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"A justiça é o equilibrio entre a moral, e

o direito".
Ingenieros assim a definiu. lapidarmente.

E escreveu: "A perfectibilidade social traduz-se
em 'aumento de justiça nas relações entre.os ho
mens. Éssa crença embeleceu os anseios que em

todos os tempos agitaram os núdeos mais mo

rais da humanidade, e é de se augurar que cada,
geração os renove com crescente fervor para o

futuro. O maior obstáculo ao progresso dos povos
é a fossilização das leis; se a realidade social va-
1"ia, é necessario que elas experjmentem varia
ções correlativas. Ajustiça não é imanente, nem
absoluta; está em constante vai-e-vem, em fun
ção da moralidade social.

Todo� os ideais "melioristas" têm a justiça
por denominador comum e todos anhelam por
desterrar da sociedade algum desiquillbrto.

�---�--- .. -

maior relêvo, por isso que, em uessa, Capital,
por honrosa escolha, serão realizadas as, come-

morações oficiais. ""
' :'ó

\
r

Entre nós estão, para êsse' fim. eminentes
'

servidores da justiça brasileira, Em varias so

lenidades confraternízarão eles 'com os magis
trados e advogados catarinenses.

Saudando-os, rendemos-lhes." a todos, as

homenagens mais respeitosas, com as quais
lhes' reafirmamos a nossa fé na justiça brasí- t

leira '- exemplar pela sua retidão e modelar
pela sua cultura.

"Nela reconhecemos e cultuamos, hoje como

ontem, a garantia maior da nossa vida de povo
livre e soberano.

-us
A justiça tende a orientar a estima à vir-

, tude, o bem estar ao trabalho, a honra ao méri

t�; e é, por isso, que só a: cuspide imaginária da

morafidade pode admirar esses fecundos valores
sociais. Quando por eles fôr proporcionada: aos
'homens, haverá justiça entre os povos; e não -se

rá varão justo aquele que não contribuir para o

advento desses valores, na medida de suas for

ças".
Hoje, no Brasil, é o Dia da Justiça, E, para

nós catarinenses, a' data se assinala ainda com
-�"-"""""'-------------------------";_""""----

,I�rev!o � 't�pó�té�
horas do dia S.
Tempo - Instável, sujei

to a chuvas e trovoadas.
'I'emperatura .......:. Elevada,

entrando em declin io.
'

Ventos - Do quadrante
norte, 'frescos.
Temperaturas Extre-

mas de ontem: Máxima 26.0,
Mínima 21,1.
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'Mensagem' de ,Vargas So�[� o ,Petróleo R���!�!�, _�,!ral da �açãO
, Ramos para a preaídência

da Câmara Federal, encer-
RIO, 7 (V,A,) - ReaE- do e televis,ionad�, Termina- ! ci,�tiva mais fecun�a, mais tminist�'ativa, ser� sem duvi

zou-se esta tarde no Palacio da a solenidade," a reporta- util e fundamental a econo- da, a SImples assinatura des- ra, nesta fase qu'e através

do Catete o ato de assinatu- gem do "Correio do Povo" mia e 'à integral defesa da ta mensagem com que o pro- samos, uma significação es-

ra, pelo presidente da Re- presente ao ato,' ouviu, as. nacionalidade do que esta sidente da Repuhlica assi- pecial, prin.c!;palmente pela

pública, da mensagem acorri- impressões de alguns dos que se ':fcha consubstancia- nala sua decisão de prosse- justiça feita a um homem

panhada do projeto de lei nÜnistl'os presentes. da na mensagem ,que a-caba

I gun:
na remodelação in te- públíco de que se. deve 01:

sob�e o petróleo, Ao ato FALAM OS', MINISTROf3 de assin,ar, lan,çando as ba- gral e na mobilização com,-I gulhar o n?s�o p�lS . .? em�:
compareceram todos os mi-

'

DE ESTADO
I ses f'undamentais para a so- i pleta de todos os elementos nente brasileire impoe-se a

1
rristros, varies senadores, 'b sr, João Cleofas, títn- lução do problema do petró- 'destinados' a consolidar a

Iconfiança,
não apenas dos

deputados e jornalistas. lar da pasta da" Agr ícultu- Ieo
,
no Brasil. Se há um a- 'posição do Brasit, elevando seus pares naquela cas� do

'IReunidos todos no salão de ra declarou o seguinte: contecimento que deva mar- cada vez mais seu conceito, ,parlamento, mas a de todos

despachos, o presidente da, �'Não poderia o presidente cal' uma fase decisiva de no rr{undo", los seus, pat.rícios.

Governa-,'
':,

Repúbllca, dirigindo-se aos Getul!o Vargas'e,sQolhel' ini- nos�a "l�ist.ór:ia POlitic� ad- ",��_o:�tin�a \.�" 3a }lá�.)
,

'

dôr e interventor

feder,al
em

����Ji�����:��!;���:a:ens:� C" -h" u' "'r:'c 'h- ·1-''l>I'I�'·:;r;'e�','y'"'e,-Io- ü/-::Cn;'::"""a�"o:""I{..1ti.·s""',e· ,_.r:p',:·o""'s's,' ivt',J'I�',-gem ao Congresso,Nacional,
" I

;�r������ac����I;:�:ã;u: I N

do programa militar de 3 anos€stude e resolva problema I a exec,uçao, ,
'

,

-"

d
Santa Catarina, onde realt-

iundamental para o Brasil, LONDRES, 7 (U,P,) - O ; seu plano anterior e arma-
-zou obras notáveis nos dto-

Quero me referir à solução
t

primeiro ministro britanico m�mento, de tres anos, es-j que
em 1948, ano do bloqueio ,'mento mas ,�centuol�_que o� res de' saúde pública e edu

:do problema do petróleo, I' sr. Winston Chu.rchill de- timado em 4.700.000,000 de aéreo de Berlim, levado a trabalh,os nao poderao ,sel 'cação; constituinte de 1946,
(lue como sabem os senho- clarou que o seu ,govfrno libras. Aô mesmo tempo a- cabo pelos russos,

'

que seja aprov�do_ o OIÇ�- quando contribuiu, eficaz
res, tem interesse conside- perdeu as esperanças de e- firmou qu� o perigo atual ,de I Churchill não quis reve- mento d: 250 nlll.�oes de ,ll� mente, pelo brflho-de sua
'J"avel. Todos conhecem a xecutar dentro do prazo uma -terceira guerra mun-

I lar, contudo, a que' ponto o bras, pala os' serviços �rma 'inteligência e pela sua aprí-
.importancia capital que o I marcado o programa de ar- dial é bastante menor do pais deixará de cumprir o ,dos, no a\10 corrente, morada cultura. para que a
petróleo representa nos des- 1---'

---

" "nossa Carta Magna' corres-
tinos dos povos, Se sobrevi- Hospedes' 'Ilustres 101·Us,lo' e Pr,ov',ocant'e pendesse às aspirações dos
ver uma guerra, 'ficaremos

'

,,',
"

.. brasileiros, e, logo a seguir.
prtvados até dos transpor- j

,

-

numa das mais felizes esco-
t 1 f lt d t '1 Florianópolis hospeda, desde' ontem, os mui- R I

, .es pe: a a a e pe 1'0 eo. ,

, RIO, 7' C"'.A,) _ ROJ'e, O p, re,sldente Nereu ,,,a- lhas, vice-presidente da Re-nentes patrícios, srs. ministro Edgar Costa,do' "E seni',to houver guerra, '

PO'l' ocasl'a-o d,a rellnl'f,o' da I mos hOJe me.smo deu les- pública, o s,r. Nerêit Ramos.

d 't 'Supremo Tribunal Federal' e presidente' da As-
,

-
_.

Iam a aSSIm es aremos pn-/
mesa do, Ca'm,ara o Iwesiden- ,posta ao a�udld.o telegrama., comportou-se sempre 'de ma-

, .

d d' sociação dos M,agistrados, ministros J\_franio a
,- 1 dBIGnelrOS a pen enCla e- -

te Nel'eu Ramo� exibiu um Embora nao dlVu ga os os neira nobre e exemplar. Foi,h'

E" Costa e Vasco Hemique d'Ávila, do Tribunal de �

conomIca. que ano a ano
t'elegra'ma l'ecebl'do e assi- seus termos, soube a repor- realmente, um grande vice-.

t' I' t d Recursos, desemlJargadorés Saboia JAma e Fre-
'

't'.aSSIS Imos, pe o aumen o a
derico Sussekind, do Tribunal de Justiça do Dis- n�do por presidentes de va- tagem polItica que.seus ;1' presideute' da ,I{epúblka,

import/ação de petróleo (> '" •

l' t s e assoch mos, embora elevad.os, >1ao

d
.

d trito' Federal, dr. Mário" Acioli, Procurado!' da nos sme lca o ,<
-

, • '

.seus enva os, a unia- con-
co-es de operários, pedindo alt,lvoS, decla;rando que o <Conto na 6a pág.

!ínua evasão de dividas pa- Justiça e dr. Cordeiro dé Melo, secretário do Su- I >
'

C ada tem negadoT· 'b J
• .'

f' ,,! q,ue a' Ca'ITiI,ara votasse ,com" ongress,o n,' ,

- ---'--

l"a aquisição de combusti.. pr(�mo 1'1 una, que aqUI vem, com o Im espe- ! tocante as medIdas que
I

- .

I d t'
.

d 'I , CI'a os proJ'etos que VI- no , ' <

O'" d'Veis, qúando temos petróleo Cla e par lClparem as comemoracóes do Dia I mgen ,

Ih t r
.

"$� da ( lae
da Justiça. Os ilustre,s visi ::'es, q�e viajaram ; sam melhorai' a situação a- o ExecutIvo e em_ so ICI-

f)m nosso território� O pro- ,I, f'II'ta do povo.. Com,o ent'I'e os tado para a execuçao
, d,o.

t t' d t via aérea,· tiveram carinh ecepçã'tl no aero- '

.1e o con 'I o nes a mensagem
porto local, onde receberam:fí,votos de boas' i. t" d ü;'l teÍegra plano que tem em VIsta.

