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,Getulio Vargas prec��a ser ,�judado,,'- AdFlr::eÜia1ía:::U�::r�sem
,declara' 'O: sr. Jura·cl. M'agalhi:e.s ,: ,', Ilraslleirós ",,'

0!?'�{#%!ff«@'��,@'.<?$'$�;', I este alio de um milhão e du- trazío, 'sinto-me ínteiramen- TOMAVAM PARTE, NO TREINAMENTO PARA- REC.�;
�! zentas mil ,toneladas de mi- te à vontade, sem nenhum, BIMEN:r.o no CRUZADOR "TAMAND,ARÉ", OUTRO� �

11; nério., Ultrapassei
a prome�- constrangime_nto pa�'a , tra,- RA' CHAMADO "ST,. LOUIS" -: REGRES,S(_) A()

, RIO

� sa: Empresa do Valedo RIO til!' da matena pertinente a DE JANEIRO EM AVIA0 FRETADO '

� Doce produziu oitenta mil minha 'tárefâ.
�

I
' FILADELFIA, 6 (li. P.), aqui, permaneceram aos

� toneladas a mais. Assegura- Erii' todos os meus conta- _. Onze 'marinheiros brasi- cuidados do' tte. Murilo

m I
rei para 1952 Uma produção: tos .com" o 'presideIlte sf!ffti· Ielros partiram por 'via aé- Campelo, oficial médico do

I de um milhão e quinhentas nele·o desejo de atender às rea, às primeiras horas de "Tamandaré". 350 membros

� toneladas. Tenho a certeza, esperançâs com que o povo .hoje, (para o Rio depois de da tripulação do "Tamanda

• porem, de que ultrapassa- o levou ao poder: E não ha adoecerem, durante o trei-, ré" doaram àproxímadamen-.
� rei. ,,' 'negar que, o presidente VaI':" namento para o, recebimen- te 84,5 litros' de -sangue aos

e Sei, que minha atitude de, gas 'precis� ser' 'ajuda,do 'por' .to do cruzador '''Tamanda- seus camaradas enfermos,

� colaboração -,- continua o todos 'os' brasileiros de boa ré", outrora chamado "St. durante seu período de hos

I sr. Juraci _ mereceu crrti- vontade. De mim não me ::tr� Louis", quando pertencia à pitalização, aqui.
I cas de alguns brasileiros l:epel'ldo da, deliberação que marinha norte-americana.
� que sustentam uma hita temer, porque, sinto o gran- Os marinheiros partiram em

"1W.tP'AWg'�dI'#',&$"<Wff41'..w�� obstinada contra o
e presí-. de desejo do presidente rea- àvião fretado, aos' 'cilidados 8ra'V6 al·,nda O' es-RIO, 6 (V.A.) _ No mo-I dente, Getulio Vargas. F,Ju lizar uma obra def in itiya, 1 tt êdi L

"

1
(O, .e. .me ICO awrence .

mento em que a pDN minei-

nã.o tenho razões para uma que corresponda aos Iegiti- .Charles Taves, da marinha t�do do �au'de dora dá a publicidade uma no- luta dessa natureza. Ao con- mos anseios dó povo:', 'de guerra brasileira, duran- D Q U

!�e� ��l�P��t� ��:r:soe��:��� O' lum''enIo dos FU'De''I·u'-':nc-a' rl·os te'��Jl��1��a:S�:d:Ô�� saúde prp,s. de Israel
_<;1-. João Franzen LIma, man- de um .dos marinheiros, que rfEL AVIV, 6 (U.P.)
ttvera com o sr. Da\nton Coe-

RIO, 6 (V,A.) _ O .Ior- presidente da Assembléia, é considerado sério, o avião O estado de saúde do presi-
lho a secção' udenista da

nal, publica hoje o .segu in- deputado Volney Collaço de conduz uma reserva refr i- dente Weizmann continua a

Bahia se moatra vivamente
te: Oliveira no prazo de 15 dias. gerada de mil centímetros suscitar a maior ansiedade.

inclinada a incorporar-se ao.
Deslocou-se para o Supre- Segundo estamos informa- cúbicos de sangue integral, O boletim médico da Presí

oficialismo. ,O coronel Jura-
mo Tribunal Fed�rall,1m dos dos, pretendem os legisla- fornecidos pelo Centro de dencia, esta ·tarde, muito

'ci Magalhães t: hdojeJ' à
aspectos, mais renhidos da dores estaduais refutar, Saúde da Cruz Vermelha de embora indicando melhora

imprensa es as ec ara- .'. .

i it I
- F'il d lf i H' 45 di

.

Id'
.

tó, c, luta que ha muito se desen- Item po
' I em, as a egaçoes 1 a e la. ' a las que censrve as VIaS respira 0-

ções:
id t R

- 'volve entre o Executivo .e o do sr. Irineu Bornhausen. os homens estão recolhidos rias do enfermo, declara que
"O presi en 'e da epu-I "- ,.' , } it I d b' 1 f I d

.

" . 'Legislativo de Santa Catarí- No que diz respeito as ver- ao JOSpI a' a . ase nava a raqueza gera o pacien-
.blícu deve ser ajudado por, C forme J' ii ''noticiamos bas para atender ao aumen- de Filadelfia e estão sendo te persiste, sem alteração
t d braailei de boa na. .on . '

I'o (JS os rasi eiros
. desta coluna o governador to, por exemplo estão cer- co.nduzidos p,al;a, a Ilh.a das desde o' ultimo comunicado

t 1 E t em ;ferias "

'Von. �(e. .�. O_U t h' '. Irineu Bornhausen recorreu tos de provar a, .exístencia çool'as.'.�n�Cl�nto, estiveram de ontem; _'
_

pol'itícas.. e nao
,

en ,_o pOI
acuela c.'ürte de . iust.ica vi- de apresiavel e'lÇce'S-s.d nar ar-

prestar declarações po- "" .' _" +, ',' "

M
\

d d d' S"". ,:�l1� - '

, "

, " sandQ pl'oval' a inconstitu: l'eeadação, no pTesente exer-

nlltIcas. Converso em poht;- cionalidade da 'Lei nO 22, 1'e- cido financeiro. Por conta a a O' e' eg,,uranC(Jca sómente CO� meus am�- centemente promulgada pe- desse excesso, aliás,' o go-
,� �

gos que, por �mal, s� queI- la Assembléia. e que aumen- vemador vem solicitando a
REMI<�DIO CONSTl'rUCIONAL OUTORGADO UNICA-

xam de que �o converso so- .

'

b t d' d' MENTE ÀS PESSOAS FISICAS OU JURIDICAS DE DI-
- ..;, ta 'os venCImentos da ma- a er ura e mumeros Cl'e 1-

-bre IGmel'los .� , I gistratura e do fu'ncionalis- tos, posteriormente à apro-
HEITO PRIVADO _ NÃO CABIMENTO, OU'rROSSIM,

Logo a' segUIr o corone bl"
.

I E vaç,ão da lei inqllinada de POR VISAR A ANULAÇÃO DE ATO I,EGISI..ATIVO
.,

. - mo pu ICO em gera. m
lV,T

' •

I d d f
-

d' 1Jura�I exp,lI<:ou s�a poslç-ao
sua representação, o sr, lri� inconstitucional. Um dOR

.LeIO excepClOna e e esa, nao po e va er-

politIca Jl�S seg_umtes ter- ne' II Bornha l'sen ale!la, el1- mais recentes diz respeito d d d
mos' _ dEntendI que o me�l

'
. �." I'

_

1 d i
se do man a o e segll raI) ça senão a pessoa na-

,.

." 1 b
tre outras COIsas, a meXlS- a 19açao (a re e (e energia tural ou jurídica, cujo direito certo e incontes-

, dever patl'lotI�o. e co � o�'ar tencia de verba para aten- eletl'ica de Capivari a Jara- tável haja sido ameaçado ou violado por ato
11a obra admmIstratIva do '

'O 'do 'd
"

.
' der as despesas do aumen- gua. cre ItO pedI o é de manifestamente inconstitucional ou ilegal de

presidente. ConfI�u-me ele
to, Os legisladores, llesse Cr$ 25.000.000,00.. qualquer autoridade.

um setor de real lmportan- particular, invoc'aram o ex- Valendo-se ainda' do ex- 'A expressão constitucional "de qualquer
cia para a economia nacio- ,

cesso da arrecadação. cesso da arrecadação, soli- autoridade" diz respeito apenas a autoridades
naI e, corres.pondendo essa

.

O d h f d citou o sr. Il'ineu ,Bornhau- administrativas. O mandado de seguran(>a é in-
eonfiança em mim deposl- recurso o c e e o '<

iada, estou realizando uma Executivo catarinense foi sen, entre 'outros, 'os seguin- cabível quando visa à Rnulação de ato legisla-

obra' util à coletividade. Os distribuido ao ministro ,Ma- tes créditos: a) - . . . . . . . . tivo.

I G·
- b Cr$ 2.083.219,30 (projeto nO N° 50.768 ;__ Baul'ú � Apelante: Camara Municipal

.

numeros aí estão. Prometi rio 1!-lm�l'aeS, .qlle a.ca a

ao presidente umá produção de determ'mar seJa OUVIdo o 217-51); b). - '. ((ISeeBcraeUt�a·úl'l.-a-).APelada: Prefeitura Municipal de Baul'ú _

Cr$ 776.16,1,40 (projeto nO -

220-51); c) _
., ,. ACORDÃO

Cr$ 212.500,00 (projeto nO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apela-

Novo en'.c·ontr'O de, mSIII·ta'res 205-51); d) _ ção n. 50.768, da 'comarca de Baurú, apelánte aCamara

Cr$ 200.000,00 (projeto na Municipal e, apelada, a Prefeitura do mesmo município:
216-51); Pretendem, assim, Acordam, em sessão ,da Primeira Camara Civil, por una-

b C II r doa-o NAVos os deputados catarinenses, nimidade de votos, adotado como parte integrante, dêste
com ft c ao e e '

'.. demonstrar que o governa- o relatório de ps" 4a1' p'rovimento ao recurso, i:evogado,
Rl0, 6 (V.A.) _ Os ge-:marati é a realização, em dor já aplicou, através do em consequência, a segurança concedida.' Custas pela a�

nerais Estilae Leal, Gois I Paris, da Assembléia
. ge�al excesso da arrecadação, a- pelada.

Monteiro e Ciro Espirito da ONU, onde o Brasll fIr- pós a promulgação da Lei ,O direito ,que se exercita, pelo mandado de seguran

Santo C�rdoso voltarão a a- mará juntamente com as na 22, impol'tancia muito su- ça é sempre um dirj:lito público, direito snbjeHvo do par-
I vistar-se hoje no Palacio Nações Unidas, novos. com- perior à necessária para 'a- ticulú conü�a o poder público, cujos abusos objetiva coi
Itámaràti com o chanceler promissos de natureza mter- tender as despesas do au- bir .

