou o ministro que I lugar de relêvo e proemintm. :RIO,4 (V.A.) - Já estão

os r�forço-s da policia egip- te entre quantos se entre- sendo fixadas as linhas defi

<lia enviados ao local da gam à missão apostólica de nitivas do anunciado acordo

OC01T�ilcia foram recebidos evangelizador. comercial brasileiro-argen
a tiros pelos brit'ânicos, que Nesta Cap'itaI, S.' E:(cla. t�no, cujo texto se encontra

se entrincheiraram numa IRevma." padrão de virtudes em estudos nas Chancelarias

dep(mdencia da estrad&. de cívicas e morais, se tem co· do Rio e em Buenos Aires. A

fer.ro do Estado e dali� con- locado sempre na vang,uar-Il'eportagem, soube que den

tinuaram a fazer fogo. Fon- da das meíritórias causas tro de poucos dias deverá
tes britânicas no Cai'ro dis- d� amor ao próximo� p'arti- l'Che�ar_ a esta

.

capital
.

a

<'leram que um oficial da po- clpando, com o seu apolO de comlssao espeCIal deslg- mais de um qllart'o dos repu

Uria militar britânica, a- ve�dadeiro repr�sentante de ln.ada pelo governo argen- blicanos da Carwna dos Re

cpmpanhado de soldados CrIsto, dos mOVImentos de tmo para debater a ques- pl'esentantes favoráveis -a

dessa milicia, passava pela i assistência social que tem tão C-OTI1 �s tecnicos \ bl\a- sua indicação como candi

estação onde havia um de- pl'Ocurado minorar· os so° silei1'os e cQinbi�ar com eles dato à presidêllcià da Repu-
pósito"de gazolina, nos -ar)", I frimentos alheios. ós termos/do tratado de cín- I'blica. .

"

liedores de Suez, quando, ao! A sua obra, aqui em San- co anos.
.

COl1tinúa na 6a, pág,
Ver um caminhão repleto de ta Catarina, merece destaca- _ .,. �0••eo•••••flII•••••••

Policiais 'egípcios, acercou-Idà ao ensejo de manifesta
se e perguntou-lhes' o que ções de aprêço e respeito a

faziam. D. Joaquim D. de Oliveif:a,
AcrescentaraIl} que os e· porque ela refléte o senti

gipcios, em vez de l'espon- do eristã.o que S. Excia. I

der;' saca:ram de 'SUltS"aTma'S' I'Revma. -te'm-- impl'Imido--aos I
,e I;omeçaram a disparar atos de pri'meira autoridade I

Aumento de Salários
Os aeroviários b 'aeronautas vão

fê-los ainda ê�te ano
RIO, 4' (V.A.) - Os aero- te aos anseios da classe, .se

viários e aeronautas foram rá aceito corno medida con

ipfol'lVil.r:l<2s,)';pelo ,sec-'r�t�rio. ctliatória, e pont� de parti-
'

-do pr'esidente-'da RepüLlíca';' (la:'�Íi}'a clêba:tes final!;:' Fri
de que este a'provara uma sou, ainda, que a recusa ma�

sugestão do. ministro do nifestada pela� empresas,
Trabalho, no sentido de que desde c ini<;io, poderia ag0-

sejfL recomendado às empre- ra, caso fôss;� mantida em

sas aviatórias um aumento face da recomelldacão, le
iíos. salários. var os trabalhadol'e>s à so-

lução extrema de paralisar
Ontem, �tarde, 'uma co- suas atividades. E cOllcluiu

missão eslê:ve no, Departa-I dizendo que as empresas es

mento
5
Nacional do Traba- tão moralmente impedidas

lho, e, depois em declara-' de se negarem a cumprir a

'.

ções 'à imprens_a, acentuou

que a recomendação apro

vadp.�' pelo governo a)peSal'
de não atender integl'u1men-

recomendação, porquanto a�

manhã já esta"á em vigor
um aumento de 25% nlfs ta
rifas.

a suicida 'do avião ,da ,Cruzeiro
não, era espns,a ,do cap. Franco

·

RIO, 4 (V.A.) - Ouvido ta capital. Expliçou aqtH�ie
pela reportagem em 'Belem oficial quê depois de alguns
do Pará, onde está servindo, anos de vida em comum, a
o capitão do Exercito Veiga bandonara Sandra há mais
Franco declarou' que não de seis meses. Chamava-se
era casado com Sandra Ma:� ela Maria ,José Lima, pas
ria Helena, a tresloucada sanelo mais tarde a adotar a

quele nome. Devido á isso.
sem dúvida, é que ninguem
até agora compareceu ao ne·

crotério para reclamar o.

corpo da suicida.

que pôs termo à vida na úl
tima sexta-feira em um a

vião da Cruzeiro do Sul, em

pleno vôo de Recife para es-

WASHINGTON, 4 ÇU.
P.) - O general Eisenho�
wei' respondeu com um "0-'
brigado" evasivo a um in

quérito que revelou ,serem

Grave desastre em P. alegre
P. ALEGRE, 4 (V.A.) -_ I posição do N-4 era puxada

O trem �e pl'efixo N-4, Pl'O-! pela locomotiva 818, dirigi�
cedente de São Paulo, na da pelo maquinista. Miguel
localidade de BaJisa, a 20. Barbosa, que ficou ileso.
quilômetros de Erechim, já I
neste Estado, tombou com; TRANSPOR'l'ADOS OS FE-
5 carros, inclusive o carro '1 RIDOS PARA PORTO

I·
Correio. Até o momento já I ALEGRE
foram retirados 3 mortos, P. ALEGRE, Li (V,A:) --
,sendo 2 do sexo feminino e lOs feridos elo desa'stre 1e1'

'! 1 do sexo m�sculino. Foram i r.oviário_ desta noite, etn Ba

rtambem retirados dos es- i lIsa estao sendo transporta-,
combros �O feridos. A çom- i dos ,para esta capitaL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!tIA.···WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
,E

UR., AN'fÕNIO ·DIII l»OSSI
.

;�.

Cil'1l,.i.-CliD�e. Geral-Partw. ,

-.n1� _mpl.'" e ..peQialilado da. DOOÇAS-:.D. UNHO-

DR. LINS NEVES
DiHto.r d. Ib.ternídad. ,'. m6-

tieo do BOlpital !k Caridade.
CLINICAS D. BléNHORAS .:

� CIRURGIA '_' PARTOS -

lSSISTENCIA AO PARTO.•

.OP.RAQOES
.

OBSTf:TRICAS' .

Doanç�. lr1andul.,.... 'til'oide.
,y,li,OI, 1I.tpopi... aCc.,

.

Dilturbiol nervolol - .Ited
Uda4a - Re&'ime•• '.
. Con.ult6ilO: Rua hrDaodo·..-
.8do. -' Tal. 1.&81) I

"Iid. a. 7 da Setembro '_ ••it.
.

01'•• e Sousa - T�l. 8ee.'
'

"'l.neta � &.. �lIto.'Dumollt, �. Apto. L '

CLINICA
do /

DR. GUERREIRO DA FONSECA .

..""laUe... efe';vo d, O_pital de Ca'ridad.. d. dher._
h••tit.a.tOll e Caixa. '

--0-".

OUVIDOS" NAIU� fi GA,�ANTA
T;a��t� � OJ)eJ'aç6;.. ,"

'

BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA

afttl'ad., .e:�rpoà< ert��liho., d, pqlm(ju·.:., .,... talto.
-.()-

RAIOS X

...na. a"1'el1lo ...ara radlo"rafia. da Cabeça:
Trà••U.a1.açió, Dan �..n ...'le d. �lIra du ShlllaU.. , 1 tra-

"......Ut...
-0--

HORÁ.RIO DAS CONSULTAS '

, (PeJ. manhl - Hospital de CariJR.de),
I

(A ,.rd. - ,c&nltlltório Vflc:onde de 001'0 Preto. n. I. (Altoa
... ·o.i. Be110 Horizonte).

a"ldlncia Felipe Scbmidt 101. Telefone ..,.. 1.MO,

�----------�------���--�------

UR." A. 'SÁNTAELA I("'l'1li&40 ,ela I'a�uldad. N'a-

•

DR. I. LOBATO'
FILHO

.....1 .. ..diein. da Uni..r.i-
Doeaeaa do aparêl.o reeplrat6:rfe

�•••� Br••U). TUBERCÚ;t.08.
<

M6dieo por c;oncurao lia A..II-

".eia a PaicClpataa do Diatnto
,.......1.

lb-lIlttll'llo .0 Hoapital P.S-
/

..... itll'ie.. •••nic&mio Judieibio

is (.;.pital Federal.

......... ,

,Co... ltllrlol .diflc1o Amélia

•_ - ·Sala t.

Clrà1'srta do Tc:ra:r;

.I'ormado pe� Faculdad,! Nacio
nal de .ediclDa. 'l'isiolo•.lata �

Ti.iocirurgiAo � Bospital Nerf1;J
:rtamQ" Curio de especi.altzaçlo
pelo S. N. T. :Ix-interno a .:1:

..-tntarno da Santa Ca.. de
a..i.tente d. Cirurarla do Prof.

S1Mrie�r4ia do Rio de Janeiro. UlI'O Pinheiro Goimarie•. (Rio).
CUDia aédiea - Doença.. Nar- Cont.: Felip411 Sehmidt, 18 •.

'

.

•

Conaulta•• di,àriam.n�. da. 11

ã. 18 horaa .

Rua DO!:i Jaime Câmara,"atctIDeia: ,AnDiel••io Brall.-
20 apto. 2 .

..... 146.
, Fone !d. 802. .

IJeIl',.I�.: Da. 11 ... 1. �ora"l t"
'

T,e,efone, ,'. ------�---

'�..tt6J1101 1.....
DR. ARMANDO, VA..

'LERIO DE ASSIS
.MEDICOJ)R�INEWTON, .

';'D'AviLA
II..,... lerlll - Doesiç.. d. I..

uer.. - Proctolo....
•tetricidade .'dic.

U.••• lttrlo: .u. Vitor ••i�
.. a. 11 - Te,laf-OD' 1.60').

_
Cell,ulte.: •• 11,10 hora•••

, ........ ela. 16 hora. am diante.
,

C..ldIDcia: Rua Vidal a.mo•.
Telefona 1.CU. .

o.. 8ert1cOt. de 'Clfll(ea lata.tU

.. .b.latêBcla Mo.ielpa" a Boa

.ttal de Caridad.·

CLINICA . aIlDICA· D. caiAN•

CAS • ADULTOS
'_ Aler."-

Co.all.lt6r1o: Rna N'Iin...àcha-

, ;

CREREM,"- ..': ,,'.

Car.o ,Na·cio"•• "cI� 'oa"oa_ J .'
---------.""..._

,.entala. , •.

" ..�dir.t<}J' ,do $oawtal ('Alollia
taDt'Âna.

,� , '

"
' ;

Doe�eal lIe.r,,,:�aa.' e mllltal.,

'lmp,otencia Sexual.
.

,DR.·M. s. CAVALa
,

CANTI

. l)oenças de Ctluçà.
Ct>llSllltório: Rua Trajá

no s/n, Edif:" São' Jorge
'

�'
'1° arid&r.. Salas 14 e· 16.'

I' 'de!�S�j��:íá�!��/OBr��"
'&nq.r� (chácara do Espa-
nha).

'

Atende díãnamente d..
14 hS.L em dianee. Y

,

OI(�ALFREDO

a••.Tir�d.nt.a �••
Cón.uIta. dat 16 i•. '1. lIora.'

r�N.: a. "li8.

a••. '&U8 Santo. &Irai.,., .4
- "tr.lto.

o ÉSTA'DO
Acl..mi8,tiaçae

Reda.ç.o e OficInas 1
rua Coo,8etheiro Mafra.
aO 110.'

,

Tel. 1.022 - cs.. Poe-
tai, 139. .,

.
,

Direto!': RUBENS
.

A..
RAMOS� ,

Repre.entenle;�
, A. S. LAaA'

Rua Senador 'Da. ta.,
'0 - 60 andaI •

Tel.: _�-5924 :..._ Rio' d•
Janeiro

'

. RAUL,CASAM,,A.;J·OR.
&u.a Felipe de OUteíH

8� aI -- 80' A»dar
Tel. : 2-9878 .:.... Slo

Paulo
'

'ASSiNATURAS
.:

.,.� N. CáPftaJ
·
A..-o ••. '., Crt 100,00
Semestre. .