ú"
":Oi """"'>

:::��::�!;:::��:7F��: da. do mundo oficiaL
.,

von-

f�r�!��::e;,:,e,::,":e� ��!"a1:ã�:;:i:t! 1;:7:!� I 'III
!��e�. !�;:r;l�mp��lP��ta�u: I,�:t��\:;:�a�:\�a���g:;�: são para' abordar o caso, ti; ;;�;'i(t(
é formada de capitais brasi. lIova no'la do -

Dove'"roo' dos I zados, apático e indiferente

Os
ii;, w ('; "F'�;d

Ieiros, com recursos bras!' n
I
ante a miséria do povo, o

leiros e fundada 'dentro da � f d D -d' a B'· pl'esidente Nel'eu Ramos a-

'!ilos,'la legislação nacionalis-!
'

oK a 8S OI os UOOrl3' I c�ou, o assunto de suma

ta sobre o petróleo", BUDAPEST, 7 (U.P,) - aparelho, em nota de 4, do :,gravldade e convocou uma 7
,

Pronunciadas estas bre-! O governo dos Estados Uni- corrente.
'

I sessão conjunta dos lideres mata
''''oves p.alavras, o �l'esideni:e [dos env�ou uma nova, nota, Pelo qlle revelou um me�- j de partidos com assento na sessão

��tuho Vargas apos sua as-: ao governo da Hungria, so- bro da legaçâó norte-ameri-I mesa., Esta reunião efetua

s,.nrLU;'� nas :nensagens en-I
bre' o incidente com o avião, cana, o novo documento

I
da mome,ntos depois termi

'VIadas me,ontmente ao Con- de transporte da Força Aé- constituj uma resposta for- nou com a resolução unam- os efetivos <Ja Armada. Foi

g-re,sso Nacional" recebend9 rea. ianque, forçado a des- mal à acusação hungara, de ,me de"se dar ao presi.d,ente I aprovada também emenda
-ent5.o CU:rf�J'jmentos de t�-I! eeJ; na par.te ocidentaJ 'do que ° a-viãQ ha�ia uIt,rapas- 'Nereu Ramos amplos pode- do si:, Bilae, ,PÍI:to, que cou

dos os mlllIstros presente;; paIS, no dIa 19 de novem- sado as frontelras do país Ires pm:a, dar resposta ao te- I segUlu, asslll1, 'Impor o seu

e outras pessoas que ali ha, ! bl'o, por �aças so�iéticos. Os com "determinado!, �bjeti... leg-l'ama, julgado como in-: ponto de vista, segundo o

viam comparecido especial- I,Estados Unidos já exigiram, vos", inclüsive o de, soltar justo e, por muitos" como, qual a 'ql,lestãó da reforma
mente convidada's punr as- ,I, a libertação dos' quatro p�raq�ed�stas iugo.e_slavos i uma pro�ocação tendente a I comJ!lul�ória, seri,a regulada
.,t;istir ao ato, que foi fjJma- ,membros da. tripulação do dlVerSlOnlstas e ei>plOes. ,desmorallzar o Congre'sso. em proJeto a paIte.

!
-

:

dr. Juizl
o Dia d2

- Eu explico,
Sendo hoje
Justiça, em

justiça' pelas
mãos .. ,

ia

própr1<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LINS NEVES
Dir.tor da 1ÍlLlI!ttl'nidade • m6- i

fiCo do HOllpita\·l<tIe Caridad�.
OLINICAS D. (�'''NHORAS

CIRUR�A'- PARTOS

A.SSISTENCIA AO PARTO •

opaRAçÕES OBST�TRICAS
.

Do.n;ça. tr1andulare.. tiroida.
a.&rio.. hipopl.. , a'te.

Di.turbio. Iiervo.ol _ ••teri.

I1dade _ Re&,im•••
Con.ultórlo: Ru. F.rn.odo Ifà·y

tllado, - T.l. 1.481. f:&••id. R. 7 de Setembro - .iU'1.!er.. e Sou... - Tel. 8411. i

ClIrcl<!a IxcJuaivamente d. erí-

.&A. WLADYSLAVA WÓLOVSKA MUSSI
E

OR. ANTONIO DIB MUSSI
Médtcoe

Cinuala·Clinica Geral·Part..

"r�ço completo e ..peeialisado 'da. DOI:�ÇAS D. 8J1NHU·

DR. M. S. CAVAL-'
CANTI'

.... com m04.rno. método. d. dia&nóltieoa • tratemento.

.oLPOS(}OPlA - HIST_RO _ SALPINGOGRAFIA __ ••'rABO.
ança•.

Bua.' S.ldanha Marinho. 1•.
LIS_O BASAL

T.lefona (M.) 7'6.
".loterap�a por onda. eQTt••••letroeoa&1l1�'o Ilaio. ol,ral _

....leSa a Infra V.rm.lho. .

D A J d
.

O'•••ltllriol 8ua ·T�.jaJlo. D" 1. 1· andar - .difldo �••08.... 1 ra varo· e
_
......no: Da.' •• 11 bón. - Dr.•nul.

'

Carvalho
Daa 11 I. 18 hora. _. Pra.._u..í, Doenças de Crlan�a.

"'t4.Jle1a - .a'Da Saoto. Dum.onto 8, Apto. .. Consultório: Rua Traja-
no 'a/n. Edif: São Jorge �

10 .andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Briea

deiro Silva" Paes, s /n - 80
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende diàrramente daI!

14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

/

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
•..-dal.i8'- efetivo do Hospita' de Caridade. de di\'er...

In8Ututoa e Caixa..

-0-

OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA

Tr�tlJ.mento e Operaçõe.
BRONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA Cura0 Nae10naJ " d. doeaça.

, ••atal.,'

.x-dirator do Ho.pitel Coloul.
'-at·Ana..

Doença. nerve••• II mantal ••

Impotencia Sexual.
Ru. Tiradentea nO .�

""

••Urad. d. corpo. extrRuhol de Pulmões ti .sViRe".
-0-

RAIOS X

....rao· ap.relho para' rRdiogr.flaa da Cabeça.
Tr.iuil.min.çio. v.ra conllróle d. cur.· d ..a SlnDaite.. I."a-

JI Cvn,nlta. da. 111 .. 1. borall,
"ON·a: II. 7�8.

t... Rua 8J\nto. Sarai... .(

HORÁRIO DAS CONSULTAS

(Pala m.nhA - Hospital de Caridade).

(.I. tarda - Oensultõrío Villconde d. Ouro Preto, n. I. (Alto.

Ia C... Bello Horizonte). "

••Iidência Felip. Schmidt 101. Teletona - 1.660.

DR. I. LOBATO
-FILHO

.....1 ii. _.diéina da Univarai·
D.08IlÇAS do ap.rêlho re.plratórle

.... '0 Bra.il). TUBERCULOS.

DR. A. SANTAELA J(J'omsado p.la Pac·uldad. Na-

.�leo por eoncnrlo da Anil

".eia a Paicopataa do Diatrlto

�ar.i.
• �-lntarno, do HÓlpltel/Pai-

Clrur&1a do T«wn

Formado pela Fa�úldadtl Nael�
na' de Medicina. 'I'iaiolol'Íste a

Tiliocirurgião do Hospital Nerêu
li"l'trie" .. lIanic6mio Judiciário Ramo.. Curso de especializaçio
ia Capital Federal. pelo S. N. T. )lx-tnterno ti 11:1:-
JIx-tnterno, da Santa Cal. de

.lIiatente de Cirur6:ia do Prof.
II!Mrie6rdia do Rio d·. laneiro. Dr. Re,nato Ramos da'Silva

'Advogado
Rua Santos DUM<,'nt,. 12 -- Àp. 4

Ueo Pinheiro Guimarães. CRio).
CHaie. _'dica - Doença. Nu- Conl.: Felip" Scbmidt, 18.

e-a...

('..on•• ltórlol aMfleio Ainéll.
.... - Sala'.

"'idancia: AYanida 810 Bran

t!ll, 144.

Don••It.. : Da. 11 ", 11 laora•.

-ITalafonel

OoIl•• ltl1riol 1.tel.
N&e.ictAneia, 1.181. DR. ARMA DO I VA-

LERIO DE ASSIS

Conaulta.. diàr!ament.. 4a. 15

à. 18 hora•.

Rua Dor.:; Jaime CAmara,
20 apto. 2.
Fone M. 802.

o ESTADO
Adllllnlstraçlo

RedaçAo e Ôficinall l
rua Con.lhelro Mafra,
nO 160.
Te!. �.'O22 - Cx. Pos

.tal, 1'39.
Di�tor: RUBENS A.

R�'MOS.
Representente �

A. S. LARA
'Rua Senador Danta.,
.0 - 50 audat

•

Te!.: 22-5924 - Rio d•.
Janeiro

RAUL CASAMAYOR
Rua Feu'pe 'de ÓJJveii.

DO 21 - go. an.dar
Tel.: 2-9873 - Slo

Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano ••.. Crt 100,00
Semestre ."Crt 60,00
Trimestre. Crt 35,00

No Interior
Ano. ..... Crt. 120,00
Semestre .. Crt 70,00
Trimestre . Cri 40,00
Anúncios media.te coa·
tráto.
Os originais. mesmo
não publicados, nio 8.
rio develvídos.
A direção não se res

ponsabi1iza pelos MII

ceítos emítídos DOII ar·

titios assinados.

lJ�:;o�!.��!�:���:���..�!;.��!��O

CONSULTORIO: Rua Nunes Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - 'Das 15 às
17.30 horas.

RESID:€NCIA: Rua Bocaiuva, 135 - Tele
fone M-714.

DR. MARIO
WENDIV\USEN

Cllnica médica d. adulto. •

criança•.
Con.,ultório - Rua Joio ?tuto.

le - Tel. II .. 711�.

Oonsultaa: da. 4 à. li horaa.

Relidêncla: Ru.a •• tev.. J*

nlar 46. Tel. SU.

Dr. José' Medeiros Vieira'

ADVOGADOMEDICO

O...8en1çoa. de Clínica lata.UI

ta AI.latincla Manklpal a )1011-

.Ital de Caridade .

CLINlCA ••DICA D. ClllAN-

tatxa Postal 150 .• Itajaí·· San!a Catarina
DR. NEWTON
D'AVILA

Dnqta ••ra. - Doenças •• I..
uor.. - ProetolO&ia
.l.tricidade .édica

.

I
.