•João Neves da Fontoura. Se- nacional. mento. Esta prova será fei- Essa nítida particularidade da segurança instituida
rã' esse o segundo ou o tel'- ta _ apuramos àinda - pela Constituição Federal de 1934 ficou, def!de logo, a-

_ ceil'o encõntro entre o mi- com a soma de�todos os cre- centuada nos projetos de lei que visaram, desde 1926, na

ni!ltro das Relações Exterio- Explodo uma bom ditos pedidos pelo Executi- Cama'ra dos Deputados, a criação, dêsse ,instituto.
1'e$, o ministro da Guerra, '0 U, vo no periodo acima referi-I Meio excepcional de defesa, não pode dêle valer-se

Chefe do Estado Maior Ge- ba em B 1,-rA9 do. senão a pessoa natural ou jurídica, cujo direito certo

ral e Chefe da Casa Militar • Uil Funcionará' no processo, I e incontestável haja sido ameaçado ou violado por, ato

da. Pres,idericia da Republi- BUENOS AIRES, 6 (U.P.) como assistente do procu� manifestamente inconstitucional ou ilegal de qualquer
ca, que vem debatendo, num _' Um poderoso engenho ex- rador Geral da Republica, o autoridade.,
dima de cordialidade, o re- plodiu, esta manl;lã, 'numa ex-deputado udenista Ga- Na espécie, a impetrante é a Prefeitura Municipal
'latorio do general Gois Mon- das janelas� do prédio do briel Passos, que já foi in- de Baurú. Em última análise, o seu próprio prefeito, 61'
teiro sobre sua recente via- Centro Naval, situado em vestido dos poderes compe- gão �xecutivo do munic.ípio, a quem são cometida�, en

gern a08 Estados Unidos e pleno coração desta capital. I tentes, através de procura- tl'e outras, as funções ,de executal'':lhe as leis. A sua in-'

os nrobleT"Jas militares a ele A deflagração causou da- ção telegrafica, que lhe en-\ vestidura nessas funções confere-lhe atributos, no n08-

·-relacionados.' nos materiais importantes, viou o sr. Irinell Bornhau-�' so regime municipal, de poder público. De onde a eviden-
O assunto que tem sido o ao prédio e pulverizou os en. Quanto ao Legislativo, ·e anomalia de um poder público pleiteando, ,contra ou

obJeto dos repetidos conta- vidros das casas vizinhás. sel'á defendido pelQ sr. t'�·o" uma medida cujo escopo é amparar direitos indivi
tos daqueles chefes milita- Nenhum comtÍnicado ofi� Francisco de Campos, anti- ,d\nais lesados ou am.eaçados de lesão por atos de auto-
res com o chanceler João daI foi até agora publicado go ministro da Justiça. ric�ades administrativas.

I
' '"' -

Neves da Font0ura. no lta-) a respeito.
' Doutel de Andrade Continúa na '6a pág.

/

Edeo anUnCia
o acordo

..
, LONDRES, G (U.P.)
o sr. Anthony Eden. minis
tro d�s Relacões Exteriores.
revelou que a Grã Bretanha,
a Argentina e o Chile con

cordaram em não enviar,
qualquer expedição ao' An
tartico no decorrer do novo

ano. O objetivo do acordo é
evitar um novo incidente ...
enquanto não for soluciona
do o conflito de soberania
que se estabeleceu-sobre es

sa parte do mundo. A infor
mação do sr. Eden foi pres
tada' à. Camara dos Comuns.

'.,_

Dispepsia? Recorra ao PÓ
Estomacal MACLEAN!

Do ra ri'o Cõ rrido
DOS bancos
RIO, 6 (V.A.) _;_ Origina

rio da Camal'à, encontra-se
em transito pelo Senado o

projeto de lei 248; deste ano,
estabelecendo

_

horario' corri
do para os estabelecimentos
de crédito de todo o país�
Contra esse' hOl'ario vem

protestando a classe dos
bancarios, com 'a enumera

ção de Uma se1'ie de incon
venientes, incfusive alegan
do atropelos para seus em

pregados. O Sindicato do�
Bancarios, porem dive�ge
dos bavqueil'os e ontem es

teve no Catete pedindo o a

poio do presidente da Repú
blica para àquele projetoc
O horal'io corrido compreen
de um expediente único do
meio dia' às seis horas da
tarde.

o sr., Irinefl Homllau.,
sen e o dr. Rubens Ra
mos conversaram COl'-'

dialmente, ontem, no·

constiltôri'o' dentário do,
'

dr. Mo�ních, Ambos,
chegaram a' um: acardo r

'_ No que?
- Em qu-e' a\ cadeira' ele

,

dentista é" d:e amar;.,

�artH� .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clrul'lia-Citnica Geral-Pan.-

•"'-CO 4IOlI\,,1.� •••pecialieaiio lia. DO.M_çAS D. 8DRO.

.,rUio: Da. » •• 11 itor•• _. Dr.•U"l.

Da. 11 t. 18 lI.,r•• - l'". aoul.
"'14••'1. - B.. Santic� DWDont, 8, Á.pio. L

CLINICA
do

DR. GUERREmO DA FONSECA
"ec:taü.ta ,f.tivo d,o' HOllpital de Caridade, lIe dive,a"

Inatít1ltOl e C.iJ:..

-0-'

OUVIDOS, ,NARIZ e GA,GANTA
Trat.lllentG.... O"êra,ç9"ea

BBONCOSCOPIA - IlSOFAGOSCOPIA

"r.da 4. corpo. extr.nho. d. Pulmõea e a.o:faco.

.1

-o-

RAIOS X

....r.. .,arelho .,.ra ratlíofran.. da Ca".�.

,
T'..JUdI.....çlo. vara COJl.,ól. d. c.r. lIu Slh.aJteL I.".••

..........

_-

liORARIO DAS CONSULTAS

(P.la malllll - Hospital de Cari.t&de).
(.I. .rda - Con.ult6tio Vi'Mnde d. Ouro Preto, n. t, (Alto.

11& eu. B.llo Horizonte).
a.lid'ncia Feli". Schmidt 101. Telefone - 1.680.

DR. LINS NEVES

o ESTADO

Dir.tor d. Jb.ternidade • m'"

fieo do Bo.p.ital d. Caridade.
CLINICAS D. E!1IiNBORAS

CIRURGIA - PARTOS

&SSISTENCIA 'AO PARTO •

QP.RAÇOES OBS'UTRICAg
DO'n.ça. &,landulare.. iíroide,

.,,'rio.. hipopl... etc.

Di.turbioa nervo.o. - a.tari
U.ad. - Refime•.

_Conalllt6rio: Bu. "un•.ado a.�
lia_tio. - Tel. U81.
a••icl. K. 7 d. Setembro - ••it.
Cr... Sou. - Tet 8"8.

o ESTADO _� _

Ad....latr.çlo

p�1.1
.

O.J�Redaçlo e Oficina. .• 'JIlII ',-

:.al�:.n8elheiro Mafra.

I ., 4ft.-
�

Tel. 1.022 - ex. Po.- /

fA
fiI

ta" 139. �Diretor: RUBENS A. �- DURANTE TODO OlA

RAM��e.elltell\e: /
I � nos _VAPCJOS

A. s. LARA , IfI!Il
::�s::��:&l Dali ta., M'"DJf,k/a'�"",-

\

"Tel.: 22-5924 - Rio d. %" a:

...,,"'" _-
�

...,
""

Jart.eiro ;..
. � �

.- RAPJ.. -,CASAM,AYOR ,.
.�

Ru.: Feiip!!'dê Oii"êir.
'.', .'

.0 21 -- 80 anda,
Tel.: 2..98711 _: 8io

·Paulo
;, .ASSINATVRA�

N. Capital
AliO • • •. Ctt 100,00
Semestre .

-

Crt 60•.00
Trimestl'e • CrI 36,00

No Illte,ioT
Ano . '. . .. CrI, 120,.00
Semestre _.' ctt 7.o�60·
Trimestre • Cr' '0,00
Anúacioa medi".te coa

tráto.
08 ori&'inai8, meemo

do publicadOS, n,lo ...
rio deVoktidos.
A direção oio I. re,

pODsabiliz& pelos eos

eejtoa emitidos ao.· ar·

ti&,08 assinadol.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

criancaa.
. Conlnlt6no - Rua Joi.o .Mato,
II - Tel. _, 71511•.

ConlUltal: da. , b fi laora•.

R••idência: Rua ••ta....Jj

nior ,•. Tel. InJ.

Cltnu:. exeluljyamenta d. UI·
.... ..•.m.rD.oa m6todoa d. diacn6ltieo. • tratam.IU:O,

-dI..P08GOPlA -·lUST.:RO .; SÀLPINGOGftAJI'U �,... ••'fkBQ-
upa.

Kua".'Saldanha _a�rin).�,. 1'.
LIS.O ·BASAL

T.. lefoua ()III. \ 7l1J .Ó>
.. aMt.terapia Pof onel..... cárt••-aletroeoac.'açlo &&14. Uiva"

....... e Isfr. V.rmelllo.
. DA"

.

""'" ""
,. o..•• ltllne: ••• Traj.... u· 1. I' ,andar - .difie14. H...... r. . varo \.ft:'

.Carvalho
Doenças de CrJanç••
Consultório: Rua

. Traja
DO a/n. Edif, São Jorge �

}O andar. Salas 14, e 15.
Residência: Rua Bri&,a

detro Silv..�Pae8, 8/0 - 80
alUiar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàrramente da.

14 hs, em diante.

DR. AL}'REDO
\

,CHEREM
Cuio' Naeiolfa' .. 4.,· .4Hllca.

..n·tai•.

)Ix-diretor do Hoapiqal Coloni.
e.nt·An..

.

DGanCI. aervo•••• meôta... "',.CIlili.. médica d. adulto. •

Imp.otencia Sexual,
a.a Tindent•• \ti° •.
Conrulta. da. 16 ,. 1. 110.,...."
PON., •. 7t8.
•••• aoa S..nWa 8_ratYa. ••

- ••keito.

DR;'·M. S."CAVAL ...

CANTI

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

DR. A. SANTAELA I DR. I. LOBATO
(I'.I'IIII.do .,.le :;aculdad. Na- FILHO
..... te ••dieia. d. Uni....,.i.

DGa.pa 40 .Jtlr�nIO r.."lr....rt.
... 40 Br.ail). TUBlUÚ:;ÜLOS.
a.wieo per concur.o d. .&aai.

...et. • P.icnp.ta. cio Di.trito

.......1.

k-tntal'llo '0 BOlpital Pai·
lillli'trieu _ Ianic8mio ludici'rio

Ia Capital Ped.ral.

Clr.rel. do TerlAx

.

"ormldo pela Farnldade Nado

n.l de a.dicina. Ti.ioloci.t. e

TI.ioeirur&,iio do Hospital N.rln
:lamó.. Cuno d. eapecillisaçlo
pelo S. N. T. lIx-\nterno e Ix-

1b:·lntarno d. Santa C..a d.
•..i.tente d. Cirurl'i. do PTof.

lIJMrte6rdla cio Rio de lan.iro.
Ueo Pinheiro Gnimari... (:!tio).

OHm...'dI.. .:.... OoeDca. Ner- Con•. : Felipe Scbmidt, 18.
na•.
eo••• ltllrlot .41fteto Am6�.

,fi.. - &.la I.

Con.ulta., ct:iàriamenta. eI.. 11

i. 18 hora.,

Ruà Dor.. Jaime Câmara,
"'i"ncia, A.....nia. aio Brall-

20 apto. 2.
-. 1".

. Fone M. 802.
Oe•••lu.: Daa 11 i. II Ito:ra••

, I

.

Telefonei
.

----------

o.a•• ltllrfo. 1.....
.

DR'. ARMANDO VA-••114I11el.. 1.11..

LERIO DE ASSIS
MEDICODR.NEWTON

D'AVILA
.,.. 8erYl� tle elinl.. I.ta.tll

ta Aniltlacf. Hanletpal • 11..-

Dr. a_tôóio Moniz de Iralão·1
Comunica a seus clientes e amigos que rei

.iciou a clinica nesta Capital.
CON8.ULTÚRIO: RU8 Nunes Machado .

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

RESIDtNCIÁ: Rua Bocaiuva. 135 - Tele
fone M-714.

Dr. Renato Ramos da Silva
Advoga�o

Rue' Santo, Dumont, 12 - Ap. 4

Dr. José Medeiros Vieira
ADVOGADO

&aIxa PO$ta1150 .. Itajaí •• Santa Catanna_

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

"....qt. pral - DoellcU .•• I.. .ttal ele Carl.ade . t
....ru - Proetol.... OLINICA a.mCA ·II. CBIAN- ------...,------------------

.l.tricid•.,. .6diea

I
'

OAB • ADULTOS .

a..••lt6rio: XII. Vicor ••ir.. .

- Alerela -
...� 11 - T.lefone 1:'07. eollialt;brio; Rua Nane. "c)la-

'-

"

...�..........._"'_""
O"..lta.: À. 11,10 hora. e

'I
lo• ., - Conlulta. daa 10 "11 .�

.......... lf hor.. em
\

diante. e ela. l' ia 17 horali.