�Cp,' 60,00.
Trimé$"e . Crt I�OO

No Interior.
>'Ano ....•

' Crt:.'l20,OO
Semestre •. CrI '10.00'
Trimestre . PP' '0.00
An-(mcia8 medi...teecut
tttito.
08 orlg1nai�, meamo
nlo pub.iicadoll, do ••
1'10 develvidOJl,

.

A direção não.. rell

por)sabiliza pelos eo....

eeltos emiti�iJ' 'eo. ar
til'08 8ssie.doa.

DR. MA RIO
WENDHAUSF!N·

· Clfnicia méd.ica d. adulto. •

,eriaa�aa.
Conllu)tbrio --- .Rúa Joio ri"to.

1. - Tel. a. 7�.

Con.ulta.: da. " .a 8 asora•.
·

Re.idAncla: Roa

nlc»r 45: Tel. 811.

••teve• .I.;

. -Dr. Antônio Mo:oiz:,de ,ft'ragit
C<!munica a seus clientes 'e amigos que rei

aiciou· a clín�êa nesta Capital.
CONSULlORIO: Rua Nunes Machado,

(cónslJltório Dr.' Oswaldo Cabral) -'- Das 15 às
17,80 hor�s.

.

RESID1!lNCIA: Ru.• Bocaiuv8. 135 - Tele
foae M·714.

,Dr. Renato Ramos da,Silva
Advogado .

.. RUi Santus Dumont, 12 _, Ap. 4

SISTENCIAS

Dr. José Me�eiros Vieira
, ADVOGADO·

.

CaiXa Postàl 150 .- Itajaí .� Santa Catarina.

lo. '1 - (J(,n.ulta. dq' 10 -.. 1" .

"

.. d•• i6 •• 17 hora..' I'
, '., '.11'. " �

a..ldlneia: ·Rua aaraehal 0.1- ,'fi•• M.'o<h.1 D••••' •• 3.1.J,· ••J.,

Ut.1'D1., • - ronal - '18'. CUIIITI1I4 tu.ECltA.... , PROSEBRAS

"

CONDENSADORES

I
.

'" �.
. .

. I'

Credito Mutuo ,Predial !l,
.�..

-

l '.
'_

r
o mais antige Clube de Sortéies do Estado '�e·

SANTA CAT'�RINA. .

.

" Si
Fez entrega de' mais um p.l'êmio em Poma Grea- t·;;
� , ., d

s.à'· (Canasvieiras) à. E�ma, sara,'
NIARJA. l!'liÁC1A

,'I',DA LUZ, . c

I N S C ':K E V A M. - SE! Jl
Façam sua .Insenição hoje mesmo, proenrem -os };

agentes mais próximes.. @w seu. esorftório na �R:AÇA\ �l
15 D.,E," NOV,'EMB,RO, • 29,�, 2.!1'anoàl' (AUClS Restaa-

�'.�lrante Rosas. 'ii.

";'. 'CÃ>m' Cr$ 10,60' ap,e.ti'as). Vv.., 8'8,. est:Ü'u: h��m-; �j
tados: a concorrer ao S0r.teio: à reahzar-se dia ;n dOl,· rI
OUTUBRO, que está aproximando-se. .

. I\i
Cr$ 1:),500,00 d�sh:i:hú.idos em pllêmÍQs tM�S:-iiJS" jj

.

. . l�

, f� l'1�J�ses.. ,

-
.. "#

Rodrigues
1& Santosl

,Tf'lUZP 'UMA &- lR:MÃO�
Cons..�tm.;. ..a7·

.

FI·o·i'umopo,l.ls

.

:ESCRITORIC)' DE
, ADVOCAOA, 4, M�lé'i�}� 9� çW)st,�'Çi�n,

DO SOUClTADOR WAL

l&nefiCi&mentD enl"';' ;Goel"ai...
. um CAMPOS '

• Made.iras .para todos oe<
.

AdvocacH,' e", g4!ral, ".
. -;FjI!6 .. Ab�r�u'ras, A$s&aU,Jo,lto,.,

Funciona junt.o aos Iasti· Forro Paulísta, ete., :Ma(i<e��.,

tut�s ,e

C�iX,
as de'

APosenta'lras
de Pinho,

Le,
i e

QU&b,',.rla.-dorla. ACIdentes do Traba· de.. .'

lho. Inventários_ Sociedade.. Escritório, Depi7sito •
Naturalizações.

.

Ofiejna� -:- Rua 2'4 de Mam�

Escritório: . Rua Vitor nO 777 _:_ Estre}to - l'1@:ri"o"

Mei�eles. nO 18 _.! 2� andar. nõpolis.'· ,

I
I
I

·1
!

,

,

Vulç::aniza'ção
. DE

Pn�us e Canlaras -de'. Ar
,Servi-ço, Garantido

,

COl'dtRCIO & TRANSPORTES C. RAMO§ S, A.

Estreito - Fiorianõpolis

-- Posto de Serviço "ESSO". -
. Telefone Manual - 44

. ,

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

�
'J;
'I)

Viagem com· segurdnça .�
"

e ràpidftz, ;ii,
sO NOS CONFORTA VEIS ]\.lICRO-()NH�lJS 'Oü :;1

RA�lnO
'

«SUL-BRASILEIRO» {
Fl�"ianópúlis, - Haja! - Joinville - Curitiba !J

l

I.

·Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua tenente Silveira

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

l· .' '\ r- " ., • , � � \ " � i'lft!

A'" L AN"T'·"'O··A··A A O, O
.os MELHORES ARTIGOS! .oS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

, .

RADIOS -. ELECTROLAS _,' AMPLIFICADORES - TRiNSMISSORES _. 'DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS,
ENCERADEIRAS GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES' -. 'BATEDEIRAS '-. VALVULAS ALTOFALANTES - E&-

o mais completo. estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A- Florianópolis
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LEI CONTRA AS Banqueiros e Bancarios ;:tli���mas
hi�ff)rias em quadrinhos' descoote'D'tes com

•

t
Ii'''__ •

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

ROMA, 4 (U.P.) - A I ças italianas foi "enriqueci-" um prOJ8 o rceração dos telegramas

Camara dos Deputados da da", nos ultimas anos, por RIO, 4 (V.A.) - Duas sante o horário das 12 às 16 retidos no 'período de 26 de

Italia discutirá amanhã um expressões tais como "sma- leis do Congresso Nacional horas. Passariamos a che- novemb�"o a 3 de dezembro

projeto de lei mandando sh", "tack", crack", "ztng- colocaram em greve os estu-. gar aos Bancos depois das,
corrente:

censu�ar as histór�as �m bing" "bolf", etc. Diz o pro- dantes de Farn:acia: das 14 horas, pois é quando os
i Irmão� �abral - r H. Luz

quadrinhos, especIalmente jeto. de lei que isso �xerce Escolas de Eílosofia, do diretores das fabricas e re-
86-88, Viriato, Soares :- .t:v

as que grram em torno de "influencia muito -perigosa país. Uma' deles, por serem presentantes das firmas nos
R Bran.co 168, Sr. �lel-S S.1e-

Persünfl.geI)s "cow-boys", a- s?}j�t.e�a...,:tQJ1",H��l'j.O_j�'l. ._l11�.º��;" ;�J)}������' .��s",.�!nter�e.s�es I p�ocura.rr.'. para �8eU8 . negó-
zka, G�,�s� --:-

Caixa �47,
tualtnente comuns nos EE. hda�e e da moralidade ln- nac'iom�IS, ja fOI ;vet�a .pe-I

CIOS. Más o coni'ercio, e a in- Wand8; Ltl'fflt· D-u·tr� --:- '1.,.-2,
4

uu O projeto, apresentado fantís". lo presidente da República. dústria em geral ficarão re-
de maio .407, Joinvilense,

por um grupo de deputados Os diretores que persisti- Como se não bastas.sem pito, rudemente sacrifica- Laura Paiva - Av Mau(?
democrata-cristãos, pede a rem em ignorar as "normas esses fatos desagradaveis, o [dOS. Ram?s 57, Waldemar �chh-
censura das revistas de tais de' bom gosto" nas publica- Congresso encontra-se age- Na .t d

_ _
chlking, Germano Jose da

, I'
, 1 par e a manha nao .

'
,

historinhas, no sentido de ções de histórinhas, segun- ra acossado tambem pelos fariam r tír d
' Luz, OtaVIO Machado - r

. d
'

" .
.,

e lIa as nem paga- 11,'" C M N
alíminar elas os excessos do a lei em estudo, ficarão banqueiros e pelos proprros mentos e d h

�V.l.aJor osta 6, f anuel as-

.

I' ld d b
,. .

d d
nem na a, aven- n' t D Ad

.

de VlO encia, crue a e e sujeitos a penas de 3 meses ancarios, em vírtu e e do a ssi
' crmen 0- esp, uanerro

lascivia, para impedir qlle
.

+ t b 1
' s 1m, um recuo e qua- Alf d R V

a _3 anos de prisão e a mu1- �Jm _Pl:oJevo q.ld1e es a e ece o se colapso nos negocios e

-

C anM�ga,39y�O ondoers
tais excessos afetem a mo- tas de até um milhão de li- t-10bralrIo. C0rrt"I

o dPara'?ds'tes- uma sensivel restrição na

- - Ira . oman an

ralidade da infancia italia- raso Os comunl'stas Ja se a e eClmen os e <ne 1 o·
te Nacional Urú, Crediolar,

_
,

'

�
. movImentação do dinheiro'''.

na. Cerca de 6.000.000' de e- declararam contra o projeto, ExplIcando os mconve- Além des 'f t
_

Celeste Cunha - Lajes nO

I 1 I· d h'
.' ".

sa manI es açao, o "7 B X
.

xemp ares ce Ivros e IS- porque desconfiam de que o mentes do aludIdo ploJeto o ,presidente d S' d' t
' ", oanerges � aVIer rua

tórias em quadrinhos são govern& esteja querendo'fir- sr. Luiz. Migliosa presiden- Bancos e o ;0 ��n��:a�� ��: Curitiba 80, José Nobrega

vendidos semanalmente nes- mar precedente de censura te dos Bancos, fez estas de- Bancário .

h'
- Deposito S. José, Mariti,-

te país. Muitos dos persona- preventiva, para usá-lo con- claracões:
< s enVIaram oJe ma, Esteco, Ulmaceas Aze-

gens são .adaptações de he- tra tôda a imprensa. Entre- "O 'projeto estabelece que
um protes�o ao S�nado con- vedo rua C. Mafra, Laurita

rois de historinhas norte-a- tanto, declararàm-se plena- os Bancos tenham horário tr� o aludIdo proJeto, que é Ribeiro, Sra. Olivia Andre

mericanas, tais como Hopa- mente de acôrdo com a proi- corrido de seis hor�s, sem or�undo da Câmara, onde já za C. Rosa r 24 maio - Es ..

long Cassidy, o Pato Do-
\ bição das publicações de interrupção, Daí resulta o

fOI aprovado. Custa acredi- treito, Etelvina da Silva: -

nald, Buck Rogers, o "Ran h' t
.

h t
. seguinte� ou os Bancos es-

tal' como os. deputados e se- rua C. Novos na 4, Marina

-I'
IS orm as, ,nor

e-,amenca- d 1 I d
.

ger" s.olitário etc. nas ou de tudo o que seja tabelecem seu funcionamen-
na ores egls am eso1'1enta- Nunes - Curitíbanos 4,

A linguagem das crian- norte-americano. to das 12 ás 18 horas e, nes-
damente e� assun_to de inte- ,Frontino Wendausen - Sil,

se caso, os bancários são
resse cole�Ivo, sem a �ínima ,va Jardim s/n, Ed!'!on Oli-

neficiados, mas o comércio
consulta as classes mteres· i veira, R. T. Luz, Sra. Ada
sadas. I L C

e a industria da Nacão em 'I essa ,ardaso Professora'

Vida Esco, làr�EDlreg� da Cer. suma, são realmente'os'pre- l�orma:lista, Flavio Azambu-,

V li judicados ou fixaremos o
; Ja. Marya Correa, Silva

tificados DO Volegio «C. do) JP.!"U�» horário das 9 às 15 hora:s e, 'I' Gonçalves de Barros Sta.