OAS a ADULTOS
C.••• lt6rio: 8na Vitor _.ir.. � Aleret. -

... a. 11 - T.I.fone 1.'07. Conlnltório: Rua Nun•• _aãa· 1',-" %,'lI' ....,..,_ "
..."•. 'fIII""

o...lIltaal .a 11,10 laoral •

'110
. ., - Conlulta. daa lO •• 11 '....... ••• 11 aora. am diano. • .... 11 ,. 17 hora.. I ' ,. ' • I " II �

1Ioai••aeia: :&u. Vida} "�o.,· aa.idlndal �Qa ••reeha. G1I1.1 �: flDOMo,••h., D.-.....�'.'.· ••d•• '.,

- Telefona 1.611. ".,.� . UUt!.'ma,·'. - I'oual' - "81. CU.ITIIIA nuc.oAIf4: PRQ$E8IiM

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

Crédito M. Predial
RESULTADO DO '550 SORTEIO DO' PLANO ",w"
REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEM.BRO DE 1951

CADERNE'fA N°; 2-5.4fi6

PREMIO MAIOR EM MERCAOORMS NO V.ALOR DE::

Cr$' '6-000,.09· -,

Aproximações Superiores Apl!oxiinações Inferiores
Em Mercadorfsa no Va- Em· Mercadorias no Val.u'
Ior de Cr$ 1.009,00 Cada D<l' (l)u$. 500-,00 Cada Uma

Uma

CADERNETA N0 25.467 CA:·DERNETA N° 25.465

CADERNETA NO 17.167 G.AIDEl'RNEgrA N° 17.165

CADERNETA NO 31.275- CADERNETA NO 31.273

CADERNETA N0 17.379> CADERNETA N0 17.377

CADERNETA N0 10.6-91 GAIDERNETA NO 10.691

• O resultado acima
.

é do! soirrElo-d�"� �O
,VEMBRO de 1951 EX)fRAIDO' dos cinco primeiros {Jre

.

mias da extração da Loteria Federar do dia 28 de N@--
vernbro d'� 1'951'

Florianópolis, 30 de Novembro de 19&1
Visto .

Orlando L. Seara - Piscal' de Clube de Sorteioe. .

FAÇA UMA VISITA À"

F"kERICA DE MóVEIS
DE

Rodrigues
& Santos

li'IUZ,,4 LIMA & lRMÃO�
Cous. Mafra, i37
'l 'Iorlanópolís

ESCRITÓRIO DE
A[}VOCAGA I., Materiais de Construção."

DO SOLICITADOR WAL �enef,iciamento em Geral."
DIR CAMPOS !Madeiras para todos mI"

f\dvocaci.!l em geral �F-ins; Aberturas, Assoalhos.•.
Funciona junto aos Inst1- Forr<J Paulista. etc., Madej·

tutos e Caixas .de Aposenta·

�ras
de Pinho. Lei e Qualica-

doria. Acidentes do Traba· de.
.

lho. Inventários, Sociedades, l �s.critório. Depósito "fi'_'
Naturalizações. .

. .Of1cmas - Rua 24 de MSJlJ;'

Escritório: Rua Vitol. nO 777� Estreito - F}orj�-

Meireles, nO 18 - 20 andar. nópo1is, .

1,-------

Agência:

Viagem com segurJoça
e rapidez"

. sO NOS CONFORTAVEIS �11CRO-ONnHJS DO

R4?IDO «SUt-B'Rt'SILEIRO»
F'bJ'ianóphlis "-

,-i'
',I

':ajai - J,einville - Curitib8

It,�� ,.
_ l'

Rua Deodoro esquina da :,.i
Rua Tenente Silveira tt

�H

AT�A NT,I DA
OS MELHORES ARTIGOS! OS ME�ORES PREÇOS! AS' MAIORES FACILIDADESt·

RADIOS --: ELECTROLAS � AMPLIFICADORES - TRANSMlSS_ORES - DISCOS TfX;A-IMSCOS'" AGULHAS·,
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS LIQUIDIFICAD0RES BATEDEIRAS VALVULAs ALroFAlANttES - RE--

... SISTENCIAS

O mais completo estoque de peças para radio
'Rua 7 de Setembro,' 21 e' 21 A Florial}Ópolis

• '. ;-'1

CONDENSADÔRES
*

RAD'�O

.
-

;�$..��;'� .�-" .. ,.���',-.:
-

"I ....�.
---

�.j
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f. Rf'lTAnO 3

,'... .

. r

Vida Saciai Hom�Dagem ao
..

Cimara Municipal Cambie
. .

unos. heróI de Itoror61 pernonalidade do ani�ersa- te à hora regimental tendo
ANIVERS�RIO_.. ,. Ante-ontem, 830 aniversâ- riante tanto no comercro: co- como ordem do dia a ter-

,JORN. JOAO 1< RAINER . .,
.

tr .:-' Oâ '. di
- .' d

• • > 1'10 da morte glor iôsa, no mo na ms r uçao e na ama- cen a iscussao o projeto e

Ocorre, hoje, o amversa- .

t d d do ra Municipal Por fim falou lei n 130
, I'

.

d "cum.i)l'lmen o o ever ',' .

,'TIO nata reio o nosso PI eza-
b tari C 'I o sr vereador Deolindo Cos- 1

'.
. ravo ca armense orone .

,,-{lO colega-de-lmprenEla, jor- F d M h d d S ta que dirige também uma
'. -

F' d' ,
'[ ernan o ac a o e ou- .

:nnhsta Joao ramer, ire- .

-

d bi saudação ao ilustre aniver-,

•. d C� za, nao passou esaperce 1- < ,

',tOl' da �e?retal'la a. �m�� I do
. sariante, O sr. Edio Fredigo

ra .MU11lClpal de Flo1'lanq-, À data que nos' recordava agradeceu as manifestações
· '1)0118..' • lo feito épico 'das armas bra- de apreço e as homenagens

O Ilustre confrade e cro- i . . . • t d
'

.

.

.' . '.,
.:: ., I si leiras, a servIço de uma PI es a as a sua pessoa, a-

'UIsta par-lamentar deste dia-I bra e. j t d t centuando que como verea-
.

.

t ',A bl" Le causa no re e JUS B, a 0- . '

no, jun o a Assem em -

d d P t d It 'dor procurava sempre cor- Ás 8;30 horas
.

1 't' d Estado e as
ma a a on e . e 01'01'0 ,

.

.

ricas e os cambistas estabe-
.:glS a IVa o L

I '5a D'
. -

d 1 f t responder ao seu sincero de- Tudo quanto um publico.

'BU<Lf4 crônicas, relatando os p� a ndada e n an al- seio de t"!'abalhal' pelo en-
.

d filme ! leceram uma tabela de pre-
, ..' .

/

na, coman a a por. aque e .
eXIge e um 1 me.

. .

:iatos importuntes das ses- A

f
. grandecimento de nossa ter- 'Uma novela classica da ços especrais para os qU8 se

_

.

. .. d�' ,nosso conterrâneo, OI con- .

'

trame: d O.soes do Legislativo, ao-nos
.

d 1
.

t ra Novamente com a pala- literatura que se -transfor- encon ram .em seu po er.

Jiel interpretação do que se
.

sagra a pe a tPredsença'jJun
o vra o sr vereador Gercino ! ma num filme classico do bilhete que se deveria ven-

I
" ao monumen o o va oroso .' '. der a 2 mil cruzeiros esta'·

"passa 110 p en a rro.
soldado, na'Praca 15, do Silva., presta à Casa os es- cinema. .

Ao prezado' amigo e cole-
nosso tradiciona'l e glorio- clarecimentos que havia i NA CORTE DO' REI AR- sendo oferecido aos ínteres-

-ga, as nossas felicitações,
so 140 B.C. prometido, relativam,ente ao. TUR sados ao preço de 2.500 e

'mais caras, com votos de incidente havido entre o sr. .Technicolór. 3.000 cruzeiros.
Assim, pelas 11 horas da- A ti dI' d'prosperidades. 1 Presidente da Câmara- e o Binz CROSBY - Rhonda iragem a otería e

A que e dia, Oficiais, Sub-te- -

tI' d 40 '1 1
'

�LAVIO MARCIO FERR -

ar. Secretário Gerai da Pre-
'

FLAMING e William BEN- na a e e mi bi hetes,

RI nentes, Sargentos e Praças A metade dessa tiragem foi
. . do.,14° B.C., tendo a frente feitura. A propósito leu uma DIX.

Transcorre, hoje, o an í- N' distribuida para os Estados,
seu Comandante Coronel carta que recebeu do rete- .

o programa:
versár!o natalício do jovem S

.

G 1 Cinelandia Jornal. N'ac. fie.ando, a. outra metade no
Oswaldo Melchiades de AI- rido se, acretár io era,

"F'lávio "Márcio Ferrari,apli-' O Amor 'I'ríunfa, Des. RIO. Rapidamente. se esgo-
rneida e 'Sub-comandante onde relata como se teria

tcado aluno do Ginasio de C I • ou a venda nas casas loté ..

Major Alvaro Veiga Lima, passado o incidente. Diante o.

I
.

'Lages e filho do sr. Prof. I' Preços: 1'1CaS� embora tenham sido O Ministro da Fazenda,
postaram-se junto ao mo- dessas exp icações, o sr, ve-

t d idFlávio Ferrari, diretor-ge- d G
.

Sil
. C1'$ 5,00 e "',20

oma as provi encias para. SI". Horacl'o Lafer declarou:
numento, ornamentando-o rea 01' ereino I va consi- .:>-

.ral do SESC e SENAC, neste .l d
.

id t O Censura - LIVRE. leVitar
justamente o escoa-. "A mensagem agora assina-

com flores na recordação de td:>l'a encerra o mCI en e .

. 'Estado. d Edi F d
. ROXY , mento para as mãos dos la que eonsubstancia estu

seus feitos e como preito de sr. verea 01' 10' e rrgo
.-,

O jovem aniversariante id ti f té
.. A's 4 e 8 horas cambistas. Tanto assim que dos feitos pessoalmente pe-

homenagem e saudade. consi era sa lS a onas as

receberá, hoje, na residen- l'
-

d S t' 'Sensacional Programa.
só podiam ser vendidos dois lo presidente Vargas repre-

. A Banda de Musica exe- exp Icaçoes o sr. ecre a- h'lh t deiH dos seus paIS, os seus 1'1'0 Gel'al e tambe'm da' o 1'11- 1) -. Um seriado comple-
1 e es a ca a pessoa, POi:3 senta um ato de real cora-

. cutou a "alvorada" seguin- b' tinúmeros colegas e amigos,
do-se o toque de "vitóxia" e ridente por encerrado. O sr, to. os cam lS as conseguiram gem e evidencia ,o desejo

'-{)fere(�endo-lhes lauta mesa . ..

t t I 27 partes - 13 episódios. adquirir nada, menos de. sincero de s. excia. de atacar
"de finos doces e gual.'anás. desfile em continência

enol
preHHien ·e ece a gumas.

cerrando-se com o Hino Na- considerações a respeito, di- GUERRA AOS GANGSTER los grandes problemas naeio-
FAZEM ANOS, HOJE:

cl'onal.� ,zendo que houve por parte eom: I nais. Acredito que hoje as-

SENH'ORES: K
\

Homenagem de pr�fnnda.! do Sr. Secretário Geral' des- ent TAYLOR e Irene

S ft',.
sistimos à uma reunião que

- Adão Sobiel'aski, co-
significacão demonstrou,! consideração ao Presidente HARVEY. egu.ro grarlo ·IPOd.

e se t,orna.r .. histÓrica,
'merciário. 2) C' I dcla'ra e irrefutavel, qual e' �a Câmara e ao sr. P,refeito � ontinuação do pOIS e a e o 1l11ClO e uma

."