I
..._JliI,iii'._. ". "

,

.......Ileia: Ru� Vidal "mo.. a..idaDcial Bna aarechal Gai- flu. M.,..h.i D.o<I.'•• 341.1.· •••••

- 1'elefon. 1.1111. Uati'Jll" • - "one. - '7SI. CVRITIIIA 7EU"".II.. , PROSEaRAS

---�.'

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

Crédito M. Predial
" RESULTADO·-DO 550"SORTEIO . DO.' ,:PLANO "ff"'··

. REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1.9ã]
CADERNETA N° 25.466

PREMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE:;.
Cr$ 6.000,00

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

Aproximações Superiores I Aproximações Infer-iorés .

Em Mercadorisa no Va- I Em Mercadorias no Valor'
lor de c-s 1.000,00 Cada i De Cr$ 500,.00 Cada Uma

Uma
.

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

CADERNETA N0 25.465
CADERNETA N° 17.165
CADERNETA N° 31.273
CADERNETA N° 17.377
CADERNETA N0 10.691

CADERNETA N"O 25,467
CADERNETA N0 17.167
CADERNE,TA N° 31.275
'CADERNETA N0 17.379
CADERNETA N° 10.691

o resultado acima é do SORTEIO do mes de NO:- ..

VEMBRO de 1951 EXTRAIDO dos cinco primeiros pre=.
mios da extração da Loteria Federal do dia 28 de No--

vembro de 1951
Ftoríanópolis, 30 de Novembro de 1951

Visto
Orlando L. Seara - Fiscal de. Clube de Sorteíos.,

FAÇA UMA V1SITA AI.
FABRJCA 'DE MóVEIS

DE
"

Rodrigues
, & S-aD'os�

FIUZA LIM..t1 & ,IRMÃO.(
Cons. Mafra, �i7

...

Floriaijópolis

ESCRITÓRIO DE'
A9VOCACIA

�DO SOLICITADOR WAL
•

DlR CAMPOS
'A dvocacia em geral

Funciona junto a08 Insti·
tutos e Caixas de Aposenta·
doria. Acídentes do Traba·
lho. Inventários. Sociedade•.

Naturalizações.
Escritório: Rua Vitor

Meireles, n'o 18 - 20 aadar.

Materiais de Construção,..
Beneficiamento em Gera}...
Madeiras para todos 04""

Fins, Aberturas, Assoalho3p•
Forro Paulista, etc., Madel-:;'
ras de Pinho. Leí e QuaUd3-·
de.
EscritÓl"io. Depósito ••-

Oficinas - Rua 24 de Malo>,
nO 777 ..:_ Estr�it() - Floria,·
nópo]is.

Viagem com. segurança
e rapid�z ,

sO NOS CONFORTAVEIS l\llCRO-ONJBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»

Agência:

ATLANTI'OA
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADESt

RADIOS - ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES' - DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS,

�êERADEIRAS GELADEmAS LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFlUAN.D1S, - RE-·

SISTENCIAS -� CONDENSADORES
*

R·AC'O

o mais -completo �oque'de peç�s .para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis

r
.

j

i
)
I'
't

, .Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

lida 'Social.Dia'do Reservista
. .

,

ANIVERSÁRIOS: 'fDIA DO RESERVISTA" No 140 RG. - 8,00 horas.
F_i\ZEM ANOS, HOJE: I - O Exrno. Sr. General ,b) - Programa �

,

SENHORA: Ministro da Guerra, confor- NA ;t6a C. R.:
=-r- Alda Gomes da Silva, me Portaria n? 96-79, de 5 9,00 horas hasteamento

"digna esposa do sr. Oscar de Outubro de 1951, re�ol- da Bandeira com canto do

Damasceno da Silva, comer- veu, nos termos do artigo Hino Nacional;
-ciante.

\ 150 do Decreto Lei n09.500; 10,00 horas solenidade
"'SENHORITA: de 23-VII-1946 (Lei do Ser- junto ao busto de OLAVO
_ Zen ita Grams <Novak, VIÇO Militaf), determinar BILAC (Praça Olívio Amo

-filha do sr.iNestor Novak, fosse. no corrente ano, co- rim).
]'esidente em Canoínhas. memorado o dia do Reservis- NO i40 B. C.:

, JOVEM:
.

ta. 8,30 horas hasteamento da
- Newton Lisbôa, filho II - CLASSES QUE DE-, bandeira com canto do Hino

<do sr. Osni Raul. Lisbôa, VERÃO DE APRESEN- Nacional;
,

Vereador à Camarac-Municí., TAR: 8,45' horas às 10,30 JOg�
pal de Florianópclts e fun-. Sómente são chamados a de Futebol entre as equipes
éonário do Hospital "Nerêu �e apresentar os reservistas da classe de 1929 e 1930 e

:Ramos", de ta, 2a e 3a categor-ias .das I do ,vencedor com urna equi-
MENINAS: I, I

classes de ·1929 e 1930, isto pe do 14° B. C.; ,

- Julia, filhinha do sr. é, os nascidos entre. 1° de 10,45 horas, será servido
.Antônio Pinto. JJANEIRO de 1929 a 31 de um Lunch
- l\'Iiria�l, filhinha do DEZEMBRO DE 1930. VI - OBRIGAÇõES DOS

$1'. Jorge Japur. III - DATA DA APRE- RESERVISTAS:
Menina Loizemar SENTAÇÃO: a) - Apresentar-se , ao

Festeja, hoje, o seu pri- Entre 16 e 31 de Dezem- 'Centro de Apresentação
Jll.eiro aniversário, a inte- bro (Excepcionalmente até (16a C. R. ou 14° B.C.) com

Tessante Loízemar, encanto 15 de Janeiro de 1952). o certificado, caderneta mi
do lar do sr. Waldemar Ana- ,IV - ,POSTOS DE APRE- litar ou certidão' de sua si-
cleto, hábil fotógrafo, resi- SENTAÇÃO: tuação militar.
<dente no Estreito. 'No dia 16 de Dezembro, b) _:.._ Os reservistas que
Loizemar oferecerá na re- "DIA DO RESERVISTA",! não possuíram certificado,

.sidencia dos seus queridos deverão os mesmos, levan- caderneta ou certidão (por

.genitores, lauta mesa de fi- ® seus certificados ou cer- não terem recebido, pelo f'a-
nos doces e guaranás. tidões se apresentar nos to de os haverem perdido ou'

AGRADECIMENTO Postos que funcionarão na ainda por não 'os possuírem
O Pe. Olemente, ainda re- 16a C. R. (Para os residen- à mão), tambein deverão se

-eolhido ao leito, por nosso Ites,
na Ilha) e no 14° B. C. apresentar.

intermédio manifesta os (Para os residentes no' Es-
.seus agradecimentos a

quari_ltreito,
Barréiros e

c.,OqUei- .c) - O reservista
.

que
ios, por telegrama ou car- .ros). nao se apresentar no dia do
tão, o felicitaram' ao ensejo V - SOLENIDADES: I reservista, sem motivo jus
-do seu aniversário nátali-

-,
a) - l'Í"ora de

apresenta-', tifi,cado, pagará
a multa d�

-eio. çao : Cr$ 50,00 (artigo 124 da Lei
Na 16a C. R. - 8,00 horas. do Serviço Militar».

RITZ
Ás 5 e 8' horas

�A NOITE DO P�SSADO
com:

Greer GARSo'N - Ro-
1D.a�d COLMAN e Susan PE-
'TERS.

O Esporte na Téla. Nac.
Noticiarío Univessal. A-

',;i;ualídades.
Cr$ 5,00 e 3,20

Censura - LIVRE.
ODEON,

Ás 8 horas'
Programa Duplo.

I
O INTREPIDO

'Colorido.

, ,AVENTURAS
. ..,. ... Ás 8 horas
A pedido.

·'0 QUE A CAItNE HERDA
com:

Jane ORAIN e Willian
LUDIGÁN.
N�ticias da Semana. N�c.'
Cr$ 6,20 e 3,20

Imp. até '14 anos.

IMPERIO (Estreito)
Ás 8 horas

1) � Um seriado comple-
W,

'

'GUERRA AOS GANGSTER

I',

Máquinas 'd� Costura.
.r..�STlLO MODERNO.

o�elo,�
de' '

1951
PR/('1AM PELA

SUA FINÁ

APRESENTAÇÃO

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE
,

COSTURA!
VENDEMOS COM GARANTIA E COMPL1iJTA AS·

SIST�NCIA TECNICA
MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA

R •.\. TODAS AS MARCAS E TIPOS ,DE MAQUINAS
LIMPEZA - PINTURA - REVISÃO GERAL

.... ATENDEMOS CHAMADOS A ,DOMICILIO:� FO
, NE, 1.358

PEREIRA OLIVEIRA & era.
nUA CONSF;LHE}RO' M,AFRA, 6

"

D'· d J
'

...... ,

.

la", ..... a � , .. uatíca
lhon- Pereira de Melo, que,
em nome da Associação dos

Magistrados do Brasil .nos
tro'uxeram amável convite,
à cuja gentileza nos confes
samos agradecidos.

Parficlp8Ç�O
• ,Sebastião'B. de AÍJ>.u.....

querque
e

Senhora
têm o prazer de partici
par aos seus parentes e

demais pessoas de suas
j

I
. .

tre açoes, o nascrmen o

de sua filha, que rece

beu o nome de Lúcia, 0-
corrrdo na Maternidade
Dr. Carlos Correia; a 5
do corrente.

Fpolis., 6-12-51.

DO,

I
,

rn�:j "

!
'.,

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

Figueirense I Atlético, .Amanhã
Continuando a disputa do

.

uni. embate sensacional e e-

Campeonato Citadino de Figueirense x Atlético. Na

I
vimento o mesmo se

espe-I
ma técnica e fisica e está

I
impôs no primeiro turno. quilíbrado, no qual vence

Profissionais, para dornin- peleja do. primeiro turno rando amanhã. O· Atlético preparado para vingar os T'ratando-se de duas gran- rá o que melhor se coriduzjj
go está marcado o encontro houve muita sensação e mo- não se discuidou de sua for- 2 x 1 que o alvi-negro lhe des forças é de se esperar na liça.
� __•__ _ _ .-,., •• __.�

• .- -..--- -
.........r... ...,._w.,..,:,.__ "':a."'W%.-_ -_-_.._-;;..-_-,_..",•.r_ � _-r_� _ ...,._v.--.-_tr..- &-_._ ....,.

Es'portivo
.........,;...·.·.·.......·_·.....• ...._.........·.,.-:....._...........·.w.".........�..._._,._............-J-.._...................,------- _.........-"......,..,._.._..-.-.-..............,..-.-..-..-_.....-.-....._,._.••_-.........-......�..............................-.-.........,..,.

"O "

Confederação Brasileira
de Basquetebal

BeQuldme�to de registro e inscrição
Avaí X·· Guarani, o em�ate �e' dom·ingo
o prélio entre o "onze" Guarani e Avaí tudo farão

I
Vencendo o Paula Ramos

I
ser considerado como uma

,
A Diretoria da Confedera'- até o dia 20, às Federações bugrino e o invicto, esqua- p�l'a vencer da�do ao pú- por 3 x 2 na rodada �nicial forte b�rr\eira às pretensões

ção Brasileira de Basket-l enviarão a C. E. B., os bole- drão -alvi-celeste está mar- bl ico noventa mmutos de! do returno, o Guaram pode do Aval:

ba'Il, tendo por fim organi- tins, as fichas e as taxas cado para 4a feira à noite intensa vibração. I
,

zar o cadastro dos pratican-j respectivas dos reg istros e no estádio da F. C. F. ' -

tes do basketball em todo o inscrições concedidas por Será outra partida emo-I' No turno foi vencedor o

t-erl'itorio nacional, pelo elas próprias e pelas Ligas [c ionante que assistiremos. Avaí por 2 x o. Propensoqual' poderá, não só, aten- suas filiadas, no mes an-

der as suas obrigações pe- terror- ...

rante a Federação Interna- Art. 5° - Atualmente a

Ci01141 de Basketball Amador C. -E. E. considerârá reno- O Ame'r'-'1'8 novo c
'

(FIRA), como também dis- vadas as inscrições cujos
'

�,
'- am-

ciplinar e padronizar as e- carfcelamentos não tenham pe
-

J
-

...xigencias administrativas sido solicitados até o últi- ao OIDVI ense
das errtidadeé filiadas, pos- mo dia do mes de fevereiro Domingo, no estádio do para .0' vencedor e Alemao

sibilitanc10-1hes aufefir van- de cada ano, debitando a América, teve lugar a deci- para o alvi-neg-ro O novo

tagens .da boa' organização, taxa respectiva a entidade são do titulo máximo da Li- campeão jo invilerise formou

l"esolve criar o serviço de à qual se acham vinculados ga Joinvilense de Desportos; com Simões, Bacl.éco e An

llEGISTRO E INSCRIÇÃO os atletas. entre o grêmio rubro e o toninho; Vico, Pimentel e

de atletas de acõrdo com o Art. 60 --,- O cancelamen- Caxias. ,A peleja fo'i das Ibraim; Cocada, Zabot, Bas-

seguinte Regulamento: to da inscrição do atleta por.
mais ren.hidas e terminou tinhas, Euclides e Renê.