U'U .... " � então, os bancários serã0
Cruz 65, Rubens Rosa-

Realiza-se, a 8 do corren- ra), Carmem Sylvia· Ribas, sacrificados, pois ficarão Cuidados Severino Rosa -

te, no Colégio "Coração de Cecilia Cherem, Deize Costa, sem almoço até o fim do pe-
Barreiros.

Jesus", às 9,30 horas, após Eir Brognoli, Elci I. B. Mar� riodo de trabalho, o que é'
a Missa das 8, a entrega çal Jeannte Chel M'

f
, " " 'em, 1 ana deshumano. '

elos certificados da 3a Série Hel,ena José" Nádia Massfld, Com? se vê, o projeto, a

do Curso cientifico, às se- NOln;-a G. Cuneo: Teresa L.,
rigor, não interessa a nin

nhorinhas:
I

G. FIalho, e Zah P. Lebar- guem. Quanto aos banquei-
Ada Maria Mattar (orado- benchon

" ros, seria até mais interes-

o ESTADO

-lIa-Slcial mlbe BDle �e Agosto
,

, ATIVIDADES SOCIAIS DE FIM DE ANO

ExpesíçãO
Além das "soirées" programadas de formaturas de

•
' estabele�imen�os d.e ensino, o Clube Doze irá oferecer ao

Encerra-se, hoje, a 25a mundo infantil, filhos de seus associados, uma alegre

:J3x:posição de Pintura do es-
reunião dançante, com farta distribuição de caramelos,

.-forçado artista, catarinense havendo o sorteio de dois lindos premies entre os garo

.que, em mais uma oportuní- tos e garotinhas ...

dade; demonstrou aos seus
Esta reunião terá lugar no DIA DE NATAL, das re

,coutempt:iraneos o desejo de, ás 20 horas. E para compjetar o grande programa de ati

'ua, pintura, de que é apaix0-1
vidades sociais do mes em curso, haverá o grande baile

nado, 'algo fazer pelo bom de gal�: 11a_ noite .de São Silvestre, 31 do fluente, quan

nome de sua t€rra. do desfilarão as l índas e mui elegantes DEBUTANTES,

Os trabalhos que expôs, I que, como. nos �,nos anteriores, por certo atingirão o' n�

;.tOdO!\- merecedores de fran- mero das inscritas, a casa de trtnta ou' talvez mais .

.euB encômios de quantos o f '. Foi realmente um momento de grande repercussão

nom".l,i"am com a visita à sua SOCIal, quando aquelas tres dezenas de elegantes DEBU

,exP(jsíção, ref letem, de ma"
TANTES desfilaram pelos salões .do "veterano", acompa

-'ne1ra i11questiDuavel, o que
nhadas de seus pares e logo após houve a grande valsa,

"afi-rmtm1<Js Iinhas acima. em compasso ligeiro, fazendo com que os vestidos das jo-
Cerui de mil pessoas es- vens, amplos; rodados, tomassem vertiginoso movímen

�;tiveram à rua João Pinto, t�, esvoaçando, girando, rodopiando ... Um lindo e mara-
I

�frente 'ao veterano Clube vílhoso espetaculo aquele! Este ario iremos assistir es-

Doze, levando a Acary Mar- t: mesmo espetáculo, mas novos encantamentos surgi

<:garida, o estimulo ao seu ruo, como a grande surpre.za da meia-noite, quando as (

'V&.baJho que, de fórma al- doze badaladas ecoarem, anunciando o novo ano e os

,:guma, poderia decepcionar. cumprimentos, os abraços, toda a alegria espoucar den-

Ácar:i' Margarida, que se
tro dos sa�ões ... O que será à grande surpreza ? Reco

,.conforta com o ser um ver- recos, businas, matracas, -balões caindo do alto, confe

-d_adeiro apaixonado da sua tia, serpentinas? A surpreza será de grande sensação e

. arte, burilando pa isagens,
como sllrJ?r�z�, só tomarão conhecimento dela na hora

Tccantos de nossa terra, en-
exata do mIClO do ano novo.

.,<cerrara, hoje, a sua 25a Ex- As listas de inscrição para as jovens DEBUTANTES

posição de Pintura e os seus s� acham à disposição das jovens que queiram cornpar

"trabalhos fôrarn admirados tílhar do' deslumbrante espetáculo. Muitos nomes já fo

pelos seus conterrâneos, que
ram inscritos e quanto mais melhor e mais empolgante

-sabern do sacrificio com que
'se tomará.

..êle consegue. executa-los .

.ANIV7ERSARIOS:
�v"EREADOR ÉDIO ORTI

GA FEDRIGO
Tt'anSCQITe, hoje, o an i

"Ve�sário natalício do sr.

'Vereador' Édio Oi-tiga Fe

-drigo, da bancada pessedis
'ta na Câmara Municipal de
Florianópolis e chefe da

.fim,!::! Fedrigo & Cia., desta

'Jlr&�a..
O ilustre aniversariante,

'que é, ainda, .diretor da E,s
-eola "João Daudt d'Olivei

l:a", de formação clã mocida-
<de catarinense em cursos

-de comercio, desfruta-de e

.Ievado conceito na socieda-.
.de local e, na Câmara Muni

-cipal, se tem revelado ver

"dadeiro representante do po

''Vo, defendendo-lhe as aspi
rações.
Na data de hoje" muitas

:serão as homenagens que
,,'lhe hão de tributar os seus

'amigos, admiradores e co!'

:rehgion ários.
O ESTADO, abracando-o,

<ileseja-lhe feÚcidade's.
FAZEM ANOS, HOJE':
SENHORES:

- Moacyl' Iguatemy d;:t
"'ilveil'a.
- Nicolau Francisco de

l'4'oul'a, residente em Tiju
llumhas.
- Estanislau Silva, ofi

',daI illfel'ior da Aeronáuti-
.ea..

SENHORITA:
- Yolanda Praun, funcio

"uária do Banco Inco.
MENINO:

- Luiz-Henrique Stodie
"ek, filhinho do dr. Henrique
"Studieck, advogado e soció
logo.

, n

Máquinas ·cJe,- ..Costura,-

1951
PRIM_AM PfLA

SUA FINA

APRESENTAÇÃO

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE
•

'

COSTURA!
'

VENDEMOS COM GARANTIA E COMPI,ETA AS-
..

SIST.tNCIA TECNICA
MANTEMOS COMPLETÀ OFICINA TECNICA PA

RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
LI�PEZA - PINTURA - REVISÃO GERAI� .

'

.... ATENDEMOS CHAMADOS A,DOMICILIO - FO
NE /1.358

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 6

CASA MISCELANIA ditlt?t
buidora doa Rádios RoC.A..
Victor. Válvulas e DiscoI.
'." "",,�, ... lheirC) Mafrs..

Teriam part1cl ..
pado da fuga •••

AVENTURAS

:81's. Sebastião Carneiro, di-
,

-:retor geral, a pedido; Alva
:to Pires, diretor administra
tivo, e Eurico Lacerda, cUre
to!' penaL O afastamento
desses altos funcionários
:prende-se, ao que tudo in
llica, à fuga espetacular de
"Sete Dedos'" e mais dn-

, �o detentos, fato amplamen
te noticiado pela iml11'ensa.

DO ZE-MUT ETA • • •

/ ,/
o-l,"mRIS
I1Om€:5T1�.:r.;

....;

I
o:

'w::� I
,,_�.._ . ..,-J
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à neíte,' nesta Capital, .depnts 'de longa ausencía, o forte pelotão
Parto Alegre ..

- 0- Figueirens,e dispo.sto a um triunfo coÍ1�agràdor
diante da falange sulina.'

tadual entre os .credencia- Pelos informes que nos seus domínios. No certame ótimas "performances" ul- cy, Leo, Tesourinha, e Bere-
dos conjuntos do Cruzeiro, chegam às mãos, o quadro {gauChO soube impressionar I t imamenbe e desta vez não si.
de Porto Alegre e Figuei- gaucho é poderosíssimo, a- pela sua técnica apreciavel será uma excepção. Para o Será portanto, uma noita
rense, local. I tuando dentro ou fora dos e ardor combativo digno dos amistoso de manhã com os da cheia de atrativos. C1'11-

mais altos encômios. O Cru- cruzeiristas, o "Furacão zeiro/ e Figueirense deverão

zeiro vem a esta Capital, a- Negro" empregará todas as realisar um dos maiores in

pós longos anos, saudoso do suas' energias para vencer, terestaduais de todos os

hospitaleiro rincão 'catari- mas vencer com classe téc-! tempos, levando ao estádio
nense. E vem 'com um qua-' nica e disciplina, é o que, da rua Bocaiuva uma colos
dro de respeito, disposto a tod0s, -os bons' catarinens.es I s�l e entusiástica, assisten-
uma 'vitória brilhante e in- almejam. Dolly, Garcia, era. .'
sofismavel. Laudares, Romeu, Bráulio, I ROMEU VIOLA NO API-

larca�o para boje à noite o confronto-A'vai I Bocaiov'a doOa �!��e;�:�:ed�l����::�� �L�I�tt���ry�u:úÁd��g��� I Segundo n��cia o "Cor-
. O Bocaiuva teve um

pn-, uma dérrota. Mas tambem é vi-celeste dos pampas, nada be�'ão convencer, estamos
I
reio do Povo", da Capital

meiro turno nada recomen- certo que o alví-celeste I mais fez que proporcionar certos. riograndense, acompanhará.
<lavei a um ·clube que bus-. quando atua dentro das suas ao nosso' exigente público Nó conjunto que hoje es- I) a delegação' cruzeírtsta em

��� firmar-soe .no futebol �a I possibilidad�s . difici1�ent: um espetéculo de proporções tará entre nós f igu rarn va- sua excu!-,são a. esta Capital
cidade, Perdendo sempr:, I sofre o amargor de uma der-I descon.munals, des,.ses que leres de grandes predicados o conhecido apitador Romeu
combate por combate, o gre- rota."

,

.
raramente presenciamos. técnicos no maneio do "ba-

f
Viola, do quadro de Arbí-

mio fundado pelo sr. Agapi- I Teremos um bom embate; A responsabil idade do al-, Ião", como Wagner, Bedeu, tros da Faderação Gaucha
to Veloso n�ão te� sorte mes-

i
! esta �oite. E�bora franco I vi-negro é enorme, pois, co- Nidsberg, Elias, Nestor, de Futebol.

mo. Raro e o dia em que o: ,favorito, oAvaí sabe que to- mo Campeão da cidade, com Garcia, Delfino, Boião, Ru- Aguardem o match de a-
'vemos com os louros da vi-I do cuidado é pouco e vai pa- 114 jogos invictos, terá o binho, Nardo, Alvim. Joel- manhã!

t�rja._,E�t; .ano ainda, não '

ra um tr iunfo arraza�oI', en- prj�ilegio de representar a

VIU a vitória, o que e de' quanto que o BocalUva se ilha num encontro de tarna-
surpreender, tratando-se doe não vencer,saberá ser ad- nha envergadura. O C·Orl·D.I-�nQ al-nd� na II-de-um clube da primeira divi- versário de fibra. Mas, conhecendo bem o" I Ui;::' lU
são. No turno do certame de 'Salvo modificações as querido clube do sr. Osn'i

ra'nça do certeme pauhstaprofissionais obteve, apenas duas equipes atuarão ass im Ortiga, sabemos que sua I ...

um único pontinho, resulta- organizadas : "torcida" estará presente Foram êstes os resultados Coríntians 4 x. Jabaqua-
do de um empate 'de tres BOCAIUVA Helio, corno sempre para incenti- da rodada de domingo do Ira 2. .

tentos com o Guarani, I Teodoro e Norival; Waldir, var os craques à vitoria. O. Campeonato Paulista de Fu- Portuguesa de Desportos
Hoje ·0 conjunto da Ma- i Inicio e Cobra; Raul, Ca1'- Figueirense tem realizado I tébol: 16 x Comercial 1.

r inha vai hoje efetuar o seu I riço, Edson, Mafra e Quin- ,I Palmeiras 6 x Radíum 1.
prélio inicial no returno. I ze. ---- Santos 2 x São Paulo 1.
Espera-se um melhor de-I AVAI - Adolfinho, Be- Guarani 2 x Ponte Preta
sempenho do esquadrão-bo-] rieval e Danda; Waldir, Federaça-o C,at. de'-' futeb.ol 2.
quense.