- Vitor Deeke, diretor- .
. ','

o sentimento que norteia a
; Municipal. Em todo caso, maIS emocionantes dos se- RIO, 7 (V.A.) - Segun- ca:lJ;_unh.�d.a;; que''''·podei.'a' con-

"Presidente da Fábrica de .

d d' B '1'
. conduta de nossas Forças dava também o incidente rIa os, do infor.mações colhidas, pe- r

�z1l'_o 1'aSl � s�a eman-

'Papel Itajaí. d P d IM:PERIO SUBMARINO' t 1 Clpaçao eCOllomlca
-"- Lauri Silva. Armadas, sentinelas impolu- T.)or encerra o. assan o-se .">. la repor agem, ogo que se· .

SENHORITAS: tas da int!;gridade do B,ra- à ordem do dia entrou em com: ja enviado ao Congresso o Por último, o sr. ministro

sil. segunda discussão o proje� Ray CABRIGAN. projeto de lei que cria H Souza .Lima, gestor da pas-

A tarde, no quartel claque- to de lei que concede abono No programa: sociedade mista de capital ta da Viação, disse que o a-

la Unidade falou a tropa aos servidores da Prefeitu- O Esporte na Téla.. . nacional para a exploração to que se acabava de assis�

formada 1'10 pateo interno, ora. O",sr. vereador Vitor Preços: do'petroleo' e'sua industria- til' era bem a aurora do nos-

nosso conterrâneo.. Tepente Fonte3 'coniunica que a sua ç-!:�_ 5,00, f ?,20. li�ação, o que se verificar� so 7 de setembro econômico.

Ayrton Capella que, numa bancada votará com as mes- Imp. até 1Ó ailO's::"" ainda hoje, entrarão em I Com ,aquele ato, aC,rescentou

linguagem escorreita soube mas restrições da vespera. ODEON, ' pauta na agenda as'sessorüt excia., abria-se uma nova

dizer e bem alto elevar o O projeto foi aprovado com Não haverá sessão cine- técnica do presidente da era nà qual os transportes
nome glorioso de Fernando as referidas restrições. An- matografica. República mais dois impor- a cargo de sua pasta iriam

Machado, enaltecendo sua tes de encerrar a sessão O' IMPERIO (Estreito) tantes assuntos: o seguro ter um grande e um enorme

vida repleta de elevado pa- presidente solicitou a Co- Ás 8 h'oras agrario e o barateamento desenvolvimento, de que

triotismo e que nos serve de missão Especial que .désse Greer GARSON e Ronàld do livro didatico e técnico. tanto carecia o Brasil" .

soberba liçào civica. parecer sôbre o requerimen- tOLMAN - em:

to de auxilio do sr. Acarí NA NOIrr;E DO PASSADO
Margarida. Ficou delibera- No programa:
do que no dia imediato a re- Jornal da Téla. Nac.
ferida Comissão se entende- Preços:
ria novamente com o sr. Pre- Cr$. 5,00 e 3,20
feito Municipal. A presiden- Imp. até 14 anos.

cia designou os srs. verea� ��,....(�O�

dores Antônio Apostolo, Vi- RRIDAS. REUMA'I'ISJlO
tor Fontes e Osní Lisboa pa- II PLACAS SIFILI'l'IC.lI
ra visitarem o sr. vereador EI-'II'"r de NogU8,·,'aOsmar Cunha. A seguir é
encerrada a '"sessão, marca- ••dJeac;lo au:dlfar ......
da outra para o dia �eguin� tam.,to da ,«m.

negro da 'Iotéria.'
de Natal

2.500 a 3.080 eruzeiros
03 bilhet8s

RIO, 7 (V.A.) - Está ha-

De

Cine-Diário
RITZ vendo cambio negro na ven

da dos bilhetes de loteria do

90% dos bilhetes à venda
nas casas lotéricas -,

A reportagem esteve em,

contacto com a Esquina da

Sorte, a Casa Moneró e a

Fasanello, onde já não ��
xiste nenhum bilhete. à ven

da. A opinião corrente é' de
que a tiragem é insuf icíen
te, havendo mercado para,
no mínimo, 80 mil bilhetes
de .Ioteria de natal.

As 5 e 8 horas
IMPERIAL Natal. ,Já não existem bilhe

tes à venda nas casas loté-

Mensagem
de Vargas.,

'En.lace SOUZA - FREITAS
Civil e religiosamente rea

liza.-se hoje, em 'Sac<:l dos
,Limões, o enlace matrimo
nial da gentil senhor'ita Zil:i
Souza, ftlha do sr. ÀurÍllo
Souza, com o nosso jovem
conterrâneo Aldo Freita'<,
funcionádo da ImpreJ!J.s<l.
'OfiCial do Estado.

,., l.jM�riá da
.

Conceição
'·'\j{1ll11araes. .

-,- Lucia Mai-ia Périco.
- Glaucia Maria GÔrte:
CASAMENTO:

Enlace Moré-Digiacomo
Realiza-se, hoje, no dis

-trito do Saco dos Limões, o

'€ulace matrimonia.l do sr.

,Ari Ocampo Moré, filho do
·-sr. Francisco Ocampo Mo
.. :l·é com a. gentil senhorinha
, Carmem Digiacomo, 'filha do
sr, Vereador Rafael Digia-

· como, funcionário do Depar
tamentó de Saúde Pública.

Paraninfarão o ato rel;-

Adoeceram
i

mais dois, tri
pulantes d,. «Venus»

,RIO GRANDE, 7 (V. A.) dois doentes estão passan
- Esta manhã foi feita a do bem e que os casos não

necropsia do maquinista tem maior importância.
falecido a bordo do carguei- O cargueiro continua jn-
1'0 "Venus", devendo' (} ma- terditado e assim pel'mane
ferial recolhido ser envia- c�rá até a perfeita elucida
do imediatame�te para Por- ção das misteriosas mortes
to Alegre. verificadas a bordo, o que

não se verificará antes de

No ato-civil, que se rea

lizará às 17 horas, na resi
-dencia dos pais da noiva,
:naquêle distrito, sel'ão tes
'temunhas pelo noivo, o dr.
'Cid Rocha Amaral e sra.

Maria Luiza Amaral e An
tônio Ocampo Alves e sra.

· Celina Alves e da noiva o

sr. dr.'Aderbal Ramos da
:';silva e sra. Ruth Hoepeke
<da Silva e o Vereador Mi
guel Daux e sra. Lidia Daux.
,No religioso, às 17,30 horas,
.na igreja N. S. da Boa Via
,gem, serão padrinhos, pelo
noivo, o sr. Francisco Ocam-
'po Moré e sra. Delminda
'Ocampo Maré e o sr.' João
Ocampo Moré e sra. Estelita
',Cal'doso Moré, e, pela noiva,

·

o sr. Vereador Rafael Di
. giacomo e sra Marina Sil-
veira Digiacomo, o sr. Te
'liente Jorge Ocampo Maré
€ senhorinha Olga Lima.

As almofadas e alianças
'estarão a cargo das meni
nas Rose Mary Dig-iacomo e

Ros(':Oigiacomo.· .

O ESTADO feficita o

jovem par e seus genHores.

Ouél achou 1

Partic lpacão'
A tensão nervosa da tri- dois ou tres dias, pois o Ins-

puJação do navio atingiu o tituto Medico Legal. de POT-

I
máximo hoje, quando mais to Alegre informou ser es

de dois tripulantes mostra- te o prazo minimo para ul

! ram sinais de intoxicações, j 1 imar os exames toxicologi
\ sendo recolhidos- à Santa I cos das visceras, a unica
Casa. O medico legista in- forma de conhecer a causa

formou, entretanto, que os mortis.
.

Pede-se à pessoa que a

chou um _pacóte de cor ver

de de 30 x 40 cont�metros
contendo duas radiografias
e' exames de laboratórios, a

finesa de entregá-lo no Ins
tituto de Identificação e

Médico Legal, á rua V'{scon
de de Ouro Preto nO 87, que
será gratificada.

gioso, por parte da noiva o

sr. Mário Souza e senhora e

do noivo a srta. Déa Cunha
e o s'i-. Nerêu do Vale Perei-
1'a.

No civil as
- testerrtunhas

do noivo eerão o sr. Vital
Machado e exma. senhora e

da noiva o sr. Argemiro M;::.
chado Vieira e exma. senho-

"

I

e Sra. Clodomiro
Neves Pizani

participam a seus pa
rentes e pessoas de suas

relações ° contrato de
casamento' de stla filha
Angelina, com o sr. J0-
sé. Lupércio.

Vva.Sr. Celeste Lopes
Mafra

participa a seus paren
tes e pessoas de suas

relações, o contrato de
casamento de' seu filho

,
.Tosé Lupércio;
srta. Angelina.

com a

Levi C�rneiro eleito- para a

Corte Mundial de, Jostica
PARIS, 7 (U.P.) - A AS-'I sil, juiz para a Corte Inter

sembléia Geral das Nações nacional de Justiça, na va-

.

'1
ga criada pela morte do dr.

. Unidas elegeu d. dr. Levi J. P. de Barros e 'Azevedo,'
Fernande�Carneiro, do Bra·· da mesma nação.

1'a.

Ao jovem par as feliCita-Ições de "O ESTADO".

Angelina e José Lupét,:io
noivos

Fpolis., 6 de dezembro de 1.951

'AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
í "METO{)O P4RP OOMQR.