Art. 10 _ Somente pode- uma Federação ou Liga na c?m o tr iunf'o do cnze ame- Lourival Lourenz i, técnico

rão participar' de jogos ofi- C. E. B. será feito a reque- ricano, pelo escore de 2 x 1. da Seleção 'Catarínense, di

ciais, direta .ou indiretarnen- rimento e devolução do car-, t�ntos de Euclid('� e Zabot rigiu o jogo.
te vinculados à Confedera': tão de inscrição ou c ainda

,

ção Brasileira de Basket- por motivo de transferência
ball os aletas que estejam do atleta.

registrados e inscritos na Art. 7° - A transferen
mesma, cumpridas ás deter- cia de um-atleta de uma en-

minações. de presente regu- tidade para outra obriga a '-

lamento. .' entidade. para a qual . �e I RIO,6 (V.A.) - Não obs- NÃO CONCORDA A C.B.D.
Art. 20 - Para efeito do transferiu a nova mscrrçao tante . correrem bastante :1-. Informado, por telegra

registro e inscrição de que obedecidas as normas do ! nimados os preparativos pa- � ma, de que a data da estréia
trata ? �rt. 10. a C.E.D. !�r- § 2° ,d� art. 3°.. ! r� o Campeonato Pan-Ame"j dos brasileiros deveria ser

necera as entidades f il ía- § UlllCO - A entidade da ncano de Futebol, sabe-se retificada, de 25 para 23 do
das os formu�ários proprios, Iqual s� transferiu o atleta: que a realização daquel s março, o Conselho Técn ico

para preenchImento das nor- se obriga, no ato de trans- 'certame está correndo pe- de Futebol reunido discor

�as estabelecidas. f'erencia a devolver a C. B. 'rígo. Inf�l"maçõe3 chegadas dou daquela resolução, so-

Art. 30 - As Federações E.' o cartão de registro do de Montevidéu dizem da dis- licitando seja informada a

e Ligas compete a expedição atleta. ! posição dos dirigentes
.

na I Federação Chilena, orgarri
do cartã� de REGISTRO E Art. 8° - A prova de re- [Associaclon Uruguaya de zadora do certame, que a e

INSCRIÇÃO, que dará con- gistro e Inscrição na C. B.· desistir da inscrição dessa quipe cebedense só poderá
dição de jogo ao atleta, e o ,E. constitue condição de jo- : entidade, desistencia que estrear a 30 daquele mês.

preenchimento das fichas a go para as partidas oficiais viria desfalcar sensivelmen· Durante a presença do
serem enviadas a C.B.E. promovidas pela C. E. E.,! te o Campeonato tratando· sr. Castelo Branco, recentl'e-

� 1° - .o Registro na

C'I Federações
,e Ligas filiadás, I' se, como se sabe, do país mente, no Chile" foi aventa

R: �". que é �erman�n�e, se- de_ve_ndo os cartões de ins- campeão mundial. Com a da a possibilidade da es

ra feIto por mtermedlQ.das cnçao na C. E. E. serem a- I' ausencia dos orientais re3· tréia elos brasIleiros a 2!)

Federações, mediante o' presentados à mêsa de con- tariam apenas Brasil, Pana- de março, contra a equipe
preenchimento de boletim trole, por ocasião do preen- ! má, Peru, México e Chile. do Panamá.
proprio que será enviado à chimento das respectivas1------------,-------.......-----

CO�1�deraÁãi�scrição, válida sú���.a�·o _ A'l con�essões INovamente adiado o jogo
sómente pel? ano civ,il em d: cada Registro � Ins:ri-I Avai x Bocaiuva
que for efetIvada·, sera con- çao na C. E. E. estao sUJei-

. .

cedida pela entidade em que tas as 'seguintes taxas:
o atleta se achar vinculado, a) - Registro - Cr$ 3,00
mediante a expedição do b) - Inscrição - Taxa
cartão de identidade espe- anual de Cr$ 1;00.
cial fornecido pela C. B. B. Art. 10° - O Presente·
às federaçõe's filiadas. regulamento em nada modi-
Art. 4° - As Federações fica o adotado pelas Federa

determinarão às Ligas sob ções e Ligas no que se refe
uma jurisdição, a procede- re ao regime proprio de Re
r.em o registro e inscrição gistro e Inscrição, previsto
de seus atletas, fornecendo em seus estatutos e regula
para isto dos boletins, fi- mentos.
chas e cartões em seu poder, Art. 11°- Revogam-se as

os necessários ao movimen- disposições em contrário.
to das mesmas cábendo-Ihes. Art. 12° - O presente Re
porém as responsabilidades guIamento entrará em vigor
de cumprimento das obriga- no dia 10 de abril çl.e 1952.
ções preVIstas no presente Aprovado e msessão de
pagamento das respectivas 21 de novembro de 1951.
taxas. As, Paulo Martins Meira

,§ único -Mensalmente, -Presidente.

Per.ga' a realízeçâe do Pau
Americano de Futebol

Sob a .aiegação de impra-I Avaí x Bocaiuva, pelo certa
ticabilidade do gramado do me de profissionais,
estádio da Praia de Fora a Ao .que apuramos, dito (UJ

F. C. F. adiou novamentr. a contro foi transferido para
realização do encontr,) amanhã à noite.

Rengane�chi livrou-se de
,ir desta para melhor

. quando se encontrava cal
MOCOCA, .4 (V.A.) -I culadamente a 60 metros do

Um desastre que felizmen- I solo, ante a estupefação dos
te não causou vitimas pes- 'que se encontravam no 10-
soais, deu-se ante-ontem, a cal, o aparelho rodopiou e

tarde, nesta cidade, antes caiu, espatifando.-se contra
do jogo Radium x Palmeiras o solo. Como por milagre,
COIl} o pequeno avião "Te- apenas Ren�'anesc-hi sofreu
co-Teco", do qual �ram pas- algumas escoriações, sem

sageiros, o presidente do consequencia graves. Diante
XV de Novembro, de Jaú e disso, houve regozijo geral
o conhecido jogador Renga- depois de passado o grande

Campeona.o Carl-oca neschi, hoje' treinador da� susto. E, em consequencia,
• quele clube. Estes esportis-· o ex-zagueiro do Fluminen-

A próxima rodada do cer- Fluminense x São Cristo- tas, vieram a esta cidade, a se e do São Paulo e o presi-
tame Carioca de futeb()l vão. fim de conseguir reforços dente do Quinze, ;a.ssistiram
consta. dos' seguintes jogo�,: Madureira x Botafogo. para o seu clube, que joga- por força das circunstancias
América x Flamengo. Bonsucesso x Canto tIo va hoje contra o Monte A- a goleada do Palmeiras so-
'Vasco X; Bang<í. I{Io.

.'
• zul. Mas, após a decolagem, bre o Radium, por 6 x 1.

a jogar no Mara
luternacinnalcana o

Renda: o-s 16.300,00.
Notícias chegadas de Pô : ..

to Alegre dizem cue a dir s
tórla do Internac'ional está
.propensa a efetuar dois h
gos no Maracanã, antes da

real ização do Torneio Rio
São Paulo. Bem, se os nos- ,

sos clubes "meterem o pei
to" é possivel que o bi-cam
peão gaucho venha a f'etuar
um jogo nesta €apital.

'Waldemar Tiago, na Preli
minar de São. Silvestre

.Waldemar Thiago de Sou- ,Sousa - Amazonas - 234°.

sa, o valoroso atleta blume- 18° lugar - João D. Síl-
nauense, venceu em 1950 a va - Piauí - 283°.

preliminar catarinense da 190 lugar I---- Júlio Guer-
Corrida de São Silvestre. reiro - Pará - 284°.
Tomando parte na sensacio- 20° lugar - Luiz Alves
nal prova pedestre promovi- Pinto - Mato Grosso -

da pela "A Gazeta Esporti- 327°.

va", de São Paulo, conse- 210 lugar - Juvenal San
guiu Waldemar Thiago ob- tos - Minas Gerais - 462°.

ter, dentre mais de dois mil Este ano, quais serão os

atletas que a ela concorre- representantes dos Estados

ram, a honrosa 47a coloca- e quais as colocação queí
ção, sendo na 'relação dos irão obter?
Estados o 50 colocado. As respostas teremos do-
Abaixo publicamos a elas- mingo quando será realiza

sificação obtida pelos Esta- da a preliminar e dia 31
dos na Corrida de São I quando será efetuada a sen

Silvestre do ano passa- sacional corrida rústica, em
do: São Paulo. '

10 lugar - Geral\io Cae-
tano Felipe - Distrito Fe- ��),_.()
deral - 3° na classificacão

ge��l.lUgar _ João soa:'es I E.DITA 1_.,
Ortica - São Paulo - 8° i CONSELHO REGIONAL
na classificação geral. ,'DE ENGENHARIA E AR
'. 30 lugar - Hermogenes QUITETURA DA OITAVA
Lopes - Rio G. do Sul - 28. � REGIÃO
4° lugar - Paulo Graff Pelo presente tórno pú...

- Paraná - 40. blico que o Sr. LINO JOÃO
5° lugar � WaIdemar ZANATTA requereu a este.

Thiago de Sousa - Santa Conselho registro a títuiQ
Catarina - 47°. precáTio como CONSTRU--
6° lugar _:_ Oscarino Con- TOR, para o ,Municipio de

ceição - Estado do Rio - TURVO, "Estado de Santa.
75° Catarina, de acôrdo com o

7° lugar - Manuel Nu- parágrafo único do Artigo
nes da Silva - Pernambu- 50 do Decreto número .....
co - 79°. 23.569, de 11 de· dezembro
8° lugar - Domingos S. de 1933.

de Brito - Goiás - 89°. Ficam, pois, convidados
9° lugar - Moises Silva os ,profissionais interessa-

- Alagoas - 1020. dos, devidamente registra-
10° lugar - Luiz' Gonza- dos neste Conselho, a se p1'0-

ga Silva -' Sergip� - 1170. nunciarem a respeito, pam
11 ° lugar - José L. Cos- o que 'lhes é facultado (}

ta - Ceará - 1290. prazo cte 30 (trinta) dias, a
12° lUfar - Laurindo contar da publicação do pre

Boaventura Farias - Ma- sente Edital.
l'anhão - 149°.

.

Pôrto Alegre, 30 de outu-'
13° lugar - Arnaldo Oli- bro de 1951.

vêira - Bahia ----: 1560.' Eng. Walter Boehl - Fre-
14° lugar - Antonio Ba- sidente.

tista - Rio G. do Norte -

176°. Vende',-se15° lugar - Airton Ra-
mos - Espirito Santo Duas casas sendo uma de.
201°. material e outra de madei-

160 lugar - José Angelo ra, à Rua Germano Wen
Pereira - Paraíba - 211 0. dhausen n. 49. A tratar na
17° lugar Benedito mesma.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o "Venus" deixou' o porto
, ante-ontem, com o primeiro

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

carregamento de arroz ven-

dido para a Indonésia, e tu-.

do a bordo parecia normal.
Horas de navegação .mar a

dentro, entretanto, princi
piou a mudar o panora
ma. O·comíssário . de bordo

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

Conselhos de Beleza·1
Colaboração especial para des diversos, etc) disfarçar

�'·O ESTADO" a inexistencia do busto.
2°) - Assimetria - Na

presente hipótese um seio
se desenvolve mais do que
Q outro, Não é raro encon

trar moças ou senhoras por-
Os seios tem aam papel im- tadoras dessa desgraciosi

�'portante na beleza ferniní- dade .