.

I Boos e Jair; Bolão, Nizeta,
1
xv de Novembro 2 x Ipí-

O seu adversário de hoje J Américo; Niltinho e Saul. ranga 1.
à noite não é outro senão ol Funcionará como referée Juventus 1 x Nacional 1.
Avaí que ocupa, invicto, a o carioca Manoel Machado, Boletim OficiaJ n. 39/51 CLASSIFICAÇÃO
Liderança juntamente com o, do quadro de juizes da Fe- 1° lugar -'- Corintians, 5

Figueirense.·I deracão Metropolitana de 10 - Presidência: terão que fazer um teste, e p. p.BOOS, Pivot avaiano - \, b' d' 1As possibilidades de o ! Futebol. I) ___:_ De acordo com ins- esse sô sera em suce IC o 20Jugar - Portuguesa de
Avaí sair vencedor são e- Os conjuntos de aspiran- trucões recebidas da Confe- se 'o atleta o fizer com o ma- Desportos 7.

"azzurra" deixou a deseJ'ar ., .

I 1
.,

h b'
'

lwrmes, C0mo enorme é dis- teR farão a preliminar, cu,Ío - deração Bras.ileira de Des- tena 'com o qua .la se a 1- 30luga1' - Palmeiras, 9.
paridade de forças. no prélio com o Figueiren- início está marcado 'para às portos, em data de 10 de Fe- tuOLl. 4° lugâr - S�1lltos, 12.

É certo que o conjunto se, por pouco não sofrendo 19 horas. - verei1'o de 1952, será inicia- II) - Ficam ofiCiafmen-j 5° lugar - São Paulo, 13,
------------------------- do o Can�peonato Brasileiro te' convocados para se a- 60 lugar - XV de Novem-

Rumo a
- Porto Ale'gre segue hOJ-e a de- Futebol, com a realiza- presentarem dia 3 de dezem- bro, 22.

.

.

-
�

.

'

ção de jogos das 1a e 2a Re- bro próximo, na sede do C" 70 lugar- -:- Juventus, 23.\,

delenaça-O 1"I�"'ariD'enQe de remo giões (Zona Norte); Em da- A: Car-Ios Renaux, em Brus- go lugar --,- Ponte Preta,.'
.. ....� '!VU'. III

.

;:,
ta de 17 do mesmo mês, es-I qu-e, afim, de tomare:qJ par- e Portuguesa Santista, 24.Pelo avião da Cruzeiro do f tantes de S. Catarina que na sul do país para constitui- .

I' d d t t'
-

d I
-

I

I I
,treal'á -

o s� eClOna o. e· e �os remos a s.e eçao ca- ,9° ugar - Guaraní e Ru-'Sul enioarcam hoje para Capital Gaucha· disputarão ção da guarnição de out-rig-- Santa Catarma, posslVel- tarmense, os segull1te� atle- dlUm, 26.' -

Porto Alegre_. os represen- as eliminatórias da região gel'S a LI J'emos com patrào mente contra a representa- tas; - 100 lugar _ Comerciál 28.

N
que representará o Brasil, ção do E�pírito Santo. LIGA BLUMENAUENSE I 11Q lugar - Nacional, 29.

O próximo doiningo a preli- no pr�ximo Campeonato Slll- Tomando as' necessárias DE DESPORTOS: :Francis- l 12° lugar - Ipiranga, 30.
- AmerIcano de Remo, a ter 'd' t d d

.

V' J' Ad
.

'T' 1 130 I J bprOVI enclas e pre e� en o co IaI:na UnlOl': UCI � 1-

.

ugar - a aquara,.

minar d.e Sa-o Silvestre lugar em Valdivia, Chile;... apresentar um seleCIOnado daI, NIcolau Elol dos San- 32., .

. / A' delegação catarinense à altura, esta Presidencia, tos, Maurício Juarez de Oli- I, A ga RODADA
COInO já tivemos ocasião da de êxito retumbante. está assim formada: Chefe: embora com sácrifícios, can- veira Aguiar, Augusto de A próxima rodada, a oi-

de divulgar, sob o patroci- Ao que apuramos, grande vereador Osni Mello; guar- tratou um técnico diploma.- Moraes, .Jonas da Silva, Jal- tava do turno, consta dos
;rtio do conceituado matuti- será o número de partici- nição: Patrão - Décio Cou- do, 'entregando ao mesmo a mo' Hipolito da - Silva, Eli seguintes encontros:
no paulista "A Gazeta Es- pktnte_s. Conc'ol'rerão desta to; voga - Hamilton C01'- direção do preparo,' Tomada Rosa, René Puchulú Mapel- Sábado - COljintians x

portiva", efetua-se, domin- Capital os clubes Caravana deiro; sota-voga - Sadi essas provi_dencias prelimi- li, Vicente Pascoal Schmidt, JuveI;t.tls.
go próximo, pela manhã, em do Ar, Atlético, Lira e As- Bel'ber; sota-prôa - Manoel nares, surgiu o problema do Arno Mosimann, Afonsb Pe- Domingo - Portuguesa
todas as Capitais dos Esta- sociação Atlética Barriga- Silveira e prôa Walmor Vi- local para o treinamento, reira das Santos Ivo Wil-. de Desportos x Palmeiras,
eles e- mais o Distrito Fede� Verde. De Blumenau rece- leIa, pertencentes, o primei- tendo então a diretoria do rich, Orival Bolognini, Egon Portuguesa Santista :ic Pon
Tal, as eliminatórias para a beu a F.A,C .. comunicação 1'0 ao Riachuelo, os dois se- C. A, Carlos Renaux, de Petruscky, Octávio Bologni- te P,eta, Guarani x Jaba�
participação na ma�o�' pro-I telegrá.fica de que o Gre�lio guintes ao Aldo Luz e os Brusque, posto à disposição ni, Nildo Teixeira de' Mello,

-

quara, XV de Novembro x

va pedestre da Amenca do I Esportivo Buque de CaXIas dois últimos ao MarÚnelli. da F.C.F., o seu estádio, bem Helio Oling�r,' Heinz Adolfo Santos, Nacional x ,Radium
Sul: a "Corrida de São Sil- enviará 5 atletas e o Grêmio como o apoio dos seus De- Ludin, Egon Appel, José e Comercial x São Paulo.
ves-tre" que aquele nosso Esportivo Olímpico 4, êlltre

A gual'l1ição está treina- partamentosl médico e social. Germano Schaerfer, Renor O prélio Santos x Jaba-
-C011.Í'J_'ade faz realizar todos os quais o notável pedestria- ���l�rritm:e;�:��t:dap�r���� Sôbre a parte técnica, ficou de Souza, Eulando Nasci- quara, correspondente a 690
-os anos no dia 31 de dezem- n,ista Waldemar Thiago de deliberado fazer-se uma mento, A.urélio Onndo Sa- rodada, será efetuado ama-

mance, domingo, na raia dos _.. .

oro, com o concurso dos Sousa, já conhecido do pú- Navegantes em Porto Ale- convoeaçao yr�lml.lnar, Ja dá. .nhã, à J?-0ite em Vila Belmi·
maiores fundistas internâ- blico florianópolitano, pois

gre, quando terão que en-' q�e a pre�encla de tempo LIGA JOINVILENSE DE 1'0.

donais, bem como represen- representou no ano passado f" t ' (T ._ d . nao permIte uma COllvoca- DESPORTOS: Antonio Aze-
... t d t d E t d 1

. . leI). aI a cateoorIza a re-
-

I d f'
...

I t d C I' E l'd d
---��-------

",an es e o os os s a os o at etIsmo catannense na
presentacão 'da terra dos ç:o gera e e ll1ItIva. sove o arva no, uc 1 es ,os

«o país. citada prova, obtendo a 53.· posto, faram arrolados os Reis, Carlos Zabot e Carlos
Nesta Capital a ol'gani- colocação na relação dos Es- pamp_?s. atletas abaixo para se apre- Urbano Ferreira,

- -

A'"zação e controle da prelimi- tados. Boa viagem e felicidades, sentarem no próximo dia 3 Florianópolis, 29 de No-
"'�<' . �) �-.el

llar je dS1I'l.il1go está a cargo Esp.era-se novas adesões são os votos qu.e aqui dei- de 'dezembrQ,' na sede do C. vembro de 1951. -

1
�m",\_l-í.l.."!H!A !)�"�\'X,;vRO�� C'.);HR-"-,

- ��.!?5.!ITE<S,_,D.·.O,•. _ ..

TR,t,BAf,H.Q...x;ida Federação Atlétid� Ca- a sensacional prova preli- xamos, endereçados ami' bra- A. CarloO' Renaux, em Brus- Flávio Fenari -

presi-I '::0:"3'':' �!,_���
'tarcÍFlense e deverá, como nos minar de domingo pela ma- vos remadores barriga-ver- que, em Bruf:ique, munidos dente. .

.

q'," VOc"·'-" .1-, ." ""ROA ,. 'l!' ,.,,·u""

uo,,» tl;nteriores, ser revesti.. l-lhã. des! dos seus materiaes, já que Hélio Quint - 10 Secre- I
·�·.f "'1 � _'·:1',,'•.•••......, ... 'oJ"�'"

Exibe-se amanhã
do Cruzeiro, de

Os aficionados terão, a

manhã. à noite, um espetá
,:ulo de técnica e. combativi
dade, assistindo ao interes-

/
to

o «lanterninha».· frente a· frente
com um dos líderes·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O-ESTADO Florianópolis, Quad[l.;;feira, 5 de Dezembro de 1951

eLU. DOZE DE .. AGOSTO
. PROGRAMAPÀRAOMÊSDEDEZEMBRO \ ��

:SÁBADO _' DIA 8 - GRANDE 'íSOIRÉE" DE FORMATURA DA ACADEMIA.'DE COMÉRCIO _' 5a FEIRA _.DIA 13.2:.: GRAN
,DE ·�SOlRÉE" DE FORMATURA DO INSTITUTO "DIAS VELHO" _ 6a FEIRA _ .. DIA 14 - GRANDE "SOIRÉE" DE;",FORMA
"TURA DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JÉSUS" - SÁBADO - DIA 15 .', GRAN;DE-'''SOÍRÉE'' DE FORMATURA J)A "ESCO
�LA INDU�TRIAL" - TERÇA-FEIRA - DIA 25 - DIA-DE NATAb _ GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA DISTRI
BUiÇÃO DE CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS -'SEGUNDA-FEIRA -. QIA 31 - SÃO SILVESTRE
- O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A APRESENTAÇÃO DAS "DEBUTANTES" E DEDICADO Á TODAS
AS SENHORINHAS QUE JÁ DEBUTARAM' NO CLUBE DOZE. A MEIA NOITE,'AGRADABILISSIMA SUltPREZA AOS ASSO-

, ."

'. '.,
/

.
CIADOS.·

.

,

"

.. -

NO�rA: -. A LISTA DE INSCRIÇÃO PARA AS SENHORINHAS QUE DESEJAREM DEBUTAR SE ENCONTRA NA SECRETA
RIA. DO CLUBE. - O HORÁRIO �ARA AS "SOIRÉES" SERÁ DE INICIO ÁS 21 HORAS E PARA O BAILE DE GALA, ÁS 22 HO

RAS

.Joven médico mhleiro ga.Ílha 1
�

a 2a. Bolsa de Estudos Squtbb
:A boisa de estudos Squibb dade de Medicina da Uni

dêste mio, a 2a que se ofere- versidade de São Paulo, dr.'
ee, foi ganha com grande J ob Lane Jr., diretor do
lrr'ilhantismo por um médico Hospital Samaritano, prof.
formado p€la Universidade dr. Oscar Versiani Caldeira,
de Minas Gerais, o dr. Tan- lente catedrático da Facul- ,
ereêe Alves Furtado. Essa dade de Medicina da Uni- f('bolsa. ínsritulda pela E. R. versidade de Minas Gerais,
·StJ:,uíbb & Sons do Brasil, prof. dr. Adriano Pondé, .

t:em, por objetivo proporcio- lente catedrático da Facul
:nal' a jovens médicos bras i- dade de Medicina da Uníver
ieh-os a oportunidade de sidade da Bahia, sr. Joseph
�:reaJizar'em pesquisas clíni- W. Shhaller, presidente da
-eas nas. EE. UU. O dr. Fur- E. R. Squibb & Sons do Bra

iadGt, que deverá partir pa- sil, Inc., e dr: F. Caldeira
ra os EE. nu, em príncípios Algodoal, diretor-médico da-
�0! ano> vindouro, irá àquele quela conceituada entidade
pais aperfeiçoar seus estu- química farmacêutica.
..los em dermato'logia, maté- Apesar de ainda muito
�I:'!:. em que ê especialista. jovem, o dr. Furtado impres
_%,inda não foi escolhida, po- sionou vivamente os mem-

:têm,. a universidade que ser- bros da comissão julgadora
,rirá de lo�al para suas pes- pela sólida cultura demons- Se não é feliz com a es,.
-quisas. trada na matéria de sua es-

Param (IS seguintes _

os pecialidade. É êle atualmen
membros da comissão julga- te assistente dé dermatolo
·,uora que se decidiu pela gia da Universidade de Mi
-eandídato vencedor: prof. nas Gerais, cadeira essa re-
-Idr� Jayme Albuquerque Ca- gida pelo prof. dr. Ol íntho
-wakanti. diretor da Facul- Orsini.