LEÕr=8 f" I
t '

I
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.

lo que apuramos. as entidades de Stl. Catarina e Paraná concordaram
com o mês de janeiro próximo para� realizaeão da 38. disputa da lae

«Amizade» entre os selecionados dos dois Estados vizinhos-

-Estado Esportivo
-e:»_• .-_-••••_._._ .__- _•• .._,._-.-•••-_ _• ."._••- _• ._,. _,._. - _. ..., -------.......,..._........,.�.._-.._- • w.-. · -.....,.. ._.,.·__.,._,._,._- ·.-,.._,.,.,. �

"

����!!!�IP,! Atlético x Figueirense, a sen

sacional peleja de amanhã
peonato da Segunda Divisão
de Amadores, para hoje es

tá marcado o prélio Rerci-IPor duas vezes, devido ao I ra-se a sua realização, es- avaianos e boquenses empe- lío Luz x Guarujá, com in i-
estado alagado do gramado;' tando empolgando a 'cidade nhados em sensacional con- cio 'as 14,30 horas, no es- - Vem despertando intensa Será, certos estamos, um

foi adiado o encontro Avaí o cotejo entre o lider ínvíc- fronto pela vitória. ! tádio da F. C. F. ! expectativa nos meios fute- dos mais sensacionais e e-

X Bocaiuva, fazendo recuar to e o "lanterninha". A preliminar terá início Amanhã, pela manhã, no bo.ísticos da cidade, o jogo mocionantes cio certame,
as datas dos jogos do certa- Hoje à noite, portanto, às 20,30 horas, prometendo mesmo local, jogarão -Fla-' de amanhã, em disputa do prometendo levar ao está-
me de Profissionais.

i
veremos em ação os craques 1

ser tambem sensacional e mengo e TAC.
I Campeonato de Profissio-. dio da rua Bo�aiuva, na tar-:

,

p;;�i�;a��;;, ;;�ãO di�putados. na iri�gi�'mpeãO arge;ii;� ,;nRacing ,:f�:'::PI�,�:�o �� ����:�: I!' ,:;u,�:,�7,�a,a�:at:��f:"

Sao Silvestre. em Sao Paulo· BUEN�S AlRES,_7 (U.P.) jogo .ássumiu contorn?s ver-I
, "

'. ;....
- O Racing conquistou pe- dadeiramente dramaticos. A � Oi"

·

I- d G lO' ..S. PAULO, 7 (V.A.) -lOS
Premies IndlVld�aIs la terceira vez consecutiva primeira partida da série leia Jza ,a em o lanla aComo, sempre o faz, A GA- 1 ° lugar - Medalha de

o cetro do campeonato de decisiva de desempate en- ,

Z�TA Es�o�TryA ofeI:t�- 'Prata e ouro em alto rele- futebôl da pr íme ira divisão I'tre os dois clubes que ha- Prelímínar de S Silvestrera aos princrpaas CI�SSlÍl- voo de Buenos Aires, ao derrotar viam chegado ao términodo, ..

cados na XXVII COl:r�da de 2° lugar - Medalha espe- pela contagem mínima o certame com igual número S. PAULO, '7 , (V.A.)

-ISi1vestre
muito tem contrí

São Silvestre magn if icos e cial toda de prata. esquadrão do Banf iel d, com
I de pontos perdidos findara Cresce e avulta de impor- buido para o progresso des-

ricos prémios, =>. ao.s 3° lugar - Medalha de
um tento, conquistado na

I
sem abertura de escore. tancia, sem duvida alguma, portívo desta capital; con-

quanto aos coletivos (enti- prata e bronze. segunda fase, por Boyé. O a providencia posta em pra- I siderando que compete aos
dades e clubes), destacan- '4° lugar +; Medalha de

tica pelo prof. Venerando governos incentivar as pra-
do-se -as medalhas aos me- bronze e prata, , A "G " I" d de Freitas Borges; dinami- ticas desportivas, fatores de
Ihores classificaclos 'e em '5° lugar - Medalha toda

I
vaI x UaraOI, o pre 10 e co prefeito municipal de aprimoramento físico e mo.

geral, que levarão a efigie de bronze especial.
.

Ieí Goiania, oficializando, por ral da raça; considerando-
do saudoso dr. '.Cas'per' Lí-} Do 6° ao 20° lugar - Me-

'

quarta- eIra préxlma decreto, a preliminar que f'inalmênte, que essa reàlí-
bero, além de 10 artisticos dalhas de bronze com

pra-l
'

terá lugar na capital do zação de -A GAZETA ES-,troféus magnificamente ta.
' É o prelio anunciado pa- ao Guarani, o "bugre" apre-

I d PORTIVA d t
",

grande Estado centra, 0-
; eve merecer 0-

trabalhados. 'Do 210 ao 300° lugar - I ra quarta-feira p:-o_xlma. s.entará para o match com o
mingo vindouro, para esco- do apoio dos poderes publi-

Os juizes que irão cola- Medalhas de bronze.
,- Ambos os quadros irao ao Iider o mesmo quadro que

lha do atleta que represen- cos, por se tratar da prelí-
borar pelo maior exito da Os Premios Coletivos gramado para um grande e derrotou o Paula Ramos por

tará aquela unidade 'federa- minar de uma competiçãoXXVII Corrida de São Síl- (Entidades Nacionais ou espetacular triunfo. Ao que 3 x 2.
tiva na sensacional São Sil- desportiva de ambito nacio-

vestre receberão', tambem Estrangeiras) nos informou pessoa ligada
vestre deste ano. Mostre, as- nal e internacional, concor-

uma medalha de bronze. I
'

la colocada - Um troféu,

H f" sim, o operoso homem pu- rendo para estreitar os la-
2a colocada - Um troféu. onrosas re erenctas ao blico patricia, sua perfeita ços de amizade entre os po-

Campeo�ato Clubes Filiados

E'
\

.

F L' consciencia esportiva e sua vos, decreta: Art. Unico -

�

la ,colocado - Um troféu. sperança. �. elevada compreensão dos Fica, a partir desta data, 0-

ParaDa"US" 2° colocado - Um troféu, Recebemos o seguinte ofi- que me acho ligado até ho- fatos relacionados in timaj- ficiaU'zada, nesta capital, a
V � 3° colocado - Um troféu. cio: je. Por isso mesmo me sin- mente com a pratica da edu- Preliminar da Corrida de

CURITIBA, 7 (V.A.) 4° colocado - Um troféu. "FLORIANóPOLIS, 13 de to no dever moral de dizer cação fisica em nossa terra. São Silvestre, realizada a-
Com os resultados da la 1'0- Clubes Não Filiados novembro de 1951. a V. Excia. e aos dem�is as- Eis na integra o teor desse nualmente no segundo do-
dada do returno, a classifi- 1 ° colocado _. Um troféu. Sr. Redator Esportivo. sociados do ESPERANÇA decreto _ decreto que é mingo do mes de dezembre
cação dos' clubes que dis- 2° colocado - U mtroféu. Solicito a, gentileza de que as homenagens e a gra- uma lição e que é exemplo: sob os auspicios de A GA-
putam o Campeonato Para- Clubes do Interior transcrever em as colunas tidão se devem totalmente "Decreto nÓ 86 -' "Oifi- 'ZETA ESPORTIVA de São
naenses de Futebol do cor- (Fyiados ou não) de "O ESTADO ESPORTI- aquele dinâmico filho de cializando a Preliminar Paulo - Gabinete da Pre-
Tente ano é a seguinte: _.:... 1° colocado - Um troféu. VO", 6 ofício abaixo tran s- LAJES, certamente um dos Goiana da Corrida de São feitura Municipal de Goia-
1 ° Coritiba, 6 p.p.; 2° Es- 2° colocado - Um troféu. crito, recebido pela' Presi- espíritos com que a Provi- Silvestre" - o prefeito mu- n ia, aos 21 dias do mes de:
portíva, 9 p.p.; 3° Ferroviá- .Todos os atletas e dele- dência do Esperança Fute- dencia dotou a terra bani- nicipal de Goiania, no uso novembro de 1951 (as.) Ve
rto, 12 p.p.; 40 Agua Ver- gados estrangeiros e bem ból Clube:

'

ga-verde para que ela fosse de suas atribuições, e con- nerando de Freitas Borges,
/' de, 13 p.p.; 5° Palestra Ita- assim os jornalistas de ca- "Estado de Pernambuco bem brasileira e. bem gene- siderando que a Preliminar prefeito; Waldir Fernándes

lia, 15 p.p.; 6° Monte Ale- da Estado do Brasil rec�be- _ Poder Judiciário � Jui- rOsa. Goiana da Corrida de São de Lima, secretário".
gre, 16 p.p.; 7° Atletico, 19 I'ão uma lembrança especial zo de Direito da Comarca Se um dia puder in teres- I"

,
,

p.p.; 8° Bloco Morgenau, 12 da XXVII Corrida de São de Taquaretinga do Norte sar à direção do presídio da ••••••••••••••••••••••�••••••••••••••••••••"
p.p.;. 9° Britania, 24 p.p. SHvesb:e. _ Em 27 de outubro de 1951 PEDRA GRANDE que um

- De Juizo de Direito da ex-recluso conte aos queLíder da técnica e da, diSCiplina Comarca Supra, ao Exmo. aí se encontram, a sua ex-

RIO, 7 (V.A.) - Na Ta- Da mesma ,forma, na Ta-
Sr. Presidente �o ESPE- periência, as possibilidades

ça Eficiencia, o quadro da 1 �a Disciplina, o tricolor ca- RAN9A FUTEBoL CLUBE, que um encarcerado tem
colocação dos clubes é a rioca continua como lideI' e

- FpolIs, S,C'. - �ss. Agrade- superàr a injustiça de que
seguinte: '. ce comunwaçao. Senhor se sinta alvo ou apropriacada vez maIS absoluto. EIS

P 'd tAl
.

. .

a classificação-...dos concoI'-
r.eSI en �: grac eço mm- contJgêncla que o fez des-

r t d'f' '1 t f lto
comOVIdamente a comu- gatrado, podereiaproveitan-en es ao 1 ICI 1'0 eu: ._

10 FI
.

. 'l1lcaçao que teve que me do umas ferias individuais,ummen·se, 79 pontos, t ESPERANÇA FU d' d
.

20 B 104 30 M d
. pres ou o 1 - Izer e vIva voz que uma

" an�u,o; a urel-
TEBóL CLUBE a� celebrar Penitenciaria com um ROI a, 186, 4 Bonsucesso, 200; 't

. ,.