.. !Da e, quando 'bera feitos, 30) - Ptose ou flacidez
, ,tOl-nam-se elementos de (seios caídos, sem firme-
: grande valor para a estétí- za) - Ha moças e senhoras i
. -ca do belo sexo. que tem o busto normal,

Um busto Iindaraente con- porém flácido, isto é, caido,
·-t:o�mado, elegante, é um fa- sem firmeza ou dureza. São
:-tOl' poderosissímo para a· os chmaados "seios moles".
mulher, sendo, portanto, Não há um verdadeiro au-
'uma das ,mais justas aspira- mento do busto, apenas que

.. çôes, femirrinas. êle se mostra flácido, mur-
O tamanho do seio normal cho.

_'po���": assi� .i.nd"icado; as f 40) -. Hipertrofia (seios
maos da.. p rop'rra pessoa" grandes, volumosos) _

com os de?os bem abertos e ! Conforme o próprio nome
as ext'reruidades respousa-I indica; a hipertrofia não é

-"-das sobre os contornos dos mais do que o aumento e
eseíos devem cobri-los com- xagerado da, glandula ma
pietamente. Quanto à for
-ma é a mais variada possi
velo Na realidade, não im

�pol:'tam o tamanho ou a for
"ma dos seios, pois, o que é
'_preciso é que sejam rijos,
+f'írmes e bem proporciona-
-dos,

" BELEZA DO BUSTO

Dr. Pires

mária. I

As pessoas que possuem
o seio dêsse tipo, querendo
esconder o defeito, costu
mam usar o porta-seios tão
apertado que, não raro, cau
sam corte nos ombros produ
zidos pelas alças dos mes

Diversos são os defeitos mos.
"',que se observam na plásti-J '50) - Hipertrofia g igan
-ca do bu�to. fe.min�no. En- r te- Na hipertrofia gigan
,-ire os prmcipais citaremos te nota-se em um ou em arn-
os seguintes casos: bos os 'seios um aumento
1°) - Atrofia (tipo in- formidavel.

--fantil ou masculino) - O NOTA: - Os nossos lei-
-caso de atrofia representa tores poderão solicitar
o seio sem desenvolvimento" qualquer conselho sobre o'

-dando? aspecto infantil ou tratamento da pele e cabelos.
�asculmo. Os casos de atro- ao medico especialista. Dr.
'fIa preocupam deverás o se- Pires" à Rua Mexico 31 _

xo femini�o que. procura, Rio de Janeiro, bâstando e11-

po�- todos os :nelos possi- viar o presente artigo deste
-veIS (porta-seios com pano jornal e o endereço comple-
-ou algodão, aparelhos e mol- to para a resposta.

i(oceira dos Pés I
i(ombalida no" 1.o Dia A .. G' U A
��:;s aP�o����' q���Fe:iI��g�� "I N G L E'S A'cê-la.?: 'Sua pele racha, descasca DU '

II
:.sangra? A, verdadeira causa destas '

, :e=k��tâ��a':ntn� J�f�� �Ué 1·[
..

tJ-�"--,-
..

�..,,-''''''--,
...

I-
..

,-lC<;!nheci<l:D sob divo:;rsas denomina- 1 " "" çoes, taís como Pe de Atleta, CD- t;..;.._........._....._...._.._....._.....__..._cetra de Singapura, "DhDby" co-
ceira V. não pode livrar-se destes T 0- N" C A A P E R ,I T 1 V A'sofrimentDs senão depois de elírní-

. :nar o germe causador. Uma nova
'descobel·ta, chamada N i x o d e r m
, faz parar a coceira em 7 minutos' I'combate os germens em 24 horas .;
"torna a pele lisa, macia e, limpa

, -ern 3: dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia

, dé etímínar a coceira - e limpar a
pele, não só' dos pés, COlTIO na
maIoria dos casos de afecções cutâ
zteas, espínhas, acnev ', frieiras' e

ünpingens do. rosto ou' do corpo.
Peça Nixode.m, ao seu farmacêu
tico, hoje m o smo. A nossa ga

U:"IirA..:AAr__ rantia é a

��VU"" ABa sua maior

fl'ill'II ai Alacçjn CUtARIaS proteçao,

':.."1:. <

��A,S C O N V AL E S C E N ç A S

__�l � ,

I

Frequez�s em geral
Vinbo Creoso tado

(Silveira)

AGUARDEM!
A Sapateira Prodigiosa
Teatro CatarineDse de 'Comédia

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIViA AS CóLICAS UTERlNAS
Emprega-se com vantagem para
combater as Flores Brancas, Colí
cas Uterinas, Menstruaes � ap'''a o,

parto, e Dores nos ovártos.
� poderoso calmante e

'

Regula
dor por excelência.

f<'LUXO SEDATINA, pela sua com

tJrovada eficacia é receitada PO!
médicos ilustres.

"

·FLUXO SEDATINA encontra-se. em
toda parte.

/

Além do seu preço accessivel e do
.seu cuidadoso acabamento, os

I

uniformes ÉFECÊ oferecem, com e)(clu-'
sividade, estas vantagens: seu teci.
do é gar6ntido e de côr
absolutamente firme I

À venda em VIUVA TUfFY AMIN & FILHO

Chamada de
convocados

'bordo' de
•

Duas mortes amísterlosas um

cargueiro apnucas milhas do Rio Grande
RIO GRANDE, 5 (V.A.)

l
ram a morte, do comissário,

I
apelido que é preciso con-

_ Um fato inedito está poucas horas após a saída vir, não. está muito afastado De ordem do sr. Major

preocupando seriamente as do barco de Rio Grande,

des-I
da realidade, Aviador Comandante, estão

autoridades e ao mesmo

1 pertaram
consideravel in- FORA DA BARRA sendo chamados

....

à inspeção
tempo despertando os m�is teresse, .em toda a C_idade, Mais uma �ez, o "Vénus", de saúde 'no quartel do

desencontrados comenta- mas, af'inal, o fato nao era retornou a RIO Grande, mas, Destacamento de Base Aé

rios em toda a zona do por- de todo extraordinário. O em virtude do estado do rea de Florianópolis, de 10

to; o navio "Venus", de corpo do desditoso tr ipu- mar, não pode atravessar a à 20 de' dezembro do cor

bandeira panamenha, em lante foi recolhido fora da barra e ficou ao largo. Ama-Irente ano, para fins de in

menos de vinte e quatro ho- barra por um rebocador e o nhã, possivelmente atracará cIusão, os cidadãos das elas

ras retornou' duas vezes à "Venus" reencetou a viagem para que seja iniciado o in- ses de 1931, 1932 e 1933,
barra para descarregar os interrompida. dispensavel inquérito das alistados POI' esta Unidade.

corpos de tripulantes mor- autoridades marítimas, sa- Os candidatos poderão útí-
HOJ'e, pela manhã, um no- itá Ii

. .

Ii d
-

(Camítos no inicio da viagem pa- III arras e po iciars. Izar a con uçao, , ami-

vo telegrama do comandante E' t' t
'

h- ) t t
ra a Indonésia. nquan o IS o, uma per- n ao, que par e para es a

do barco panamenho provo- gunta paira no ar: "O que Base Aérea às 6,00 horas,
.cou sensação na "Rainha do

que há a bordo do "Venus"? do Mercado Municipal.
Mar" - outro tripulante
havia morrido. a bordo do

"Venus", nas mesmas 'cir

cunstancias do primeiro.
Agora, indiscutivelmente os

acontecimentos tomavam
outro rumo; uma morte apóà
a saída da barra pode ser

normal e aceita pelas auto

ridades marítimas, mas a

sua repetição em menos de
vinte e quatro horas permi
te uma hipótese, a de que

algo grave está se' passan
do a bordo. Os comenjár ios,
como já informamos, são os

mais desencontrados, ha
vendo alguns marinheiros
batizado o "Vénus" como o

nome de "Navio da Morte",

Clube Doze de Agosto
Convitein!:)speradamente cai no

tombadilho e cercado pelos
seus companheiros de via

gem constata-se que está
morto. Imediatamente o co

mandante do "Vénus" teie
grafa o ocorrido para Rio
Grande e ordena o regresso
ao porto, a fim que o fiel

companheiro possa ser se

pultado em terra firme. As

caracteristicas que cerca-

,
.

A direto·ria do Clube Doze de Agosto tem Q prazer de
convidar aos seus distintos associados para o grande e

tradicional baile de São Silvestre, a se realizar na noite
de 31 de fluente, quando se verificará a apresentação
das senhorinhas "DEBUTANTES" de 1951..

Esse baile é dedicado tambem a todas as senhori
nhas que já tiveram a ocasião de debutarem em anos an-

teriores.
.

Traje: - Casaca - Smoking - Sumer.
Arnaldo Dutra - Diretor Social.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RI nSEMBLEl1 LEGISLaTIVA Duas opertunas indicações
Competencia do Poder l.e- elaborar projetos de leis.

. do vereador Miguel BanI,gíslatívo -;-- Afirmação do Essa ousada aftrmação do .' 10) _. que entre em entendimento com- a direção do'
deputado Olintho

.

Campos orador provoca forte discus- Hospital de Caridade e com a Provedoria da Irmandade
que provoca justos melín- são, porquanto com era· o do Senhor dos passos, no sentido de ser nomeada uma

dres deputado Olintho Campos .comissão para estudar da possibilidade do imediato fun-
Continuou na presidencia colocou em plano inferior; cionamento do Pronto Socorro Municipal, em local re

<ia Assembléia Legislativa, na Assembléia Legislativa, servado no citado Hospital; com aproveitamento do pes
ontem, o deputado 'Protóge- os representantes' do Povo soal técnico e do material do mesmo;
nes Vieira, visto "se achar que não são bachareis .

em 20) _:. que a mesma comissão elabore um plano de,
ausente o deputado Volney direito. .execução, indicando as medidas indispens.aveis .à perfei-Collaço de Oliveira. Muito feliz o aparte do ta solução desse magno problema, sugerindo, inclusive,

Depois de lido o expedien- .deputado Ylmar Corrêa o minl�o da despesa que a Prefeitura deverá' empregar,
te e C.()JJl9 não houve orado� quando, cow admirâvel i1'01 para que esta Câmara possa tomar as devidas providen-
res inscritos, passou-se à .nia, acentuou que na Casa das legais;

,

,

ordem do dia:
\ não, havia técnicos até o 30) _ que, dada a urgencía do problema e do real

Dep�i�' de.aprovadaã algu- momento' em que o nobre interesse que êle representa para a população da Capital,"
mas redações finais, entrou orador foi investido no car- Sua Excelência envide todos os esforços para- que a me
em discussão o projeto de 150. Orá! até que enfim 'há dida proposta se concretize de,utro do mais curto prazo
lei que concede auxilio ao um técnico em leis na nossa possivel.
Seminário de Turvo. O Assembléia! Sala das Sessões, em 4 de Dezembro de 1951:
deputado Schneider apre- Em outro aparte, o depu- Miguel Daux
sentou emenda e o projeto tado Cássio Medeiros que, PROJETO DE LEI'
voltou às Comissões para sem favor, é um dos mais .o Povo de F'lorianôpolis, por seus representan-
dar parecer. sinceros e brilhantes parla- tes, decretae"eu sanciono a seguinte Lei:

'

Submetido a votos o pro- montares da presente leg is- '