SANG1JENOL
"

.

contem excelentes elementos to-
nicas: Fosforo, Çalcio, Vanadato

e A rseniato de Sedio, etc.

Os palidos, depausierado«, esqo-

Compre pelo me

,nor preço da eida
. ; de o seu refrigera-

. 11 dor NORGE, mo

I I dilo 1951, com sa-
II •

I dI: rantla rea e .

5 anos.
,.

� í

Caixa posta', 239
Telefone, 1607

Tr.Qn.·port.� regulare. de c r- ga •

sio FRANCISCO DO SUL· para NOVI. 108_.,
, lnfOl'ma�õ•• GOmo.' Agente. .. .' :,

e. ll.eD6poUI- Cario. Hoepck!"S/A - 01- Telefone 11212, ( RDd. tele".,
S ...o vraDcÍlco do-Sul-Carla. Hcepcke S" _. CI - Telel�De 6 MOORBMACK

ReViveu 25·mioD4
to'S deuois da
morte

.

·MILAGRE DA CIRURGIA
EM CHICAGO

CHICAGO., 3 (U.P.) - o

orgão oficial da Associaçãe
,

Médica dos Estados Unidos
informou que um homem de
63 anos de 'idade foi revivi

do, em Boston, 25 minutos

depois de haver seu coração
deixado de palpitar.

O dr. Max Cárter, do Bos
ton City Hospital, disse que
estava operando o paciente
quando o coração do mesma

deixou de bater. Os medicos
deram massagem no cora

ção, injetaram estimulantes
e recorreram ao sistema de

. respiração artificial.
Entrementes, outros ci

rurgiões utilizavam a aorta

para a transfusão, fazendo>
com que este chegasse ao

cérebro do paciente. Geral
.mente, nos casos em que o

coração deixa de bater, . n '

cerehro sofre consideravel
mente, em virtude ela falta
de sangue e as pessoas revi
vidas nunca recobram suas

faculda�es mentais. Neste
caso, o paciente recuperou-

I se totalmente e recebeu al
ta onze dias mais tarde .

posa, vã a Moscou
Berlim, 3 (U.P.) - Se que os russos amam seus fi

não entende bem com sua lhos. e os criam devidarnen

cara metade, vá á Russia. te.

Os russos afirmam ter des- "A sociedade russa - diz

coberto o segredo do amõr Kilbanowsky - proporcio
conjugal. Um amõr feliz, co- na todos os requisitos para
mo nunca houve na história a firme coesão do casal e

do mundo. Até as próprias ela familia. A unidade ideo

dificuldades com a sogra se logica dos cidadãos soviéti
têm evitado, porque ela tem cos é um dos pilares da f'a

a mesma ideologia que o

Imilia.
A familia socialista

g.enro. Tais �firmações con- soviéti?a é uma familia de

tidas em artigo do professor nov<? típo, como nunca se.

W. N. Kilbanowski, publi-Iviu na história".
cado

.
no "Taegliche Runds- .

chau", orgão do exército
russo, publicado em .Iingua
alemã, em Berlin.
Diz q,ue "os laços de a

mor entre o homem e a mu

lher reverdeceram na at
mosfera da sociedade russa.,
O amor está cheio de novo
conteúdo ideológico". Acres- lotes a' vendacenta que, contráriamente
ao que ocorre nos países ca-

pitalistas, a união matrimo- Na .praía da Saudade, em [nial perdura na Russia, por- .Coqueiros, ao lado do gru- ,

po esc'olar "Presidente Roo,

sevelt", com 15 metros de
frente e área de 400 m2 .

Todos 'os lotes servidos
de água encanada e luz.

Informações com o sr,

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

Leia "O ESTADO"

Fraquezas em geral
Vinho Creosotado

(Silveíra)

o Mucus da�ASMA
Dissolvido Rapidamente
� Os ataques desesperadores e vio
lentos da asma e bronquite envene
nam o organismo, minam a energia,
arr�lnam l!. saúde e debilit�n o co
raçao, Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica, começa a ci..t�-
cular no sangue, dominando rápida-

O 6 & C·
mente os ataques. Dêsde o primeiro

SU.J ama 18 dia começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e volta o sono re
parador. Tudo o que se faz necessã
rio é tomar 2 pastilhas de M ..ndaco
ás refeições e ficará aliviado da
asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos. Menlfaco tem
tido tanto êxito que se oferece com
a garantia de dar ao paciente respi-

R J
· ração livre e fácil raptdamente e

ua eronlmo

I
completo alívio do sofrimento .da

( Ih
;STI1a em poucos dias. Peça M-e-ndaco

oe !) 14 110.:" me;;mo, erp. qualq1.llH· f"m''''''cia

FLORIANÓPOLIS I t,dà��sa gara�tla�
ii suamlW� 'TC

De ordem do sr. Major
Aviador Comandante, estão
sendo chamados à inspeção
de saúde no quartel . dtll.

I Destacam.ento de Base Aé-
rea de Florianópolis, de 10

I à 20 de dezembro do cor

I rente ano,. para fins de in

'I cIusão, os -cidadãos das clas
ses de 1931, 1932 e 193�

! alista'dos po'r esta Unidade,
i Os candidatQs, poderão úhl-

Rua Irmão .Joaquim. lizar a condução,. (Cami-
Tratar com o· proprietá. nhão) que parte para esta

rio, que reside ao lado. ' IBase Aérea às 6,�0. horas,

�����������������_I������������������.�
,

��--� do Mercado MunkipaL
� '"' ·""��:':"'7... '-�">M�,",":����:::���

I �� :�f'1C.J..' A:PI. A"
"-_.

-t.'
lia

"�o r.bl'laante fi di!tfribuldc:u'•• dali .famada. Goa;'; I.,. I�Ggl!e. -DISTINTA- ., RIVET;� Paa.ue a� GI'an4

....:.",'..
de ,ol'tlm.nto de !lJftIl8mi:ral. ..IaoodoR .' .llal
bora•• ba.atoll� algoda.ll, "Imcrira. e ••Iam••tol

__'L "IIY4-L. paI'. .Ual.l.51 qUI' !'.aeb. dbetameate dei �-lIflI.o'UIlq5uu,IGIJIII A Co•• -A CAPITAL- ilhem. a
·

••t rJl.... ,,' .. f' • ..11

liA d!
a... ·."',i!rlil� ...',om�..tJI!!..t.. �O !I'Il,t•• iç.lI1 ll!(fJ ,o1'&tido d. :lhG fas.u·.1!Ji \ .m�.·

,

'

9.1 ull .at.. «I" .tu"'l'�n,n =UQ.:� nomplclli MATRIZ '�m nal!'l.D6pc��.� :�. 'FIr,�'&18 �lr!t\ i��'.':''ft''en(l!.�t .. LIO;M.
�����mu�am�BmmmBmMB".�""••[.J""mBma..aa"RwaDft�Nm���..am........"U"�vS.W&&.�MRl'a!••=-"MQm..".....m"!�""1I......aa........"IP••ea.a......ema.....

ALUGA-SE
Casa de construção nova

com agua quente e fri� no,
quarto de banho e cosinha.
A' dita casa tem 12 peças e

está situada à Travessa
Raul Machado, que liga a

Rua Rio G-rande do Sul ii

o tricô j.
nlo me eeus«

..
- I .

, tonte,ra:s .... 0.-... � .

o.' que IUPUZ fosse
velhice, era unj'·

.

comente debilidade

orgânica. E depois de

tO'mcr' Emulsão de
Scott readquiri mi •

nhas forços, tornei
me robusta, s q d i o ,

Emulsão de Scott é

a mais completa com

blnação do melhor
óleo de Fígado de bc
calháu .

com cálcio •

fósforo 'I Fortifica e

���
(!lr.1 nutre é n50

, - contém oi·

\�J;� cooll

:JJ�-��

.Aqenles
(INTERIOR).

Preciso em todas as cida
de" e vilas. Ambos os sexes,

Boa oportunidade. O'timas
condições. Escrever - Cia.
Brasil C. Postal 3717 - S.
Paulo.

FERIDAS, RE�TIS.M:O
II PLACAS SIFILiTIOAS

RUxir de Nogueira
••dieaçlo aunU.r ao tn1-�

tam.ato da .um.

Chamada de
convocados

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, QuartalJeira, 5 de Dezembro de 1951 o ESTADO .....

;:(

· 'ijlórias' de um Irtislt-·Grupo&..�-E�fllat'es�{fDank>I·+-·Ci'édile-Mõ--P-redial �
.

.

H ti S Ig d F-Ih i RESULTADO DO 55° SORTEIO DO .PLANO "Ir'
Esta última exposição de

c,'om que ",P,ra•. ta. d: casa não OS ln» e « a a o lU)' REA,LlZADO. NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE. 1951
Acary Margarida, e nesta a- t I d t 6
f irmativa está o lamentar-

em va �r. re igrmos
.

es a Na sua sessão de

ante-on-, ma do povo de Matos Costa,
,

' CADERNETA ND 25,4 6 .

nota, felicitando prazeírosaé tem, ii Assembléia Legíslati- traduzindo o jubilo que sen- . PREMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE
, mos tal contigencia, reuniu mente o,nosso artIsta,. a va aprovou, em ultima dis- l te pelo grande melhoramen- Cr$ 6.000,00

um número apreciado de d Iquem
. aora.çamo,s cor la - cussão os projetos de lei to e agradecendo ao nobreshaa produções, destacando- mente., man.lfest_ando-lhe a

que criam os Grupos Esco- representante de Caçador, o
se os retratos dos snrs. Ir i- t f

-

t d
-

nossa sa IS aça.o por u o lares Dom Daniel Hostín, interesse dispensado àquelaneu Bornhausen e João Col- t f d dquaz: o nos
.

01 a � ver, em Matos Costa, Município prospera -zona da terra bar-lín.,
. sentír e admirar, lamentan- de Porto União, e, Salgado riga-verde.Estão fotografados, como d f rid t do pro u . amen e o esca- Filho, na cidade de Caçador-. O deputado Siqueira Bel- CADERNETA N0 25.467 CADERNETA N0 25.465purece> a prima-vista. so d� alguns coe.staduan,os. Encaminhando'�, votação, lo que, a'o ensejo, pronun- RNE'I'A N0 17165"Cabeça de caboclo" cons- A

-

M d t t
'

- CADERNETA NO 17.167 CADE .

c�ry argari a, ar 15 a o deputado Siqueira Belo, ciou brilhante discurso, vem CADERNETA N0 31.275 CADERNET4 N0 81�273.títue verdadeira obra-pr-i- catarínense, me�ece todo o autor da iniciativa, deu co- recebendo constantes e ex- CADERNETA NO 17,379 CADERNETA NO 17.377111a, chamando a, atenção de nosso acata�n?hto, todo .0 nhecimento à Casa de uma pressivas manifestações de CADERNETA NO 10.691 CADERNETA N0 10.691quantos o admiraram, con- nos�o prestigio, toda ��.;- carta recebida de S. Excia. apreço e de aplausos pela _ ._------

firmando a grande capaci- raçao, porque completon 25 Revma. Dom Daniel Hostin, sua eficiente. atuação .no O resultado acima é do SORTEIO do mes de NO-
(Jade do artista na arte pie- anos de lutas ingentes, �

de onde o eminente Prelado de I Legislativo Catarínense em VEMBRO de 1951 EXTRAIDO dos cinco primeiros pre-
tóríca. gloriosa carreir f" ·'d I '

"ml'os da extração da Loteria Federal do dia '28 de No-
, "

ra, lcap,.o. Lajes ag. radece a homena- proll'de,to�9':Ü• .9.este.do;ios- ' -

Recantos lindos, com co- seu nome escrito na gal�Tla gem e ainda, de um telegra- \ so Estado.
- 'lembro de 1951

Ioridonatural, estão em uma dos que souberam, com�de- Florianópolis, 30 de Novembro de 1951
coleção de paisagens onde sassombro, elevar o nome Visto

'

Acarv firmou-se �omo o de Santa ..iCatarfna e do Bra- .