MEM na sua- direção não é50 America, 210; 60 Olaria
o

sSelbl OId,av.9 alllvers�ar�o.
273; 70 Canto do Rio, 305; .t� endo q�le 10 gremd lOpeEs- uma catacumba de vivos

80 S- C
-

t
-

423 90 pOl IVO os lec usos a - mas uma oficina de recom-ao rIS ovao,;
,

FI t:20' 100 B t f
DRA GRANDE desfruta de posição humana.amengo,;), o a 0-

560 V bom conceito esportivo e i A todos do ESPERANÇA •go,: ; 11° asco, 626.
t 'd f' l'd ' b' d"-==---'---_________________ em cumprI o sua ma 1 a-' meu 'muÍlto p nga o e vo-:

Empale DO Interestadual de precipua que é servir de
I tos pela felicidade pessoal

- instrumento de harmonia e! de cada um e do nosso clu-
disciplina carcerária, ale-li be. Atenciosas saudações.Fi"ueirense X Cruzeiro gro-me por ter sido o instru- (As.) Alfredo Pessoa de� mento de que se serviu a Lima - Juiz de Direito'''.Presente colossal assis- O resultado foi um empa- direção dessa

penitenciá-I' Aqui, pois, os meus. agra-tência teve lugar, ante-on- te, de 1 x 1, tent.os. de Uni-r ria, entregue ao tempo, ao decimentos em profusão, petem, no estádio da F. C. F., bu para os locaIS e Nal'do brilhante e humano dr. Ru- la colhida que for dis}'leno sensacional embate inte- para os gauchos. bens de Arruda Ramos� pa-I sada à trancrição solicita-restadual entre as equipes Em nossa, edição de ama- ra fundar o vosso clube e da.
'

do Cruzeiro de Porto Ale- nhã publicaremos. ampla re- tambem o MEU CLUBE, o I João Dias Ferraz - Pre-gre e Figueirense, local. p�I'tagem a respeIto. único grêmio esportivo a sidente".

Hoie O Jogo Avai X Bocaiuva

1° lugar - Fluminense,
196 pontos; 2° Bangu, 174;
3° Botàfogo, 156; 40 Vasco,
153; 50 Flamengo, 151; 60
Olaria, 119; 7° São Cristo
vão, 115; 80 America, 105;
9° Madureira, 79; 100 Bon
sucesso, 68; 11° Canto do
Rio, 43..

\

Sementes Holandezas
de Flôres e Legumés a Preços Excepcionais

Oportunidade Extraordinária

100 saquinhos sortidos (mínimo) Cr$ 130,00
200 " Cr$ 240,00.................

300 " " Cr$ 340,00.................

500 " " Cr$ 525,00...............

1000 " " Cr$ 1.000,00...................

x..'i:X

Sortimento completo de 55 saquinhos diferentes
por, apenas Cr$ 100,00

Os preços acima incluem a remessa, pelo correio
comum. Para remes�as por VIA AÉREA, adicionar
10% sôbre o valor do pedido.

xxx

Pedidos p�ra: M. F. ALVES - Caixa Postal,
1771 - RIO DE JANEIRO., acompanhados de vale
postal ou cheque pagável no Rio ,de Janeiro.

Não faço Reembolso.

C.misu, Gravatas,

PiJ"'! F . ·1mes Meias das melhore.. raqueza'J em gera
pelos menores preços só lU V·lubo CreosotadaCASA MISCELANIA - RUI I U
Conselheiro Mafra. i (Silveira)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 8 de Dezembró àe 1951'U ES1'Àbõ

seu palacete no

estaduais"
religiosa organizou o casal Esperidião Amio, em

Bom 'Abrigo.-Presentes as mais aliás autoridades
o sr, Esperidião Amin, a cujo

I
mais íntimos do conceituado comer

<;;�pirHo progres�ista _

se deve já as- ,ci�nte que é .também U111. �os !l1�iS,�slnJ!dadas realizações. acaba de

I
ativos e realízndores espirrto ([e

-coricrctizar um notável empreendi- dicados ao progresso social e ii
-niento, que mais o recomenda à es- prosperidade econômica de nossa

<tima e ii simpatia da sociedade .ca- terra .

. "ilarinense, ESJ)irito cristão, teve a Congratulando-nos com o sr. Es-
'jr.icíali\'a :oe construir, na sua ele- peridião Amin pela esplêndida lIli-'
,'gante. CG:)j'o(''tirv-el e encantadora dativa, queremos frisar a comove

'_l'e;idt'nei:: (]� ·verão. no bairro Bom dora impressão que aquele afo dcs
Abrigo, !>('Ussima gruta E:lU que en-I pei-tou em todos que õ presencia

·-;tI'OlllZOIl a S�i,('rossanta �Il1lagel:n de ramo

']'\USS<l Senhora de Lourdes. I Soube o sr. Esperidião Amin

Dando. com êsse gesto magnifico marcar, em 111<ielevel· e magistral
''lÇ
.: :berbo exeJll�l() -.�enlimen�o I c.o,n('retizaç�o, .a sua posição- espi-

ij)JI?Gnso. o sr. Esper idião Aruin ritual .e 'a inteir-eza moral no seio

Sublhae festa
.
Bairro

Ao ato inaugural da belissnna
Gruta e imagens do Sagrado Co

ração de Jesus, São Judas Tadeu,
Santa Catarina, Santa, Teresinha e

Santa Bernadette. S. excia. revrua,

Dom Joaquim Domingues de Oli
veira. Arcebispo. :Vletropólilano,
após o benzimento, pronunciou
.breve oração congratulatória ao

distinto casal Esperidiâo Amin c

dona Helsa Amin,
GHUTA DE N. S, DE LOURDES,

Bairro de Bom Abrigo, arrabalde de

Coqueiros, municipio de Florianó

polis, Estado de Santa Catarina,
aos dois dias do mês de dezembro
do ano de mil novecentos e cin

quoen ta e um. Eu, Altino de Oli

veira, convidado para, elaborar a

presente ata, a assino, com os de
mais presentes.
Esta, ata foi subscrita por mais

de cem convidados.
° senhor Esperidlão Arnin, sua

exma, espôsa dona Elza Amin He

Iou, seus filhos Esperidiâo, Alaíne
c Teresínha, prodigalizaram a to-

D. Joaquim Domingues de Oliveira, Arcebispo Metropolitano,
discursando na gruta N. S. de Lourdes.

jbOld; major
Pedro Augusto Carnei-I José Grumiché. Felipe Carneiro,

ro da Cunha, capitão Fortunato Go- Severo, Simões e exma. sra., coro

minho e cxma. espôsa d. Dilma I nel Guido Bott, cxma. sra, e filhas,
Borges Cominho €' filhos. exrna. i Valdemar de ;Vlel.lo Dias, Miguel Mal
1'3. u. Cristina Carneiro, espôsa do I ty c exma. sra.. sra, Zaia Bellu
T. Almirante comandante do 5° Dis- Amin, senhorita Elmoza Jorge,
trito Naval sr. Carlos da Silveira
Carneiro e sua gentilissima filha
Vihna, representação' do Colégio
Coração ,de' Jesus, comandante

Agudo, que serve 110' 5° Distrito

Naval, Manoel Joaquim dos San
tos. Ademar Madeira, Nilton Do
minoni. Thibes de Almeida c exrna.

sra., desembargador Hercilio Me

deíros e exma, S1'<I., Alti no de Oli
vcira e cxma. sru.. tenente Arruda
Caruar a e exiüã. sra .. tenente João
Domingues da S!lva e exma. sra., I
coronel Lara Ilibas e exma. Ha.",
deputado' Elpidio Barbosa ·e exma,

sra., viuva Adélí a Am!n, senhora
Duke Carrreiro Cabral, dr. Cama
ra Netto- e exma. sra .. viuva Mar.ích
Jorge. Jos� Augusto Farip. .sra. An
tônio -Salum. prefeito Paulo FOI1- Uma vista da gruta, vendo-se a imagem de N. S. de Lourdes.
tes e exma. sra.. senhorita Silvia
Amélia Carneiro da Cunha, Milton Luiz Piazza, Antôn-io Silva e exma. dos, as maiores gentilezas.
Fett e exma. sra .• Jacó Jorge Sa- sra., João Cardenllto, Nicolau Ber- A festa decorreu num ambiente

lum c exma. sra'., Eduardo Bosa, ber, Lothar Schiefler.
.

jornalista de cordialidade e admirável '1'lpi
Pedro Bina Martins e �xma. sra., Jairo Callado, Tomaz Camilli e mui- rito religioso. encantando a todos

Dalmiro Duarte Silva e exma. sra., I tas outras pessoas, f qlle dela pa,rticiparam .

4) sr, Esperidião A:tnin, ladeado por ss. excias. o Governador
,)riueu Bornhausen e Revmo. Arcebispo D. Joaquim Domin

gues de Oliveira.

. acentua aqueles traços' de caráter e I da sociedade caturinense; que tan-"
'<oe inteligê.ncia que lhe valeram, de I to aprecia os seus dotes de caráter e

lJá muito, a geral admiração e a de scnsihilídade
':I<lmízacle de largo circulo social, em No aprazi vel e magnifico pala-
.Florianópolts. cete .ele Esperidião Amin efetuou-se
Com a presença, de S. excia. o sr, domingo ultimo a solenidade de

. Governador Irineu Bornhausen e de inauguração da Gruta Nossa Se
'$ua exma. espôsa d. Marreta Kon- nhora de Lourdes, cujo ato se ve

-der Bornhausen; e de s. excía. ri ficou ás 15 horas. Estavam pre
revma. o Arcebispo D. Joaquim Do- sentes o sr. Govêrnador Irínen Bor
'mÍnglH'S de ,Oliveira, o ato inau- nhausne e sua, exrna ..espôsa d. Ma-'
�uraJ daquele admirável recanto de rieta Konder Bornhausen; s.' excia.
'uraçiío e religiosidade pôs em re· I'evma. D. Joaquim Domingues de
·.�êvo· a expressão do acontecimento, Oliveira, que se fez acompanhar do
.que tão. grato deve ser aos amIgos revmn. Mons'enhor Frederico Ho-

Mi50isterio da ..Guerra ;;�g!����. Clube Doze de Agosto �::�:!:o:e
.
8. Região Militar QUITETURA DA OITAVA

Convl-'e· De ordem do sr. Major
'IJ O I t'

• REGIÃO I Aviador Comandante, .estão

.lipoca C mp emeu ar para IDcor- {, Pelo \ presente tórno pú� A diretoria do Clube Doze de Agosto tem o prazer de sendo chamados à inspeção

pora�a-o de 19�2' bEco que o Sr. LINO JOÃO c�nvidar aos seus distintos associados para o grande e de saúde no quartel, do

" "
. 'IZANATTA requereu a este

I tradicional
baile de São Silvestre, a se realizar na noite Destacamento de Base Aé�

T'

Todo cidadã� resi�ente no Município de FLORIA- Cons,él�o registro a título de 31 de fluente, quando se verificará ,a apresentação lrea de Florianópolis, de 1°
N OPOLIS pertencente a classe de 1933 ou anteriores, precano como CONSTRU- das senhorinhas "DEBUTANTES" de 1951. à 20 de dezembro do cor-

. �liJ](ta em falta com o SERVIÇO MILITAR, deverá apre-!TOR, para o Municipio de Esse baile é dedicado tambem a todas as senhori- rente ano, para fins de in-
sental'.:se de 2 (dois) a 6 (seis) de Janeiro de 1952 - na TURVO, Estado de Santa nhas que já tiverám a ocasião de debutarem em anos an- c1usão, os cidadãos das elas-
-cidade de FLORIANÓPOLIS1- 140 B.C., para ser INS- Catarina, de acôrdo com o teriores.