Art. J.° _ :Fica prolongada a rua' General Gaspar .Du-
jeto de lei que. étia Grupo latura, mostrou ao nervoso tra até, a entrada da Ponte Hercilio Luz.
Escolar no Baixo Capívarí, representante do PSP. que Art. 20 - Fica o Prefeito Municipal autorizado a

falou o deputado Francisco a Casa do Povo não neces- baixar decreto executivo con'siderando de utilidade pú
Neves, que justificou a in i- sita' só de' técnicos em.Jeis, I blica as áreas necessárias à abertura do refe�.'id? .tr��h.odativa que é da sua autoria. mas precisa, também, de, re- e adquiri-las' mediante acôrdo ou desapropriaçãp judi-
Em suas considerações, o _presen,tantes de classes, I cial, de conformidade com .o decreto-lei n? 3.365, de 21

Ilustre representante traba- pois estas tem seus proble- de' junho de 1941.
Ihísta encontrou o apoio do mas peculiares que 'na mor

r § único - Para efeito do disposto neste artigo, o

deputado Ylmar Corrêa, li- parte das' vezes, os tais "té- Executivo' Municipal mandará fazer o necessário Ievan
der da bancada pessedista, cn icos" desconhecem e nem I tamento.e tracado dentro em trinta dias. d'a. vigênciaf ' �,

�lcue reforcou a onortunidade estão em condições de

sen-I destaLei.'
;'

.� a nece;sidade' da medida til' e compreender.
.
Art. 30 - A despesa' com a execução desta Lei cor

-pleiteada. ,.' O orador, apertado por rerá à conta de- crédito especial, na importância de .....
O deputado Bulcão Via- uma saraivada de apartes, Cr$ 100.000,00, <com vigência até 31 de dezem.-bro, de 1952,

n a, porta-voz do Governo, procurou adoçar suas afir- à conta do. excesso de arrecadação verificado no exerci
pronunciou-se contra o pro- mações, recuando do nervo- cio em curso.

j"eto, alegando não dispor o sismo a que se deixara ar- " § único - As despesas com pessoal e. material de
-erário\ público de recursos rastar por uma demasiada verão ser cobertas pelas dotações 'próprias na Lei Orça-
para construção de tantos "egolatria"... mentária para o exercicio de 1952.

,

'

Grupos Escolares. Aliás, a atitude do subs- Avt, 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
Acentua o nobre orador, tituto do deputado Teixeira publicação, revogadas as disposições em contrárlo.

que a criação de Grupos Es- Pinto não é tanto de' estra- Prefeitura Municipal de Florianópolis, em ... de
colares deve ficar a cargo I1ha1'. Novato nas lides par- Dezembro de 1951.
exclusivo do Governo, pois lamentares, não está ainda Prefeito Municipal
F.Ó Q Executivo sabe dar, ambientado na Casa, e' acha Secretário Geral
reais possibilidades das ren- que chegou na 'hora "h" pa- Sala das Sessões, em 4 de Dezembro de 1951.
das estaduais. ra ensinar aos outros o 1'0- Miguel Daux

Essa tese" aliás, o bri- teiro da verdadeira prática
lhante parlamentar a vem do regime ...

<defendendo com calor, toda A propósito, o deputado
8 vez que surgem iniciati- Olintho Campos, por diver
'las Identícas, querendo rê- sas vezes respondeu aos a

tirar, assim e estranhamen- partes com a expressão:
te, ao Poder Legislativo, a Vossa Excelencia está cho
competencia de atender às vendo no molhado 1
aspirações do Povo. Como pano de amostra

Os argumentos do lideI' para um "técnico" nada d�
-situacionista, entretanto fo-. l1]elhor se poderia desejar.
Tam de pronto rebatidos pe- O deputado,Osvaldo Ca
io deputado Ylmar Correa, bral, que não é técnico em

merecendo de�taque o apar- leis porque é médico, ten
te em que o lideI' do PSD. tou tii'ar o colega coligado
()bservou estar o deputado dos apuros, fazendo disser
Bu!cão Viana hoje se mani- tação sôbre aquilo que o

iestando contra uma medi- mesmo teria tido a intenção
Ja quando, há pO!1COS dias, de dizer. Foi infeliz, porém,
havia se pronunciado favo- porque, ao terminar, o dep.
:rável a outra identiéa, a- Olintho Campos sentenciou:
provando o projeto de lei Vossa Excelência está pen
que mudou a 10caJiz::içao do s:mdo justamel}te como eu 1"
'Grupo Escolar de Tijucas, Pudera não 1

'

apezar de já terem sido ini- Daqui por diante, devere-
dadas as obras e se ter fei- mos dividir os deputados em

to grandes' despezas com as duas categorias: os técni
mesmas. Quer dizer que a cos - UlllC01;3 que podem
bancada uelenista é a favor pensar em projetos de leis;
de uma iniciativa, quando e os "leigos", que se devem
'da parte do governo, e,� conformar com sua impos
<:ontra, quando a iniciativa, sibilidade de pensar em fa
,"mbora identica em. seus zer leis. �

fins, é dos deputados da Felizmente, as coisas fo-
maioria. ram rep'ostas em seus legi-
Sôbre o tema disCllrsou, timos lugares' pelo deputa

também, o deputado Olintho do Ylmar Corrêa, o qual, u
Campos, do PSP., o qual ex- sando da palavra e com a

'pressando o pensamento da- Constituição na mão, defen
quela agremiação ,partidá- deu o Legislativo contra a

ria, disse ser contra o pro- queles que, por convenien
jeto porque acha que com cias politicas, lhe querem
€sses rumos o Poder Legis- restrin'gir as atribuições e

1ativo está exorbitando de as prerrogativas.
sua competencia, porquanto Há cinco anos que a Cons
a criação de estabelecimen- tituição vem sendo aplicada
tos de ensino só cabe ao E- e só agora, com a presença:xecutivo. na Casa' do deputado O1in-

. Em sua argumentação, o tho Campos, é que se des
'iI\.lstrado parlamentar acen- i cobriu que os deputados não
tua que fala como técnico I estiveram ou não estão em
em leis e só os técnicos í)O-j condições de elaborar leis,
dem ter competencia para exceção dos "técnicos", co-

INDUSTRIAS '"

Estudos de problemas industrias: instalações novas

ou .melhoramentos e modificações de instalações e�is-
.

tentes. Estudos técnicos para o aproveitamento indus-l'_..;.. ..;.. _

trial de produtos ou 's,ub-produtos agrícolas e- industriais.

,.,Abastecimento e depuração de águas. I,?stalaçõ�s de i�u- S
-

ii II ii ndez�sminação e fôrça. Dirigir con,sultas para a Seçao Indus- emeoJes ola u U

I
trial da Imobiliária Construtora Tit/u:lUs S. A. '

de Flôres e Legumes a Preços Excep,cionais
Oportunidade Extraordinária

Avenida Presidente ,Wilson, 210 - 9° s/905/7
RIO DE JANEIRO.

6

EDITAL.
.,

I.

INSTI'l'UTO DE' A.POSENTADORIA E PENSõES DOS

EMPREGADOS EM TR..!NSPORTE E CARGA$
DELEGACIA EM SANTA CATARINA

Pelo presente ficam cientifi�ados os S11rs. Emprega
dores, Sindicatos e Associações de Classe e segurados su

jeitós ao regime, desta Instituição que, tendo sl,d� des

centralizados e reajustados os Serviços de Benefícios da

Delegacia Regional em Florianópolis, Estado de Santa..

Catarina; para as suas Agências do interior, ficou a su-

bordinação distribuída na forma como seg,ue: ,

Aaência de São Francisco do Sul - Sal e Araquari ;
A"'gência; de Criciuma Araranguá,

_ Maracaj�,
Passo do Sertão, Sombrio,
Turvo, .Jacínto Machado,
MeJeiro, Praia Grande,
Timbé, Içara, Nova' Vene
za, Jaguaruna, Sangão,
Cocal e Morro da Fumaça;

Agência dê Urussanga - Orleães, Lauró Müller,
Pindotiba, Azambuja, Pe
dras Grandes, Treze de

Maio, Siderópolis e 'I'revi-

so;

Itapocu, Campo Alegre,
Canoinhas, Major Vieira,
Papanduva, Paula Perei

ra, Três Barras, Cuaramí
rim, Itaiópolís, Iraputá,
Itaió, Jaraguá do Sul, Co
rupá, Pirabeiraba, Mafra,
Bela' Vista do Sul, Rio Pre
to do Sul, Pôrto União,
Caúna, Matos Costa, Poço
Preto; Valões, São Bento
do Sul, Rio Negrinho e

Garuva;
Barra Velha, Brusque, Bo

tuverá, 'Itaquá, Vidal Ra

mos, Camboriú, Ilhota,
Luiz Alves e Penha.

Agência de Jninville -'--

,l'

Agência de Itajaí -

As ref'eridas Agencias estão credenciadas para re

ceber e decidir os pedidos de benefícios da respectiva
.jurisdição, sem necessidade, portanto, de- serem os pro
cessos encaminhados à Delegacia.

Os encargos de benefícios das localidades não abran

gidas pela distribuição supra 'mencionada, continuarão
afetos a esta Delegacia Regional, bem como os 'das Agell"
cias de Blumen'au e Laguna, cujos serviços não foram
desc en tral izados.

Floríanépolis, 5 de dezembro de 1951.

Rafael G. Cruz Lima
Delegado Regional

•••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••Mandado' �ie Segurança
Incontestável a ilegitimidade da impetrante, a, que,

aliás, cabia, pelo seu prefeito, nos termos da lei n. 1, de
18 de setembro de 1947, que' dispõe sôbre 'a organização
dos municípios, vetar, no tOGO ou em parte, a lei contra
a qual se insurge, na segurança qra· impetrada.

Se a edilidade lhe rejeitou esse veto, exauriram-se
as suas atribuições tendentes a o\:j,'>tar a execução da lei.

Aliás, tratar-se-ia de anular uma lei ,emanada ,do

corpo legislativo de Baurú; Sob esse aspecto, a medida
tambem não tem cabimento, porque extensível aos atüs

legislativos, conforme demonstra Castro ,N1,lnes, quando
sustenta que a expressão constitucional "de qualquer
autoridade" diz l'eferencia a autoridades, administrativas:

Sãó Paulo, 20 de fevereiro de 1951.'
.

Gomes de Oliveira. preso com vóto.

David Filho, relator.
Paulo Colombo,

(Revista dos Tribunais, Vol. 192, pág. 185).

mo se â- Constituição' hon- Cam1s&s. Gravatas, Plj&
vesse sido' feita para ser mes Meias da.s melhote.
compreendida exclusiva- 'pelos menores preços '8Ó ••
mente pelos advogados. 'CASA.MISCELANIA - Rua

O deputado Osvaldo Cá- Conselheiro M&frL

bral, sem ser técnico, ,falou
pela técnica do deputado 0-
lintho Ca.mpos, isto é, contra
a competencia da Casa pa-
ra criar Grupos Escolares. (INTERIOR)
Intertlssante:

.

o projeto Preciso em todas as 'cj-da-
foi aprovado quasi por una- des e vilas. Ambos .os se:oos:
nimidade1. .. Contra só o Boa oportunidade. O'timas
voto do lider Bulcão Viana! condições. Escrever Cia.
Foi o unicü que se levan- Brasil C. Postal 3717 - S.
tou! . . . I Paulo.

Aqenfes'

...

I

100 saquÍl'l.hos
200 "

300 "

500 ".

,1000 ,.

130,00
240,00
340,00

sortid.os (mínimo) Cr$
" Cr$
"

,./ Cr$
" Cr$ 525,00
"

..

���:
. . . . . . . .. Cr$ 1.000,00 I'

Sortimento completo de·55 saquinhos diferentes I.

por apenas Cr$ 100,00
Os preços acima 'incluem a remessa pelo correio

I,comum. Para remess�s por VIA AÉREA, adicionar
10% sôbre o v'alo!" do pedido.

xxx _

Pedid.os para: M. F. ALVES � Caixa Postal,
1771 - RIO DE JANEIRO, acoml1,anhados d� vale

postal ou cheque pagável no Rio de Janeiro.
.