Orlando L. Seara - Fiscal de Clube de Sorteios
mais categorizado dos paisa- s il.

.' :,
.

• ..-
g istas. Ave, Acarv Margarida!, Capitão João de Matos Car- Luiz Alves de Lima e Silva,
Nu encerrarmos esta des- André Nilo Tadasco doso; Duque de Caxias, desembar-

pretenciosa nota lamenta- -'- em 1778, foi nomeado cou em Santo' Antonio, aci-
mos, como -catarínense, não

Edl.lal 'jGovernador da Província de- -ma-de .:vüeta.,- com tres GOl'-
haverem seus coestaduanos

I
Santa Catarina, o Br igadei- pos de Exército, comanda-

proporcionado o apoio ne-
1'0 Francisco Barros Morais dos pelos Generais Jaeínto,

'

cessarro, 'o encorajamento ASSOCIAÇÃO DOS SERVI- Recebeu o ilustre parla- 5 DE DEZEMBRO Araujo Teixeira Homem, Machado Bittencourt, Argo-
que surge com o estimulo DORES PUBLICOS DE mental' �o seguinte telegra- A data de hoje recorda-I que o nosso povo alcunhou lo e Osório;
ao menos para que Acary SANTA' CATARINA ma: nos que: de "sete carapuças"; I - em 1891, em. um mo-

encel'r?sse lsua c�IfTei:a com De ordem do Sr. Presi- "De Imarui ---:. Deputado _ em 1631, a expedição - .em 1833, no Rio de J,a- desto hotel de ParIS, fale-

�m pouco l_e satis açao. dente do Conselho Diretor Francisco Neves - Assem-I holandesa sauda de Recife, neíro, deram-se várias de- ceu o ex-Imperador do Bra-
E por Jlao concordarmos, da Associação dos Servido- bléia Legislativa do Esta- chegou à .Para.iba. O Tenen- . sordens, sendo destruídas sil, D. Pedro II, nascido no

res Públicos e de acôrdo com do' - Plorianópolls.
.

te Coronel' Steyen-Callen-.' várias tipografias e

apedre-, ��lácio da Quinta da Boa.

o estabelecido no Estatuto Imaruí sempre teve em fels com 1.600 homens de- jadas algumas casas, haven- V ista a 2 de dezembro de

Social, torno público que a vós. um verd�dei�'o amigo ':� sernbarcou para atacoar o do mortos e feri�os em

al-j1825.
.

eleição do Conselho Diretor mais uma ves fICOU justifi- Forte de Cabedello que se guns pontos da cídade ;

para o biênio 1952-1954, se- cada vossos esfôrços e bon- encontrava ao c�mando do - em 1868, o Marechal André Nilo Tadasco
rá realizada em la convoca> dade pelo progresso desta

* � .. � * * � II! �,. .. � ,.. .. ,.. '., �
ção às 14 horas do dia 22 de terra que teve o prazer de ..:..:..:..:+< : "."."."." ".".", ••" ".".. � � .. � � � � .�

J d '... "

. ",...dezembro 'COrl'ente 'ou, em vos 10spe ar por Cll1CO anos .. .
.

,..

2a convocacão meia hora a- p.;t__Em meu nome e do !)OVO .:.

A E I t I d
· "t"

pós, com ,qualquer número (leste Municipio vg_ apresen� ·i+ e ro an I'a �t·
de sócios, si .não_ :tiver ha-, to agradecimentos vosso +.:: .. ,.", ,

,

'.

-

�::vido quorum para a pl'imei- projeto fornecimento Luz e ,.. �;,.,
ra. força de Capivarí a esta Ci- .f. -",.
Somente COllCOl'1'erão 'l.s .dadept

-

.:. LIQUIDIFICADORES - Arno
�? '

candidatos registrados com
--

Córdeae� abraços. .f. ENCERADEIRAS -, Arno
'

....
uma antecedencia de 15 (4,s.) EpitaciO"'Bitencourt t --,� < .,'

b &
No Programa: dias. Prefeito em Exercicio". �:.. DISCOS - Star e Copaca ana �: .

Noticias da Semana. Nac. FioriHnópolis, 3 d� de- --------.� �:.. RADIOS - Hikoc, Clipper, Invictus;Marconi, Orbiphon ,.
GUplml.eoçno·sB.,l'ist 51x16. zembro de -1951. Camisas. Gravatas,· PUa +'.::'

�,

:"R2\.DIO-ELETROLAS - Bush, Standard Eletric e Clip- :I�:Jão Teixeira da Rosa Ju- 'U •

d h .....,.,
20 mes _elas as mel ore. .�... ': '."

' p'.er':Invictos . •.....Cr$ 5,00 e 3, nior - Secretári� do Conse- I .....,. ....

Censura -c- LIVRE. lho. �����;���tx;;;�II���:: ••• '. ::<: �/rOCA-·DISCOS - SIMPLES E AUTOMATICOS - Pail� .i.Á��Eh��as· C:onRp.lheil'o M,d'u �i·' .:' . lard, C�laro, Alliitrice, V. M. Triomatic, Wehster �(
E o sucesso continua. lrDeQvUeleOrUit0as_ecreto A'. Q' ".ad·D"c'·'mOn!8 :::

'. f

, Long Playng) ,.:::O VENENO DOS BORGIAS 1. (j {I .t GELADEIRAS _ Frigidaire, Gibson, Coolerator, Crosley .!.
com:

t d r.;: r T

Paulett GODARD e John I
· ao c e o ii ••. - garantidas por 5 anos

.

�i.•.
LUND. pre erenma ·

.i. APARELHOS ELETRICOS EM GERAL �t"-No Programa: Eisenhower escreveu ao D. Naval �:: F02:areiros de uma e duas bocas abertos e fechados, Ferro :t::�oticias da Semana. Nac. representante W. Stering O 81'. Comandante do 50 -.;,...
� .... -

Metro Jornal. Atualida- Cole, que conduziu o inqué- Distrito Naval recebeu o se- .:. de engomar,,, Transformadores, Estabilizadores, "t�des. rito, dizendo que "se sen- guinte telegrama: Rio .... .:. Máquinas elétricas de fazer café e motores para ....Preços: tia lisonjeado" em. saber 70109()OI30111129'15671!,51: De :. . ..,
1 +.� máquina de costura �..Cr$ 6,20 e 3,20 que os republicanos acha- regresso esta Capital reite- :. •

Tmp. até 14 anos. vam que ele congregava os 1'0 mellS sinceros agradeci- .:.. FOGÕES - Elétricos, economicos, a gáz -ou Querozel1e ':�:ROXY requisitos necessã.rios para mento� valiosa cooperação ::: l\JAQUINA DE COSTURA: ..�.Ás 8 horas ocupar o mais alto posto do prestada ilustre amigo inte- �f :.
O DIABO DISSE: NÃO país. Entretanto, em sua grando\ comitiva Governa-.t ORION - É dotada de todo o que se pode querer de uma ��l. Technicolor breve missiva, o g'S'lleral mental lrineu -Bornhausen ..... MÁQUINA DE COSTURA: - Perfeição técnica, ,+com: continuou a evitar a ques- viagem inspeção fronteira _.:. 'Y 'LI'nda aparencia, Material de la qualidade e fun- �t:Gene TIERNEY e Don tão de se �ceitàrá ou não a ocidental pt Cooperação � T.""

AMECHE. oferta de indicação pal�a

I
de,sse Comando fator decisi- :�: c�on�m�nto leve e ritma�o. CO�{l!e�a assistên- .i.No Programa: candidato republicano à pl'e- vo eliminação falhas vi-

..�. Cla tecnlca _ Eletrolandla -.EdIfICIO IPASE - ....'+'O Esporte na Téla. sidencia. I nham' acarretando prejuizos :. �
O-I

.

d �. Alldar Terreo, .�cupaçoes nuslta as. O representante Cole, par- classes madeireiras próprio :. ,.,
Cr$ 5,00 e 3,20 tidário de Eisenhower; rea- país pt Espero Instituto pos- �:. ORION_- Venha (vá) a senhora mesmo vê't e examinar +t+

IMPERIAL lizou um inquérito secreto sa contÍnuar contar auxilio :::
'

de perto esta MAQUINA DE COSTURA e verifi- :�Ás 8 horas entre'seu.s colegas, durante ,eficiente até agora me tem "',..

�A pedido em ultima exi- os meses de agosto e se, tão expoJ1taneamente tl'azi- .:. que por que é ela a preferida pelas mulheres de +t.bição.. .telllbl'o. o senador Robert elo ilustre amigo.. Cordiais .:. todo O mundo. - Completa assistência técnica. •....
À MARGEM DA VIDA Taft, um candidato decla- saudac,,'ões Pedro Salles dos :. d .+..... Ven as a vI'�ta e a prazo.

.,
com: rado, obteve 71 votos, e Ei- Santos Presidente Instituto .•:. - .:.Eleonor PARKER - El- senhower reuniu 54. NacionaI Pinho. .:. ORION - Pela sua perfeição técnica ._ Material de la.:..

��H�OA�Y e Agnes MOO-

CI b O d a
.t. qualidade e linda aparência, - É a máquina de .:.

No Programa: ue,oze e gosl1(O .!. costura preferida pelas mulheres de todo o mun- +i+
Cinelandia Jornal. Nac. .:. do, Completa assistência técnica - vendas a +tAbelha Maestra. Des. .+. f,:."Cr$ '5,00 e 3,20 Convite .t. vista e a prazo, Eletrolandia - Edifieio IPASE ..tlmp. até 18 anos. A dil'e�oria do Clube Doze de Agosto tem o prazer de .t. - Andar Térreo. .....
IMPERIÓ (Estreito) convidar aos seus distintos associaçlos para o grande e.:.. ORION - Fabricação esmerada da Indústria Japonêsa, .i+ÁS' 8 horas

.

tradicional baile de São Silvestre, a se -l'ealizar na noite : f' C � ..
ErroI FLYNN - em: de 31 de fluente, quando se verificará a aDl'esentacão fi:" Borda _. costura para à rente e para·tras. om- �:.

'o PRINCIPE E O lVIENDI- das senhorinhas "DEBUTANTES" de 1951." . � ti:., pleta assistência técnica. Experimente uma e ve- .::.
TO'

GO I Esse baile é dedicado tambem a todas as senhori- ti:." rá pórque é a máquina de costura preferida por +.�.W Ilham ELLIOTT - em: nhas que já tiveram a ocasião de

debutarem.
em anos

an-1J:_,+
"

,. �
O.I?IO SATA_NICO '1 teriores..

"

'

....' . milhares de pessoas de todas as naCIOnalIdades. :::Cl $ 5,00 e 3,20 TraJe: - Casaca -- Smomng- - Sumer. .:. .

t .
' �;Imp. até 14 anos, . Arnaldo Dutra - Diretor Social' 1 •

..+.t"'•.i.,·�+·�•.,..�"'J4:.H.Htlt-..:..�� <.�,.����..� �.�:... •

• .. • � ., .. ., ., ., ., ., ., .., '" .... .. -$ .. .iI' .(' <>, � • .' ".", � ,(>. � ",.. '

Aproximações Superiores
Em Mercadorisa no Va
lor de Cr$ 1.000,00 €ada

Uma

Aproximações Inferiores
Em Mercadorias no Va'ktr
De Cr$ 500,00 Cada Uma:·

Cine-Diário
RITZ

Ás 5 e 8 horas
,

(Horário de verão).
Em benefício pró forma

tura do SENAC.
JARDIM ENÇANTADO
Com sequencia em

Technicolor.
Com:

lVIargaret O'BRIEN
Herbert MARSHALL
Dean SOCKWELL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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::::su_

Di;trio . da Me'ropole
._,.- A segur.a·oçe- ··do carioca- t . um·'

"

belo e,templo a ser imitado
<A}varus de Oliveira)

.