.

ses de 1931, 1932 e 1933,
.PÉCIONADO e SELECIONADO. parágrafo único do Artigo Traje: - Casaca - Smoldng - Sumer. lalistados por esta Unidade.

Quartel em Florianópolis, 5 de Dezembro de 1951. 5° do Decreto número. . . . . Arnaldo Dutra - Diretor Social. Os candidatos poderão úti-
(As.)Oswaldo Melchiades de Almeida - CeI. Cmt. 23.569, de 11 de dezembro lízar a conducão, (Gami-

,da Guarnição Militar de Florianópolis e do 140 B.C. de 1933. nhão) que 'pal=te para esta
Ficam, pois, convidados .J.,...- Base Aérea às 6,00 horas,

os profissionais 'interessa- A G U A � D EM'. do
..

M
.. ,e,.r,cado MUllicipa_I_.__dos, devidamente registra:" n

dos neste Coriselho, a se pro- A S t· p' d··
.

nunciarem a respeito, para apa. eira ro Iglosao que lhes é facultado o

prazo de 30 (trinta) dias, a

contar da pub�icação do pre
sente Edital.
Pôrto Alegre, 30 de outu

bro de 1951.

Eng. Walter Boehl- Pre
sidente.

(ompre pelo me

nor preço da cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo

dilo 1951, com ga-
rantia real de

5 ·an.os.

,ERIPAS, REUMATISMO
II PLACAS SIFlLITICA8

Elixir de Nogueira
Medieaçlo auxiliar ao ....

tamnto da .if1l1.Teatro CatariDen�6 de Comédia

V fude-se ou

aluga-se
Uma casa de material,

com todo o conforto, sita à

rua Antônio Carlos, em São
. José.

Tratar na padaria "BEI
RA MAR" com o Sr. João

José Leite, na mesma rua.

.Osoy Gama & Cia
I Anuncie n"'O ESTADO"

Cai'xà postal, 239
Telefone, 1607

'I
I

SEUS INTERESSES NO
Rio de JaneirQ serio
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVlIS
advogado

Av. Rio Branco. 128 -,SaI88'1808/4
Telf. 82-6942 - 22-8005.

Vende-s�'
Duas casas sendo uma de

material e outra de madei
ra, à Rua Germano Wen
dhausen n. 49. A tratar na

mesma •

...

. Rua Jeronimo
Coellto, 14 \'

FLORIANOPOLIS
• Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 8 de Dezembro de 1951 o ESTADaa, • �.),
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Boletim Semanal
SEMANA DE 26-11' A I o Comandante do 5° Dis-

2-12-1951 ' trito . Naval, Sr. Almirante
I nos que: nos que:

Louvor: I Carlos 'da Silveira, Carnei- ,_ em 1634, ao amanhecer, - em 1631, quatro com- Na sessão de ontem, da Assembléia Leg islati-
É grato tornar público a; 1'0, regressou no dia 27 p. as tropas holandezas dos panhías de espanhois, co- va, ocupou a tribuna o deputado Siqueira. B�Ilo, �ara

satisfação de' ter tido' sob � passado do Oeste r Catari- Coronéis Schkoppe e Areis- mandadas pelo Capitão Juan ocupar-se do projeto de lei do deputado 'I'eixeira Pinto,
minhas ordens, pelo eSPaÇO nense, que -vísitou n-a com- zewsky tinham construido de Xereda, gesembarcal'am no qual se pretende alterar as atuais divisas entre os

, de 110ve mêses, ° Capitão-' panhia dos S1's. Iríneu Bor- C bdI' Videítrês postqs fortificados à pe- no Forte de a e e o, con- munícípios-tle Tangara e' I eira.

de-Corveta Paulo Carvalho nhausen, Pédro SaIles dos
quena distância da Fortale- seguindo no primeiro ataque . Com esse projeto seria sacrificado de tal forma o

da Fonseca e Silva. Santos e Major Alípio A. de
za de Cabedelo; tomar uma trincheira, mas distrito de Iomeré, que mais valeria sxtinguf-Io - decla-

Oficial que por mais de Carvalho, respectivamente,
_ em 1822, foi preso no' foram forçados à retirada: ra o nobre parlamentar.

dois anos vem servindo a Governador do Estado de Rio de Janeiro o padre Ja- - em 168�, em Lisboa, fa- Mais adiante, baseado em dados. concretos e em ma

êste Distrito Naval, onde Santa Catarina, Presidente nuárío da Cunha Barbosa, ieceu o General Pedro J'ac- pas feitos com grande rigor, o ilustrado' representante.
por largo tempo desempe- do Instituto Nacional

j
do

que fôra a Minas Gerais em ques de Magalhães, Viscon- de Caçador mostra a inconven iencia e a impl'atica�ili
nhou as funções de Chefe do Pinho e representante da comissão da Maçonaria para de de Fonte-Arcada. Foi, dade da lei proposta, dizendo, entre outras cousas, que
Estado Maior, e outras, to- 5a Região Militar, onde fo-

promover a aclamação do quem. em 165"\, como coman- alteradas as atuais divisas entre as duas comunas, se

(las da competenéia de ofi- ram, para conhecerem "in Imperador D. Pedro I; dante da Frota da Corripa- causariam séfios transtornos e prejuízos à população
dais de pôsto superior ao loco" o estado da fronteira

_ em 1825, no arrôio de nhia de Comércio dó Brasil p�j_ncipalmente de Videira, ainda mais se. tivermos em

seu, sempre com a prof'i- internacional e concertarem Conventos, o Coronêl Bent� cooperou para a câpitulação. conta o fato de que o rio proposto para novos limites,
e iencia, a dedicação e· o a- medidas no sentido de pro- Gonçalves da SÜva com o de Recife e expulsão dos ho.... \ vem dividindo lotes coloniais, cujos proprietários passa
mor ao trabalho que lhe são ver os rios lindeiros daque- Tenente-covonél Bonifácio landeses; riam a ter dúvidas a qual municipio ficariam pertencen-
peculiares, tornou-se mere- 'Ia região, de uma fiscaliza- Calderon, atacou e disper- - em 1'713, deu-se a ins- do.

.

.'

cedo!' do louvor que óra f'a-
.

ção adequada e eficiente, sou uma divisão de orientais talação da Câmara da Vila O deputado Siqueira Bello discorreu longamente sô-

ço, -' I Entre outras localidades de do CoronelInácio Oribe, que de São .João d'El-Rei, antes bre o assunto, revelando-se conhecedor profundo <\a zo-

Ao despedir-se dêsse pres- . menor importancia .estraté- perdeu 44 mortos, prísiorrei- chamada Arraial do Rio das na onde se pretende situar o litígio, pois quando Prefei
t.imoso oficial, formula êste i gica, foram visitadas as c i-

ros e urna bandeira; Mortes. Recebeu o predica- to de Caçador teve oportunidade de percorre-la e estudá
Comando os votos de feli-; dades de Chapecó ·e Joaça- r+: em 1828, as Fragata do de cidade em 6 de março la em todos os seus pormenores. Acentuou que ali esta
cidade na nova Comissão' ba e as Vilas de Itapiranga, "Pitanga", Corveta "Cario- de 1838 e foi a quarta vila va para defender um direito do povo de Videira, confor
bem como 'no prossegui- São Miguel do Oeste e Dio- ca" e outros navios menores criada em Minas Gerais; ,'me podia provar com abaixo assinado que passou ;,t ler
mento de sua operosa car- nizio Cerqueira, partiram de Montevidéu com - em 180Q, o Triunvirato e no qual figuravam nomes de industriais, comerciantes,
reira .n:ilitar.

.

, .' I Ao aeroporto c.o���ll'ece- destino ao Rio de Janeiro, exercido pelos Tenente-co-, agricultores e pessoas de' destaque social, pertencentes .a
Inscrição para o Colégio Na- ram todos os Oficiais do conduzindo o BataÍhão do ronel José da Gama Lobo "todos os partidos politicos.

.

val IDistrito. Imperador ; Coelho d'Eça, Aleixo Ma- O orador conclui requerendo a juntada do referido
Em virtude de haver si-I A� 20,00 horas do dia 27

_ em 1833, foi instalado noel Caetano (Ouvidor pela documento ao processo em referencia, para melhor es-

do alterado o Regulam'ento' p. findo realizou-se no Tea- o município de Porto Belo, Lei) e José Pereira da tudo da matéria.
.

para o Colégio Naval, po-. tro "Alvaro de Carvalho", neste Estado; Cunha (Vereador da Cârna-
dem ser aceitas em caráter! uma sessão solene presidida _ em 1849, o Presidente ra), entregou o Governo I•••••••

·

� ..

·rl:efinitivo inscrições de : pelo Exmo: Sr. Governador do Rio Grande do Sul, Alva- desta então Província de

1
.

candidatos que contem. até

'I'
do Estado, presente o Sr. res Machado, rompeu rela- Sa;Ü:l. Catarina: ao éoronel Dl;'a'-río da' Mefro-'pole30 de novembro p. fmdo, Almirante Comandante do ções com o chefe da ínsur- Joaquim Xavier Curado, .