Não faço Reembolso_

.",Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PROGRAMA PARA OMÊS DE DEZEMBRO

SÁBADO - DIA 8 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMATURA DA ACADEMIA DE COMÉRCIO - 5a FEIRA - DIA 13 - GRAN ..
,

DE "SOIRÉE" DE FORMATURA DO INSTITUTO "DIAS VELHO" - 6a FEIRA - DIA 14 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMA�

TURA DO COLÉGIO ,"CORAÇÃO DE JESUS" - SÁBADO - DIA 15 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMATURA' DA "ESCO

LA INDUSTRIAL" - TERÇA-FEIRA - DIA 25'- DIA DE NATAL - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA DISTRI

BUIÇÃO DE CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS - SEGUNDA-FEIRA r: DIA 31 - SAO SILVESTRE'
_ O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A APRESENTAÇs:xo DAS "DEBUTANTES" E DEDICADO Á TODAS

AS SENHORI�AS QUE JÁ DEBuTARAM NO CLUBE DOZE. A MEIA NOITE, AGRADABILISSIMA SURPREZA AOS ASSO-
CIADOS.

NOTA: _' A CISTA-UKINSCRIÇÃO PARA 'AS SENHORINHAS QUE DESEJAREM:DEBUTAR SE ENCONTRA NA SECRET�
RIA DO CLUBE. - O HORÁRIO PARA AS "SOIRÉES'� SERÁ DE INICIO ÁS.21 HORAS E PARA O BAILE DE GALA, ÁS 22 HO-
t •

. .

.

RAS

EdltaI·1
ASSOCIAÇÃO OOS

SERVI-I'toneladas de minerio para DORES PUBLICOS DE
obter uma tonelada de ura- SANTA. CÀTARINA

Por AI Neto nío. De ordem- do S1'. Presi-
As minas de uran io da De uma tonelada d€ ura- dente do Conselho Diretor

ltussia são poucas e dema- I' nío pode-se retirar cerca de da Associação dos Servido-
siado pobres para que o

1· três quilos de plutonío, res Públicos e de acôrdo com

Kremlin possa fabricar em Para cada bomba atomí-
o estabelecido no Estatuto

quantidade bombas que 1 ca que produzem, os russos Social, torno público que a

precisam 30 quilos de plu- precisam, portanto, de 10 e-leição do Conselho Diretor
tonio cada um. 11 toneladas de uranío, ou 330

para o biênio 1%2-1954, se-
Esses 30 quilos de pluto- toneladas de minerio bruto. râ realizada em la convoca

nio são necessários para II Sendo assim, para produ-
. ção às 14 horas do dia 22 de

formal' a "massa crítica da zirem 20 bombas por. ano, os dezembro corrente ou, em

bomba atomica, sem a qual I russos necessitam de 16.600 2a convocação, meia hora ,a-
não há explosão.

'. I toneladas de minerio. .

pós, com qualquer número
O plutonio é um elemento E' pouco provavel que de sócios, si não tiver ha-

explosivo que se obtem do consigam tal quantidade nas vida quorum para a primei:
uranio 238, que não éexplo- poucas e pobres minas que ra.
sivo. possuem. Mas mesmo que Somente concorrerão os
Até 1941, quando não se obtenham as 6,6{)0 toneladas candidatos registrados com

dava importância ao uran io, anuais, e como iniciaram a uma antecedencia de 15
sabia-se que na Russia não fabricação em fins de 1949, dias.
h�-via. uma só mina desse os russos devem ter agora Fiorianópolis, 3 de de-
mmeno. I umas 40 bombas. zembro de 1951.
Uma vez descoberto o

\7a-1
Si admitirmos, como que- Jão Teixeira da Ross J _

I do urani
-

I
sa . U

01' o urarno, os russos nao rem a guris observa:dores, nior - Secretário d C ,_

dei
. "

f
.'

I
. o onse

, �Ixaram sair mais m orma- que a Rusaía encontrou re-" lho.
.

çao alguma sobre o assunto. centemente algumas minas
,

Entretanto, é caracteris- de uranio da China comu

tico notar que a Rirssia vem nista, poderemos' supor que V d'fazendo esforços desespera-. o Kremlin conseguirá, futu-I en e-se
dos para retirar algum ura- ramen te, fabricar mais de i Um terreno à rua Conee
nio das velhas e até agora 20 bombas atomicas por! lheiro Mafra 'com 20 mt

aba?donadas minas da ,Sa- ano., I f'rente. Trata'!" com' o dr. Eu�
xoma, na Alemanha Orien- Mas ate este momento, a.' rico Couto, no Banco Agri-
tal. capacidade atomica da Rus-

'

cola.
Ao mesmo tempo, os téc- sia é extraordináriamente i

_

nieos russos estão quebran- inferior à dos Estados Uni-
do a cabeça para aumentar dos.

.

a produção das quasi esgo- E' porísso que, neste mo-

tadas minas de uranio da mento - e em que pesem as i
Tcheco-Eslovaquia. guerras locais - o mundo i
Esses dois fatos indicam vive em .paz. Paz J quente, lique a Russia não deve ter mas, enfim, paz.

l'encontrado novas fontes de
uranío no território soviéti- Leia "O ESTADO" ,

co, pois senão não emprega-
.

-
- I

ria tanto tempo e esforco Vende-se OU
para obter tão pouco na s�-

:��� e na Techoco-Eslova-
a luA!a -sp

Na verdade, até hoje só Uma casa de material,
foram descobertas três mi- com todo o conforto, sita à
nas de uran ío 'verdadeira- rua Antônio Carlos, em São:
mente ricas e produtivas. José. ! R JA melhOl�de todas- e-stá Tl0--' 'I'ratar nã padaria "BEI- -r

ua eronimo
C.ongo Belga. Produz mine- RA MAR" com ° Sr. João

.

Coelho, 14
1'10 cujo conteudo de urajiío José Leite, na mesma. rua. FLOR'IANOPO.LISe de 60 a 80 por cento. -----_._---.___,.--- -:--' -=....::.....=...�
Depois da mina do 'Congo

Belga, o melhor depósito de
Uranio do mundo acha-se no
ocidente dos Estados Uni
dos.

Finalmente, o terd�iro
grande depósito de uranio é
a área do lago Bear, perto
do circulo ártico, .ao norte
do Canadá.
Acont�ce que a Russia Indão tem acesso a nenhum

,

esses tros depósitos, todos
os quais abastecem eXcJusi-1

f
V"amente os Estados Unidos.
De uma forma geral, ca

d� duas toneladas de mine- I:rIO desses depósitos produ- !
zem uma tonelada de uranío,
,Já o mhlerió das velhas

minas da Saxonia e da Tche
.co�Es.loy.aquia, com q_ue a

Russia conta, é muito mais
" Pobre. São necessárías

..
33
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INTEIRAMENTE
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PONTO MORTO

MARCHA A V ANTE

MARCHA ARE.
TANQUE INDEPENDENTE
(/ MEDIDOR DE GASOLINA

Dístrtbuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis

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

lI'ERIDA8� REUMATISMO III: PLACAS SIFILITIC.AI

EUlir de Nogoelra
\

••dieaçlo auxiliar.o ••
cam••to dalifiU.

Lira Tenis Clube

Com.pre pelo me
nor preço da cida
de o seu refriser.
dor NORGE, mo
dêlo 19511 com ga-
rantia real de

PROG:RAMAÇÃO PARA Mí!;S DE DEZEMBRO

APRESENTAÇÃO DAS- DEBl:J'l'kN,!,E-S DE 1951

5 anos.

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

Dia 8 - Sábado - Baile de Gala - Dos Bacharéis
da Faculdade de Direito às 22 horas - Traje: Casaca -

Smocking - Summer - Branco ri rigor.
Dia 9 - Domingo - Soirée dos Formando da Facul

dade de Ciências Economicas às 21' horas.
Dia 14 - Sexta-feira - Sessão Solene de Colacão

de Grau dos Formandos da Faculdade de Farináci� ,e

Odontologia - às 20 horas.
.

Dia 15 - Sábado .- Baile de Gala de Formatura da

! Faculdade de Farmácia e Odontologia - às 22 horas.

I
Dia 23 - Domingo - Grandiosa Matíuée Infantil

I
de Natal - das 16 às 21 horas - Distribuição de bom

� bons pelo Papae Noel.
Dia 25 - Terça-feira - Elegantíssima Soirée de

Natal - Ornamentação excepcional - a cargo do deco
rador Mister "ORLOFF" - Sorteio de Premios - Gran-

I 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
joaría 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 Poloríaise, que a todos contamina -

Ornamentação a caráter a cargo de Mister Orloff � Com
a cooperação do Gremio Lira sob a direção da Rainha
do Lira - Srta. "rerezinha Fialho - Inscrição pará alJ

Debutantes com a direção do Gremio Lira.
Música - Al,egria - Luz - Encantamento - Sur-'

presas.
---o:o�--

Concurso "PARA UM CARNAVAL MELHOR"
Comunica a Secretaria do Lira que as ·inscrições;

para ° concurso de musicas carnavalescas "PARA
UM CARNAVAL MELHOR" - Terão início dia U
de dezembro.

080f 8ama & Cia
Caixa posta', 239
Telefone, 1607

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ROUBARAM' UMA IDeposllós e éiü,
TONEL�DA DE OURO prest'mos bUg ..

carlosBOGOTÁ, 6 (D.P.) , uma tonelada de ouro. A po-:
Bandidos roubaram,' do- en- licia federal enviou ref'or
treposto princípal da com- ços para o local, a fim de
panhia Mineira de' Pato, rio auxiliarem a captura dos
Departamento de Antioqui!l,' .baudídcs.

-.- ..-.-c-------------------
F'lor ianôpolts, Sexta-feira, 7 de Dezembro de 1951

Nos ,prime.iros ,dias. d.e ,Deze.mbro:

Homenagem à .'Marinha '�e Guerra
_}-.

A F�DERAÇÃO DAS I�DUSTRIAS DE SANTA CATA· srs. Almirante Carlos ,da
IUNA HOMENAGEARÁ, DOMINGO PRÓXIMO, COM Silveira Carneiro, e dos seus

, UM CHudRASCO, NA FA ZENDA MODELO "ASSIS 'auxiliares imediatos, capi
B�ASIL", NA TRINDADE, A Gl"ORIOSA MARINHA tão dos Portos, Comandante

, DE GUERRA" ! da Escola de Aprendizes
Com o transcurso, a 13 do dente. o nosso conterrâneo' Marinheiros e demais of i-

c�rrente, d� magna data de- sr;, Celso Ràmos, hornena-j dais e praças. ,

rllca:da ao mtr�pido mari- geará, no próximo domingo, I A essa homenagem, que

n�elro do B�asIl: a Federa- com u� churrasco ofereci- J se realizará domingo, ao

çao das Indústrias de San- do à gloriosa Marinha de! meio dia, na Fazenda Mo
ta Catarina, de que é· presi- Guerra, nas pessôas dos dêlo "Assis Brasil", no sub-

<,
distrito da Trindade, com-

o

•

O P f
.

parecerão altas autoridades

Vida Escolar - s ro essoran· J civis e mil�tares e represen-

dos de 1951 colarão --grãu
- tantes da Imprensa local.

, ,a 13, do corrente " Je ão Alberto
,

'Os Professorandos de Souza, Elza Júlia do Nasci- 'I' t195i, pelo Instituto de Edu-Imerito, Elza Parrela Silvei- Vn O O
cação Dias Velho, colarão IX�' .Etelvina Siqueira, Epo- RIO, 6 (V.A.) -- Conf ir
grau, em'tsolênfdade que se nina Soares de Mendonça, mam-se as noticias de que
efetuará a -13 do corrente,! Hilma Gouvêa Lins, Ivanéa

. o sr. João Alberto será de
no Teatro Alvaro de Car- Machado Andrade, José AI- sigriado para a chefia do

- valho, às 19,30 horas, sen- cides Goulart, José de Brito Departamento Consular 'e
do paraninfo dessa turma o Andrade, José Fernandes, Comercial do Itamarati. O
Prof. Aldo João Nunes e .Ioão Jacó Souza João Sil- ex-diretor da Fundacão Bra-

.� homenageados' os srs, Go- -veíra, Job Vale�tim', Jura- sil Central retornarÁ, assim
vernador Irineu Bornhau- cy Maria de Campos, Laura às funções diplomatícas. O
4en, ,drs. João Jos�, de Corrêa, Lourdes Terezinha Departamento Consular e

Souza Cabral, Secretário da Demaria, Luey Zukoski, Ma- Comercial alem de ser res

Educação, Prof. Oswaldína ria Cúneo da Costa, Maria ponsavel pelo controle das
Cabral Gomes, diretora do das Merces Tolentino de concessões de vistos aos es

Departamento de Educação, Souza, Maria dos Prazeres, trangeiros, é o orgão do Ita
Prof. Milton F}. Sullivan, di- Marília Moreira Leite, (ora- maratí incumbido do estudo
retor : do Instituto e 'Prof. dora), Matilde Scheidt, Mar- e da realização de acordos
Antonieta de Barros, e, ho- lí 'I'erezinha Ammon, Meta comerciais.'
menagem, de saudade, a,o Herna Becker, Nilda Amélia
Prof. 'Odilon Fernandes.