Se .no Rio de .Ianeiro, ca-
Várias vêzes temos nos pital da República, .estas

referido aqui à falta de se- coisas acontecem, que pen
gurança em que, vive oca·· sarão devnós ? que espéc iê
rioca, .devido a tantos fatos de civilizados seremos nós?
ocorridos de assalto à bol- Que pensaremos, se nos

S3, à honra 'e a Integr-idade, falta' essa garantia, se os

físic� do habitante do Rio assaltos se dão até à luz do
de Janeiro. dia, se não temos quem nos!'

_- ,.., "

-�,. '. , I
Cidade de muitas polícias, defenda e 'qúem nos .garan-

que ·ga.sta verbas aetronô- ta a honra das 1108sas·.mu-I
micas COm sustento de <:01'- lheres, 'a nossa integridade
por�ções militares destina- física" ai propriedade nos ...

das IH) policiamento, à manu. sa? Se não melhorar a si
tenção da ordem e ao res- tuação, se' não voltar a con

peito a liberdade de locorno- fiança nos homens que nos

cão do carioca, não oferece devem defender, só restará
todavia nenhuma seguran- ao carioca andaI: de arma à
ça a quem anda pelas ruas, cinta para defesa própria, Isobretudo nas" ruais retira- à maneira' do "farwest" ...
das e pior ainda em certas � êste o ultimo' recurso!
horas da noite.

O que mais revolta porém
é sabe}' - lendo os jornais

1diàriamente - que os

hO-1mens que envergam farda
são participantes algumas
vêzes dos atentados.

.

Por isso foi grande o e-

Ixemplo que nos deu o Corpo
.

de Bombeiros da metrópole.
- corporação disciplinada, Icognomínada "a menina dos
olhos" do carioca - expul
sando, púb1icamente, o sol
dado que atentou contra a

moral, em companhia de ou- �

tros militares, na praia de;Ipanema, .de maneira, segun
do dizem, violenta ...
Exemplo digno de ser imi

tado por outras- corporações.
Deve-se. ter confiança na

farda. Um homem com uni-
forme seja de que corpora-
(ião f'or, deve infundir res- Vende-se"peito. Quando alguém se

sente sem garantias, deveria
prõcurar um'homem de Tàr
da para defendê-lo e -fazel:
valer a lei! Não infundir
terror, mê(Ô]o,' desconfiança.

Planos :Para lurismo n8� Brasil·
RIO, 3 lV�.A·,) ----:-

'. o Pre-!
.

.1 d�r-al.' 'Tou1'in,g _

Clube �o
sídente da Republica enca- ,. ponsabilidade de 'enfren- 1 BrasIl, . F:e?�r�çao �e :Tu..ris

minhou à consignação. do; ta}" o
.
problema, atraveR. de II

mo e lIospItal.Idade, SmdIç�
Ministêrio da Justi.ça va> estudos que 'seriam realiza- to ?OS Hoteleiros e. Au-to�o
rios planos que lhe foram I dos �or uma Comissão' Espe- 'I

vel Clu�e do �rasIl, cUJa."
enviados sobre turismo no cial, constituída -de repr�� conclusões s.enan: ·suhn:J.:etJ
país. Ess.e movime�to em í'a- s:nta�tes dos .div�,�sos �l-I �as: por Ultll�O, a eoniml�-

. ver do turismo" ressurgiu, lllstér.lOs" Banco ?o .

B_";'311, l�çao do Parlamento �a..

ultimamente, sobretudo sob Prefeitura do DIstrIto Fe- clonaI.

os auspícios da. imprensa.
Agol'a,"o titular da 'pas'�

:- ta da Justi�a" .propôs ao

I governo federal'.3 '. res-

IVende�se
Por motivo de mudança,

.

uma máquina SINGER no

va, com 5 gavetas por' ....

Cr$ 4.200,00.
Uma máqu-ina RENER no

va', com 3 gavetas por ....

c-s a.ioo.ee,
Uma máquina SINGER

usada com 5 gavetas por "

Cr$ 3.200,00.
�

Tratar com a S1'a ..Cacilda
Goaçalves, à Praça XV de
Novembro 22 -. sebr. - al
to do R.es-ta<uJ.·ante Rosa.

LIVRE-SE DA TOSSE
[ DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS CpM

BENZOMEL

---------�------' _,-,-, ..---_ ..�.

-

,fogões fOGUES E· FOGAREIROS
ElETRICOS DA_KO�
Inceíramente ésmaltaoo em porcelana

eu exeíente pintura a .L Ui30. I"

.., I
Apesar do baixo preço tem e xeelente ..

'características mecanícas- e elétrtces."
-

\,)8 dítcos elétríços DAKOid.e qualida
de insuperável, são do tipo de resistência
elétrica embutida, prensada em matetial al
tamente isolante com grande concentração
calorifica.

.

Um terreno à rua Conse
lheiro Mafra,

-

eÓU1' 20 mL
frente. Tratar com o dr. Eu
rico Couto, 110 Banco Agrí
cola.

.

Em grande lançamento. no
DOMINGO DO BITZ

{
:1
._{
'I
'J

,
,

.J
,
l'

AGUARDEM!
A· Sapateira Prodigiosa
-Teatro Caf.ariDeD�6 de Ctmédia

rONI<;o CAPilAR

POR ExcnÊMCIA
\.

"

·Lira· Tenis Clube'

L
,

ti
I

;;.

: PROGRAMAÇÃO I'A�A M&S DE DEZEl\IBRO
APRESENTAÇÃ9 DAS DFjBUTANTES DE 1951

Dia 7 - Sexta-feira - Às 21 horas - Soirée de For
matura dos Ginasianos.

Dia 8 - Sábado - Baile de Gaia � 'Dos Bacharéis
da Faculdade de Direito às 22 horas .:__� 'f:r'aje;' Casaca -
Smocking .......:. Summer _:_ Branco a rigor.

�

Dia 9 � Domingo :.:_ Soirée d9S Formando da �ac1.11-
dade de Ciências Economícas às .21 horas,

. "

.

Dia 14 ._ Sexta-feira \'_:.__ ·Sessão Solene- de Colação
de Grau 'dos Formandos da Raculdade' 'de .

Farmáciã e

Odontologia - às 20 horas.
.

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

Dia 23 - Domingo - Grandiosa Matinée Infantil
de Natal-r-c- das' 16 às 21 horas - Distribuição de bom-
bons pelo Papae Noel.

.

, Dia 25 - Terça-feira � Elegantíssima Soírée de
Natal - Ornamentação excepcional - a cargo do deco
rador Mister "ORLOFF" - Sorteio de Premies - Gran
des surpresas - Musicas escolhidas dentro de um am

biente que somente o Clube da Colina sabe proporcionar
a seus dignos Associados. Reservas ·de mesas na Relo
joaria MORITZ - a partir do dia 16.

Dia 31 - Tradicional e elegante Baile. de São Sil
vestre - Com. a .apresentação das Debutantes- de 1951 -'

Dança""da Grande Polonaise, que a todos cb�tamina -

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

Debutantes com a' direção do Gremio Lira.
.

Música - Alegria - Luz - EncantamentQ - Sur- .

presas.

. ---0:0-·--
, Concurso "PARA UM CARNAVAL MELHOR"

Co'munica a Secretaria GO Lira que as inscr-ições
para o concurso de musicas carnavalescas "PARA
UM CARNAVAi., MELHOR" - Terão início dia lI?
de dezembro.

"
.

,

SEUS lNTERESSES NO
. Rio de Janeiro serio

bel_!l defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVE
. advogado

Av. Rio Branco, 128 - Salas 1303/',

Telf. 82-6942 - 22-8005.
.

, Vende-se OU
I rlu�a"�e
I
I

Duas casas sendo uma de
material e outra de madei
ra, à Rua German'o Wen
dhausen', n. 49. A tratar na

mesma.

Uma casa de' material,
com todq' o conforto, sita à
rua Antônio 'Carlos, em São
José.
Tratar na padaria' "BEl·

RA MAR" com o �r. ·João
José Leite, na mesma rua.

I,A"lUl....", \.71·.. "'.L..I!• .t'lJio
.:nes Meias ,da!! �elhor"."
pelos menores preços .ó ••.
CASA MISCELAN IA - Rua
Conselheiro Mafra.VINAGRE /DE PUI{u VI·

j'lj'HO AGENTE LOCAL
Precisamos, para

.

vend:.
de Breu - Soda , Caústi.(�a
.:...... Tubos Galvanizados
Arseniato de Chumbo - Ge
ladeiras - e outros al'-tlgoS'
de nossa importação.

Soco Com. e Exp. NEBRA
LTDA. - Caixa Postal, ....
7133 - A - São Paulo.
ótimas eomissões'.

'.SALADA
INOFENSIVO - AGRA·
DAVEL - SABOROSO
NOS BONS·' ARMAZENS
DISTRIBUIDORES: - IN·
TERMEDIARIA CATARI
NENSE LTDA. - FLORIA-

NÓPOLIS
TEL. 1251.

o 8Ihi��

"V'IRCiEM ESPECIALIDADE"

J .'

(�)� ,WETZEL·INDUSTRIAL-JOIN"V(LLE
,

�.
I

TORNA A ROUPA BRANQUISSI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'Brufal Cena

,

alvo dEc'
de pro
lhe mi-

de. Sangue Sobem a 108.621 a$ Baixas daa
Nações Unidas na Coréia

PARIS, 4 (U.P:) - As A estimativa geral inclui das na cifra citada acima, As' baixi's dos chineses �,

Nações Unidàs revelaram 17.805 mortos, 75.153 feridos estão cotadas para os Esta- norte-coreanos Sã01 entro.,
que as suas baixas na guer- 12.361 desaparecidos. As dos Unidos com 15.323 mor-

tIl 1 DC
.

b d d ONU
_ .

1 t t t dois rnil men es ca cu a as pe o e-ra da oreia 80 em a .. ,.. per as a' nao me uem os, se en a e OIS mi nove-
t te d' D fi

108.621, inclusive cinquenta as baixas sul-coreanas, até

I
centos e setenta e dois

fe-I
par amen Q, ,'ao e esa norte_

mortos e 126 feridos da Co- o fim de junho, calculadas ridos e 10.853 desapareci- americano, a:�€' o' dia 13 dE-
lombía.

'

em 212.544. As maiores per- dos. outubro. em 1.403.504.

Morto â facadas com Q filho nos braços
s. PAULO, 4 (V.A.):_ nanceiras, ultimamente, a

Estúpido crime de morte trasara-se no pagamento das
verificou-se, ontem, por vol- diarias e, ontem à noite, foi
ta das 21 horas, no interior interpelado pelo porteiro,
de uma pensão à rua San- que exigiu o pronto paga
ta Efigenia, número 489. menta dos atrasados. Não
Por questões de' somenos, o

porteiro daquela pensão, podendo satisfazer a exígen
Antonio Aparecido Quite- cia, Sergio, que estava com

rio; assassinou, com duas o filhinho ao colo, pediu
facadas, Sergio . Stefanelli, protelação,' o que irritou
c'e, 2� anos, casado, contra- Quiter{o. O porteiro inves
regra do Teatro Municipal, tiu de faca na mão contra o

que ali residia, há 5 meses, I jovem pai, que caiu ao soja,
em companhia de sua espo- r numa poça de sangue, e por
8;< e de dois filhinhos, um pouco, não atingindo a crian
de dois anos e outro de se- ça. 'Em seguida, o crímino
te meses. A vitima que se so fugiu,' estando a Policia
;�"hava em dificuldades fi- no seu encalço.

Atropelada,
ont-om, faleceu
0.8 H. r.. mOlDel-
..

-,

il0S após'
'

Glórias .de .um Arti.sta

Florianópolis, Quart�-fei ra, 5 de Dezembro de 1951

Durante 25 anos retratou'
. as belezas exuberantes de
nossa terra, pois que a sua .

primeira exposição foi a JZ;'
de outubro de 192G, nos sa

lões aristocráticos do então
RIO, 4 (V.A.) - Esta ma- energia reduzida de mais' sas do incendio, estando os Clube Concórdia, na Praca

drugada cerca das 5 horas, 50%. Segundo as informa- peritos estudando a possibi- 15 de Novembro.' A 'partír
irrompeu violento incendio

, ções prestadas na Light, lidade de ser decorrente de de então expoz seus ínume
no navio "Piraqué", onde se ainda são ignoradas as cau- uma sabotagem.