.

dos Santos. Olga Dutra,
Onesia de Oliveira Furtado,

Do programa constam mis- Osni Nunes, Osvaldina Ma
sa em ação de graças, às 8 chado de Souza, Sônia Maria
horas, na Catedral Metropo- 'Pavan Simões, Sônia ,Filo
Iitana e soirée, às' 22 horas, mena de Almeida Leal, Van
no Clube Doze de Agosto. da Ferreira de Melo, Walda
'São os seguintes os pro- Ernesto Hilbert, Yeda Isa

fessorandos deste ano:

"I
bel de Mattos, Záirà Braglia

Alvaro Flores, Dalva Soa- Marques, Zenilda Maria Nu
]'es Woll, Dilce Silveira de nes e Zita Calado Flores.

Assine "O ESTADO"

M�rcado do café
NOVA YORK; 6 (U.P.) t- O café Santos "S" a têr

mo fechou hoje, em baixa
,de 8 a 15 pontos de baixa,
tendo sido vendidos 94 con

tratos. O Santos "'U" fechou
inativo e em baixa de 10' a
2() pontos.
No mercado para entrega

imediata, todos' os preços
pel'manecer�.lIn ina1terados,
com o Santos 4 cotado a 53
cents de dólares a libra-pe
so e os cafés colombianos a

50 cents.,

o reconhecimento' da Fac. de
. Farmaéia, e FOdonlolol!ia
A propósito, do, ato do {' "RIO, 36500-68:5�1100 -

sr. Presidente da Republica, Após acompanharmos e as
reconhecendo a Faculdade sistirmos todo desvêlo, des
de Fal'mácia e Odontologia
�e Santa Catarina, cuja nó
ticia, em,primeiril mã,o este
jornal inseriu tão logo nOS
chegou' o auspicioso fato
a�{ conhe�imento, por te
legrama part,icul;u', recebe
mos, ontem, dos srs. D�pu
tados Leoberto Leal, Agripa
de Castro Faria e Joaquim
Ramos o seguinte telegra
ma: I

�PreseDte de
Festas?

de ano passado, andamento
oproce�so reconhecimento

Faculdade, sem outra preo
cupação senão.atender ape
los propugnar favor eleva
ção inte.resses nossa terra,

Uma af)sinatura de AL
TEROSA! Com apen'Us ....
Cr$ 75,00, voce fara o seu

presente chegar 12 vezes.
temas sp,tisfãção informal' Procu're Alterosa no Grupo
que foi assinado ontem de- Escolar "LAURO 'MULLER"
ereto 39234, efetivando tal Vendas pró CAIXA ES-
reconhecimento". COLAR.

Dia da'Justiç. '

(Continúa na 3a pág,)

.....................oe �

Duas oportunas indicações
'do vereador Miguel Danx

I

INDICACÃO
CONSIDERANDO que a Capital do Estado de San

ta Catarina não possue Pronto Socorro, o que represent'
sens ivel lacuna nos serviços de assistência à população

mórmeute à classe menos favoreci,
da;

CONSIDERANDO que -esaa fa
lha de há muito vem se agravando
e exigindo' solução adequada;

CONSIDERANDO, POI' outro la·
do, que o Peder Público não deve fi.,
'cal' indiferente aos reclamos das ne

cessidades de seus munícipes, pria
cipalmente no que diz respeito ao se

tor social;

I CONSIDERA�DO, por mais, que a Prefeitura, n

Lei de estruturação de seus serviços administrativos
! (Lei n? 10, de 30 de agosto de 1948) já delineou a organi
zação e funcionamento de um Pronto Socorro :

CONSIDERANDO, porém, que êsse serviço, inicial..

mente, deve ser posto em funciollamento em bases prá
ticas e modestas, por medida de ordem econômica;

CONSIDERANDO que, nesse sentido, pode haver um

perfeito trabalho de cooperação com um estabelecimento
hospitalar, já perfeitamente aparelhado, de sorte possa
entrar imediatamente em execução sem grande dispên
dio em dinheiro em' pessoal e material;

INDICO, ouvido o plenário, na forma regimen
tal, se digne a Mesa de dirigir-se ao ,Senhor Prefeito
Municipal sugerindo:

AS BRILHÂNTES COlrtEMORAÇÕES QUE, AMANHÃ, comemorações, Chegarão,
.t\SSINALARAO O _TRANSCURSO DA l\�AGNA EFE-Ije< �a Base AéI.:ea, Os 8

RIO,6 (V.A.) - De acor- MÉRIDE - SESSAO SOLENE NO EGREGIO TRIBU- Ministros ,Edgar Co
do com o ultimo levanta- ,NAL DE JUSTIÇA - ALMÕÇO, NO CLUBE DOZE'·lmembro do Supremo Tri
ment,o feito pela Superinte�- DEPOIS-DE-AMANHÃ - A HOMENAGEM AO MINIS- na! Federal e Afrânio C
dencia da Moeda e do Crê- TRO LUIZ GALLOTTI, EM TIJUCAS � CHEGAM, tá, do Tribunal Federal
dito, os depositos bancarios HOJE, MINISTROS, DESEMBARGADORES E JUIZES Recursos, que se fazem
no Brasil em 29 de setem- DO :pISTRITO FEDERAL companhar de lúzida Co
bro alcançaram o montante Congregando. em Floria- tiva integrada dos 81'S, D
de 102 �inões, �3,8 milhões nópolis, -figuras de relevo sernbaugadores RUs(iekin
e 53� _r�lll cruzelr�s" _

sendo da Magistratura' do' País" de Mend�p�a e �aboia L
82 bil iões, 918 milhões, e . que, hoje, chegarão, via aé- ma, do Tnbünal de Just'
358 'mil à vista e 18 biliões rea, a esta Capital, do Rio do Distrito Federal, dr, PI
'220 milhões e 1�? mil � pra ..

'

e do Paraná, as comemora- nio
'

'I'ravassos, Procurad
zoo Os emprestImos soma- ções terão um. cunho emi- .Oeral da República, dr. M
ram a 102 míliões, 70 mi- nentemente patriótico, qual rio Accioli; Procurador
lhões e 839 mil cruzeiros. seja o da aproximação dos República do Distrito Fe

O D�str�to Federal figura' Juizes brasileiros. 1 ral.e do dr. J
..Alves, See

e�._pl'J.melrO l:lga_r com')381- "
,

"

Uno d? Super-ior Tribu
bil iões, 803 milhões e ,,85 'A chegada do Minístro Federal.

"A PRESENÇA DE PAPAI NOEL", ' mil, cruzeiros de depositos, Edgar Costa e comitiva
"

, ,", e 35 biliões, 341 milhões, Para participarem dessas
Interessante reportagem de Ada-o MIRANDA d'• ,O" 976 mil. de emprestimos; se-

,

' guindo-se São Paulo, com

corpo radatorial de "<) ESTADO!', focalizando, em todos 34 biÜõés 534 milhões e 775
.' .' , .: ',,;,.. ,

.. ,

,I mil cruzeiros, e 33 biliões,
os aspectos, os preparativos das Festas tradicionais do, 991 milhões e 385 mil cru-
NATAL.

, '""', ", ,', I zeiros respectivamente.

I

Conforme' noticiámos, a

Associação dos Magistrados
Brasileiros deliberou come

morar, êste ano, nesta éa
pital, o "DIA DA JUSTIÇA",
acontecimento que será as

sinalado com expressivas e

brilhantes solenidades.

Continua na fia pág.

Quando o meu velho amigo e querido adversá·'
do deputado Enedíno Ribeiro apontou aqui na por
ta da redação, foi logo anunciando que era de paz: '(

- Guilherme INão é política 1 Posso entrar,
- Como não, sr. deputado? O sr, tendo entrado'

nas páginas do jornal, tem o direito de entrar na

redação! Quem pode o mais, pode o menos 1
.E batemos aqui o nosso papinha' à serrana, co·

mo quem, na ramada, ou na casa do fôrno, esquenta'
fogo, no inverno.

Trazia-o um assunto neutro, politicamente fa

lando, e do maior interesse nosso, fora desse setor:
a la Exposição de gado de campo e a 2a <Agro-Pecua,'
ria de São Joaquim,

Esse certame, a realizar-se em março do ano'

próximo, está empolgando o município serrano, cuja:
pecuária, nestes últimos anos, tem tido esplendido
desenvolvimento e cuja agricultura já conquist011
lugar de primeira linha no Estado. O época da mos-

.

tra coincide com a da produção de frutas. E nestas,,,
São Joaquim é primus inter pares .

- E um esforço nosso. Lages já faz, periódica-'
mente, as suas exposições, O que é bom deve ser imi-
tadQ.

-

- É claro 1 Podem o ilustre deputado' e o prefei
to de São Joaquim con'tar com o nosso inteiro apôio.'
O jornal está às ordens. Na propaganda, tudo quanto'
quiserem, Mandem, que nós obedeceremos,

- E não tem política!
r

- Essa é a vel'daq,eil'a Politica, com P grande.
x x

x. ,

Quando o deputado se d�spediu, pal'eceu-me que-'
assobiava um notável samba' do' notável' Noel Rosa;

, 'Ligando a música à letra' e ambas à nossa conversa
sôbre as exposições de Lages e de São Joaquim, re�

memorei os versos do saudoso compositor cariocà:
':A Vila á uma: cfdhde independente ...

* Na "Recordação'
* * da Casa dos Mor

tos" há impressionante
página a respeito dos
indivíduos que, resva

lando na amoratídade,
não encontram, mais os

caminhos da ascensão.
A consciência como que
se lhes fecha para toda
e. qualquer decisão re

dentora. E eles sentem
a necessidade orgânica
de descerem cada vez

mais, em busca de um

limite que os torne anu

lados não apenas peran
te os outros, mas ainda,
e sobretudo, diante de
si mesmos. Esse clímax
eles o atingem quando
percebem que se torna
ram ex-homens.

x x

.x .

Em Nova-Trento, den
tro em dias, vai haver
eleição para o cargo de
Prefeito. A campanha
contra o P.S.D. está
confiada a um transfu
ga desse partido, que,
na Ass�bléia Legisla
tiva, em 1950, traiu a le
genda e foi' adquirido
em leilão. Em automo
.vel oficial, à noite, -

que. a luz do dia o cega
- lá vai êle cumprir o

seu triste destino de
servidão humana. Quan
,do encontra homtms de
bem, sejam da U.D.N.,
sejam do P.S.D., baixa

.

os olhos @. se afasta.
. I

Apresenta-se, contudo
,

'

a gente simples como

u� idealista. Dizem;
ate, que esconde o no

me, quando não é co

nhecido. Mas não deixa
de ir_ E vai porque> há,
no seu 'eu, ,aquela irre
sistivel solicitação que
o impele, como nas pá
ginas do livro imortal.
Ninguem o impedirá de
ir!
O elemento subjeti

vo que o impediria de
ir, "

ao 'desaparecer, g{'_
rou outro e,lemento.
também subejetivo. É
êsse que

....hoje. o leva a

Nova-Trento. De futuro
lev'a-lo-á mais longe!

'

..... '. 0.0 •••••••••.••• _ ••••••••••••••••••

A Yila não, quer abaflü' ninguem, .

S·
'

•

o quer mostrar que faz samb'a", também; ,.'
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