,

-

los quadros em Pôrto Ale.
acha 'instalada a usina flu- , gre, Laguna, Imbítuba, FI,,-
tuante da Light. O fogo te- rianópolis, Blumenau, Join-

�:v���c; t: �����!�an�Om:� NA, aSSEMBLEIA LEGISLaTIYA �i��lo�l������:s�n��er!ã�:
ROMA, 4 (U.P.) Na çarico. A referida �alde�ra Interesses dos pecuaristas de dita autorização .ser ex-

Rio de Janeiro, conquistao-
sua audiência especial de e�ta�a send� repara a p� os

1_ Empréstimos para Join- tensíva do mun icipío de do Diplomas de' Louvor,

quinta-feira, em Castel Gan- teclll�os, pOIS que a usina, vile, Lajes e Brusque _ Hí- Brusque, para identico fim, Menções Honrosas e Meda-

dolfo, S. S. o Papa recebeu �a�ahsada d.esde sábado
podromo S. Catarina - Es- Em vista disto o projeto lhas de Ouro.

cerca de 4.0 pessoas, entre ultl!�o, deve�Ia, voltar a
tação de Rádio para Chapecó voltou às Comissões para Paisagista notável, prfn-

as quais os estatísticos bra- funcionar hOJ� 1I-S 7 horas: Sob a presidencia do dep, parecer. cipalmente em marinhas,
sileiros Rubens Pôrto, Raul A CompanhIa,_Babcok WIl-

Protógenes Vieira, realizou, Hipodromo S. Catarina suas telas são sempre apre-

Lima, Afonso Almiro e Ger- kok S. A. er� a fll;m� contra-
ontem, a Assembléia Legis- Foi finalmente aprovado, ciadissimas. Embora fazen-

mano Jardim, que se encon-
tada pela Llght para esses lativa, mais uma sessão 01'- o projeto que autoriza a

do do'modesto Iar, e uma de-

tram de passagem, nesta ca-
trabalhos, que estavam sen- dinária. doação de uma área de ter- zena de filhos, o seu atelier,

pital, e se dirigem à 27a ses-
do �upervisionados p�lo su- ,Interesses da pecuária ras ao Jockey Clube local lutan.do com todas as difi-

são do Instituto Internacio- penntendente da Usma. Na hora do expediente fa- para nele sér construido o
cu Idades, sempre procurou,

naI de Estatistica, em Nova Os bombeiros do Cais do lou o' deputado Enedino Ri- Hipodromo Santa Catarina. engrandecer sua terra: e seu'

Delhi./ Porto acorreram pronta- beiro que se ocupou da pe- O ·plenário concordou com povo.
mente ao ,local do sinistro cuária, tecendo, a respeito, a indiCação relativa a insta- Continuador das tradi
e iniciaram o combate ao com sua costumada eloquen- lação de uma estação de rá- çõ�s ,honrosas e pelejado!"
fogo que, no entanto, con-, cia, interessantes e uteis dio-transmi'Ssão, no munici- inéansável de herança dei-
tinuava hOl�as depois a la- considerações. pio de Chapecó. xada pelo maior pintor bra-
vrar com intensidade, ofere- Empréstimos pelo Montepio síleil'o, o grande catarinen-
cendo seria perigo à vida, Na �rdem do dia foi apro- se Vitor Meil'elIes, Acar1'
dada a ameaça iminente de vado, em primeira discussão, O Ip.SE está su-

foi discipulo de seu genitor,
'propagação ao oxigenio e o projeto de lei que regula fi o venerando ',Joaquim Mar-

.

1
ao óleó ali existentes em e- os empréstimos do Monte- bor'dinado ao I gari

da e do capichaba Le-

Soe 'Mt"sta P'ara a' exp ora' I'a-o normes quantidades. pio, aos Funcionál'ios PÚ- a' vino Fanzeres, havendo de-
" •

_'
'

" I O I.ocal, dado esse .peri- blicos. MIOu do TrabalhA monstrado pendor pelas ma-

',11 8 ,·ndostrlal·l" ,1"8-0 do petr"leo go, fOI completamente mter- Empréstimo para JojnviJIe ,. . ti ravilhas praieiras de nossa-
. IJ ' ,bUV 'U ditado. A policia esteve nQ Foi apl'Ov?-do, em primei-

'

terra:
'

RIO, 4 (V.A.) - O

pre-IPortante
trabalho que a e- local e abriu inquérito pa- ra discussão, o projeto de RIO,4 (V.A.) - O Minis- Conformado, só tendo tio,

sidente da Republica dedi- quipe de acessores realizou ra apurar a origem do fato. lei que autoriza o Estado a tro do Trabalho sr. Sega- do,- na sua longa carreira,
cou o ultimo sábado, ao es- I sobre o assunto, com a as- 'Apesar do fogo ter sido de- garantir um empréstimo de das Viana fez ao presiden- como incentivo, sua própria'
tudo do projeto 'que envia- I sistencia direta do proprio belado, ainda existia por 10 milhões de cruzeiros, pa- te da Republica uma consul- paixão pela arte, Aeary de-
rá brevemente ao congres-jchefe do governo. longo tempo o perigo de ex- ra a Prefeiturá de Joinvile' ta no sentido de saber $e o monstrou todo o-seu valo!',
80 Nacionpl referente à plosões, pois os depositas de e destinado a custear os ser-,I Institut_? de Aposent�doria toda a granâeza de sua al-
criação em bases amplas e Interrompendo esse estu- oleo que 'ficam sob as cal- viços de água e esgoto da- e Pensoes dos SerVIdores ma de artista, pugnandO
ineditas - na expres'são do do horas depois para jan- de iras encontravam-se com quela cidade. 1 Publicas está ou não subor- com d.esassombro' pera ele-
orgão oficioso "Ultima Ho- tar, o' presidente Vargas re- oSltampões incandescentes. Estradas de Lajes dinado diretamente aõ mi- vação cultbl'al dé sua gente.

, ra" - de uma' sociedade tornou à noite, demprando- Eii '�ÓhSeqUência do sinis-' També� mer�cel1

aprecia-I
nistro do Trabalbo, de vez Seus q'uadr9s fortim ad-

�ista �ar.a a_ exploração e se em seu gabin.e�e �té tar- t:·o ficou gra��emente dani-I ção.' o projeto de lei que au- que. :-ssa relação não está mirados por mais de 4.000
mdustrlahzaçao do petro- de. Pelo que fOI mformada fICada a caldell'a nO 2 local torlza o Estado a a.valizar' defllllda expressamente em visitantes (segundá consta
Jeo. a reportagem a espera.da em que se manifestou o fo- um empréstimo de dois mi_llei. Em r.esposta o presiden- do LivrO' dê Presençâ,s), ia-Conforme noticia aquele mensag_em ,sobre uma maIOr go. lhões de cruzeiros para a te Getuho Vargas exarou dos iilcansáveis na aprecia-'
vespertino ainda 0lltem, do- e mais racional exploração A usina flutuante do "Pi- Prefeitura de Lajes e de�" 'um . despacho declar'ando ção. confortand'ó o nasso ar

mingo, após o almoço na in- do petroleo, será enviada ao raqué" que abastecia o Rio tinado a adquirir máquinas que essa d_epenâencia, isto é, tista com féliCitações, já
timidade da familia e' de' Congresso Nacional dentro com energia elétrica numa para construção e conserva- o IPASE, ,está subordinad'o que; na quadra que vive-
nns poucos amigos, o sr, dos proximos dias, ou seja, quantidade ,de 25.000 kilo- ção de estradas daquele mu- diretamente ao ministro do' mos, não lhes eram possi-
Getulio Vargas retirou-se antes qne o parlamento ces- wats por hora, em virtude nicipio ..

- Trabalho como as demais veis as aquisições_
para seu gabinete, q fim de se suas sessões para o des- do desastre ficou com sua- O dep: Braz Alves apre- autarquias de previdenchr
prosseguir na revisão do im- canso de fim de ano. capacIdade de produção de sentou émeIida no sentido I saciai. I C;omiiruía:ma;.:6�-pfÍg.:

Às 17,30 horas de ontem,
• à esquina da rua Deodoro
com a Felipe Schmidt, fren
te à Igreja de São Francis
co, o on ibus n. 3, da linha
Santa Catarina, que proce
dia do Estreito, governado
pelo motortsta- Wilson Sil
va, atropelou a sra. Iracema

----,-. Pereira, 'q;ualido procurava

Concordáram OS comuàls- at��:�:'��a: :o�á� vitima le-

'as com''_ a ,fiscaliz�ça-.o vada para o Hospital de Ca- PRAIA DOS INGLEZES, uma das notáveis paisagens, de Acary Margarida
- � U ridade, onde foi atendida .

I 1 M· I d S I C Está marcado para hoje Ivar naturalmente sem o es-Iquando devena ser
, pe o (r . .r Igue e a es a- - ., .: . " _

M:UNSAN, 4, (U.P.) - Re-

'I
jordan ia, a Índia e a Suíça 1 t

.,

I d à noite o encerramento da pirttc de crrtica por nos tal- todas as atenções,
va can ,e e,.la na sa a e'

. ', .

1 A
:
t

'

,'t a- conhe-I vas i rhosas queceiando uma armadilha, os formariam um "bom time". operação não resistindo a exposrçao de pintura (e - I arem o mel! o e � .0 .
cal' I

negociadores aliados de' ar- I Os comunistas parece que 'd' 'd' d f' t
'

carv Margarida pintor con- cerrnos a arte divina, sur- norassem um quarto de sé-
gravi a e os errmen os," 'I f t b Ih

}

misticio, pediram mais ee- não querem entregar o ,as- .

f 1 '1850 h terrâneo que nem sempre te- I giu a razão deste trabalho,
I
culo de a anoso ra a o,veio a a ecer, as . 0-

1clarecimentos sobre a re- sunto da supervisão a uma raso 'I ve a bafejar-lhe os méritos Acary Margarida, com es- [ eempre com a me hor boa,

pentina proposta comunista sub-comissão a não ser que A dolo.;'osa ocorrência foi
I
de vocação o incentivo dos ta exposição, completou vin- vontade, quàl seja o de ele

permitindo a inspeção neu- seu plano' seja' aprovado, levadã ao conhecimento da poderes públicos. te e .cinco anos de atividades var o nome de sua terra,
tra em alguns pontos além mas a delegação dás Nações Policia Civil. Pelo que pudemos obser- artísticas e, justamente viu-se desprestig íado face a

de suas linhas e o "congela- Unidas afirmou que não po- _ ._____ um colega extrangeiro.
menta" de tropas e arma- derá concordar com a pro
menta na Coréia, durante a posta vermelha enquanto
tregua.

'

não obtiver maiores esclare-
.
Até então, os comunistas címeatos. Os comunistas

se recusaram incisivamente prometeram dar algumas
a considerar qualquer ins- respostas ainda hoje.
peção além de suas linhas,
em quaisquer circunstan
cias. 'É POllCO � provável que
a delegação 'das, Nações
Unidas aceite o novo plano
vermelho tal como está re

digido. Desconfiando da

proposta inimiga, o princi
pal 'representante da ONU,
vice-almirante C. Turner

Joy, pediu nada menos de
vinte e um esclarecimentos.

- __ '__.---------------------------------------------

VIOLEMTO INCÊNDIO NA
usina flutuante da Light, no Rio

'Propôs ainda que o assunto
da supervisão fosse entre.

gue a uma sub-comissão de
dois homens para estudos
futuros. Entre as pel'gun-

.
tas de Joy foi apresentado
.um pedido para q'ue os co

munistas' citem as nações
neutras que aceitarão para
� formação das comissões
de inspeção. .

Não oficialmente e pro- O sumo pontificie dirigiu-
vavelmente por ironia, Wil- se aos visitantes em portu
fl'ed Burchett o correspon- guês, 'dizendo palavras de

d�nte eomunista do orgão caÍ-inho ao Brasil e os aben-

,'parisiense "Ce Soi!"', 'afir- I çoando., bem como às suas

mau que a Russia, a Trans- ! familias.

Brasileiros reee
hidos pelo Papa
Pio', XII

,
\

"'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