,

menos de 17, 18 ou 19 anos 50 Distrito Naval, autorí- reíção separatista daquela mais tarde Te�ente-�eneral A CI-dadn .& ,um'a grando. 801-'8.,»de idade, conforme se des-
I dades Militares, Civis e E- Província;

.

e Conde de Sao Joao das U ti 'I:: ,( 11 ....
.

tinam ao primeiro ano" do! cIesiasticas e representa- _ em ·18'.j,8, faleceu. em Duas Barras, que governou
Colégio, ao curso da Arma-

I

ções de tôdas as forças Mi- Lisboa, Luiz Carlos Martins até
õ

de junho de 1805 dei- \ (Alvarus de Oliveira) Idos que se espalham pelas
da, Fuzileiros Navais e In-j litares, sediadas em Floria- Pena, o criador da comédia xan do honrosa memoria de Dentro da escuridão que [pra ias, pelas praças, pejas
tedentes Navais, respectiva- nópolís, em homenagem aos nacional, nascido no Rio de sua administração; nascera ton;a � Rio - pois a cidade I' ruas, olhando a .lua, ��spi
mente. Para os candidatos mortos do movimento comu- Janeiro em 5 de Novembro em Meia Ponte (Goiaz) em esta VIvendo em tremenda rando e se querendo, ja fa-
ao terceiro ano, 'os limites nísta de 1935. de 1815; 10 de março de 1747 e fale- escassez de eletricidade e o

.

zem parte da paisagem ca-

acima serão 'acrescidos de O Ajudante de Ordens, _ em 1866, um decreto ceu no Rio em 15 de setem- racionamento chega ao au- rioca. Agora a paisagem
dois anos. representando o Sr. Almí- imperial abriu à navegação hro de 1830; ge - há fatos que merecem está modificada aparece, ii:

Agradecimento: refnte Comandante do ,50 estrangeira todo o curso -
- em 1893, a vanguarda ser registrados." noite, em silhueta e o reeor-

O Sr. Almirante Coman- Distrito Naval, compareceu brasileiro : de navegação da Divisão do Norte, sob o A Metrópole está dif'ren- te dos casais aos beijos e no

dante do 5° Distrito Naval, à Catedral Metropolitana à fluvial, com inicio em 7 de comando do Major Antonio te, vivendo na ·semi-escul'Í- carinho tropical e bem lati

'recebeu do Sr. Samuel Fon- missa de 7° dia mandada Setembro do ano seguinte; Tupi F. Caldas, atacou a ci- dão de suas 'ruas, avenidas no, .dá uma "nunce" nova ao

seca, Presidente do Diretó- rezar pelo Comando da Es- - em 1948, no Rio de Ja- dade de 'Ttajaí, onde 'esta- e praças. Há residência de panorama do Rio.
río Acadêmico xxn de Ja- cola de AA. MM. deste Es- neiro, faleceu o General Es- vam entrincheiradas as for- que foi cortada a luz por As "boites" foram feitas

neiro, um ofício· de agrade- tado, em sufrágio da arma tevão de Souza Lima. ças federalistas; se ter abusado do gasto,sem para os namorados... endi.

cimento, pelo interêsse de-' do 3° SG-EL-Gerinaldo Bal- Praça de 31 de dezembro - nesta data comeinora-! contribuir para minorar o nheirados. A orquestra exe-

monstrado, e solidal'iedade bino Ferreira, falecido no de 1888. Aspirante a 2 de se o "Dia da :Justiça", insti- ! problema em que se debate cuta a sua música suave e a.

emprestada por ocasião dos Rio de Janeiro. janeiro de 1910. 20._ Tenente tuido pelo Decreto-lei

n'la
Light, dependendo de chu- penumbra encobre o cari-

festejos do reconhecimen- O Sr. Chefe do Estado I a 28 de outubro 'de 1914. 10 8.292, de 5 _de .d:zembro de vas �ue, parecendo casti-· nho dos que se amam...

to pelo Govêrno Federal, da Maior e Oficiais do 5° Dis- Tenente a 5 de março de 1945. Na hLlmIldade destes go, nao chegam. Agora com a semi-escUl'i
Faculdade de Farmácia e trito Naval, compareceram 1919. Capitão a 2 de julho apontamentos nos congratu- E a polícia avisa aos na- dão, a cidade se transfor

Odontologia desta Capital. à conferencia realizada no de 1924, Major a 30 de abril lamós com a Justiça Brasi- morados que, aproveitando mou numa extensa "boite"
Os atôres dó Oberamer- Instituto. de Educação, pelo de '1931. 'l'enMte Coronel a leira, nas pessoas de seus a escuridão - agora não onde a orquestra da vida to·

�au Brasiliense e,nviaram ao Tenente-Coronel Ca:r.I?S B:-125 de dezembro de 1936. Co- Magist�'ados presente� nes.- precisam us�r o truque de ca suas suaves melodias, on
'8]'. Almirante Comandante renhausen sobre a Cla. HI- ronel a 3 de maio de 1939. ta CapItal pela seremdade, quebr�r a lampada da l'!.Ja de a lua olha lá de cima•

.
do 5° Distrito Naval, agra- dro-El�trica do Rio

São·IGen.eral
de Brigada a 27 de

I
independência e cultura, para ficar na penu�bra -::-"

encoberta por tênue· véu.
decimentos pela cooperação FranCISCO. abrIl de 1945. que bem merece o nosso res- não se excedam... Nao vao E se faz apélos aos namora-

'Prestada, a qual, contribuiu . Comendador da Ordem do peito e a nossa. confiança além do que costumam fa- dos pal'a que. não se exce-

dentre outras diversas, pa- Estiveram no Dist.rito o

II
Mêrito, possuia ás me�alhas I iilcondicion�L .

zer, 'abraci:1hos e ?eijos ino- dam no amor e no carinho ...

que fôsse' realizada- a pri- Sr. Acary Marganda a de otiro com passadeIra de

1-
Andre NIlo Tadasco centes ... Nao confIem na es- Os namorados cariocas.

meira re'prese1'ltação no Bra- fim de convidar o Sr. Almi- platina, de guerra, de pra- .

" cutidão ... A,ssim fi. policia os que fazem parte da pai-
sil do "Drama do -Calvá- rante para o. e_ncerran:ento 'ta, d� Cincoen,ten,ári? ?a Re- Reserva moral l�ue

'deixa a cidade m�s�o sagem do Rio, estão assim
rio.". de sua exposlçao de pmtu- publIca, do .centenano de I .. as claras, quase sem polIcIa- dando provas da sua hones-

Outras Notas: ra no dia 2 do corrente. na\scimento de �i? Br,anco. I da Naçan;..,... �ento, apeIa para a hones- tidade, t�r:ta ,honestida�e
O Sr. Chefe do Estado O Sr. Roberto Mata, aca- Em plena atIVIdade

pr�-
"

f
A

d ! tIdade dos namorados, em

'Ique
a polICIa neles confIa.

Maior, repl'esentando o Sr. démico, de direito,.' a fim 'fissional á frente da Diret - comlo Ja
t
ora gNr�n Ieh cofm1o 'vez de redobrar o policia- não aumentandó o policia-

.

Cd'
. .' -. .

Ipar
amen ar. ao e a -

t f dAlmIrante omandante do e consegUIr autol'lzaçao e r1'a de Motomecalllzação o ta t'b t
.

t.
mento. -

lmen
o, apenas . azen o o a-

. .
. . .

I'
-

1
.

, .
m a rI U os moraIS, en I e -

O d
. "1

- -

I' d5° Dlst'nto Naval, acompa- permlssao' para a oJar na Exercito e no Comando da s' t 'd d
namora o, canoca, a- pe o, a que nao vao a em o

h d d t d Of" E I d AA MM d t la D'
. -

Bl' f'·
o quaIs a aus erl a e nos

"I
..

h
.

d f
n. a o e o os os lClas ,sco a e . . es e IVlsao mdada,. Ol,·!te-

I

seu t d' 'd d que es casalzm os agarra- que po em azer ...
.

d
'

FI
. ,

I' E t d d"' d R' t' I
. .'

. S a os e uma 19n1 a e ,
serVl11 o em . onanopo lS,_ < s. a o, aca emlCOS o 10 pen mamente co hUto pe 1\, que

., .

t d',

I'
'

,

.

A
- • '. Ja se vaI ornall o ln-

.

• -••••••••••••••.-....compareceu a Catedral Me- de JaneIro, que vem a esta morte. 1
.

R
.

t d
•••••••••••�••••••••aQ_

. ,.
. - vu gar. egls ran o a esco-

tropolItana a MIssa solene CIdade, em excursao. Soldado exemplar, cidadão Ih d SE' .

. .'

.

-
- a e . xcta. para preSI-

�andad� .rez�� :elos M�h-I irreprcrchável, amigo bondo- dente da Câmara.' Federal,
ares aql1l se Ia.I?S, em 't�- O Sr. Ajudante de Ordens, so e leal, deixou nos meios fazêmo-Io para homenagear
menagem. aos· mI !tares VI. 1- representando o Sr. Almi- armados e sociais uma pro- uma autêntica reserva mo-
mas da mtentona COmUJl1S- runte Comandante do Dis-' funda lacuna. raI da Na

-

t d 1935 A· , . . < çao .
.

a.e . pos a
. �llssa, trito, compareceu ao Lira - Nesta data começam a (De Ma'gazine do Rio).

reahulU-se a deposlçao de Tenis Clube à festa ofere- se apresentar ao 140 B.C., os �
corôas no mausoleo erigido cida'pelo ,Sr. Governador do conscritos da classe de 1933 Podiam fazorna Praça 15, tendo usado Estado às Magistrandas do que serão incorporados no ti ti
da palavra o acadêmico Colégio "Coração de Je- próximo ano para fazerem ���:·;��.nxame oral'Paulo"Blasi. ,,"l'IS". S

.

M'l't ii!>. F!"" (I�
. o ervlço f I I ar.

RIO,7 (V.A.) - O minis- \

tro da Educação baixou, on
tem, portaria, permitinol)
que os alunos que excede
ram o limite de 25% de fal··
tas e q'ue, por isso, es-tavam
impedidos de fazer as'pI:o'\'US
orais, prestem tais exá'mes
numa época especial, em fe
vereiro vindouro. Tomou a�
quele titular tal decisão em

1face de apelos vindos de vá-
, .

nos Estado�

. ,

HOIE NO PASSAD01NI aSSEMBLEIA LEGISLATIVA
.

8 DE DEZEMBRO
- .

A data de hoje recorda- LIMITES ENTRE .VIDEIRA E TANGARA
7 DE DEZEMBRO.

A data de hoje recorda-

._,
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IS
7

-:LUB DOZE DE AGOSTO
-

� PROGRAMA PARA OMÊS DEDEZEMBRO
'

SÁBADO - DIA 8 _' GRANDE "SOIRÉE" DE FORMATURÀ 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 LINDOSBRINQUÊDOS_ SEGUNDA-FEIRA - DIA 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 SURPREZA AOS ASSO�, \."

CIADOS.
NOTA: - A LISTA DE INSCRIÇÃO PARA AS 'SÊNHORINHAS QUE DESEJAREM DEBUTAR SE ENCONTRA NA, SECRETA�
RIA DO CLUBE. - O HORÁRIO PARA AS "SOIRÉES" SERÁ DE INICIO ÁS 21 HOR A.S E PARA O BAILE DE GALA, .ttS 22 HO

RAS

Ellllal
Os Segredos de Nalal I ASSOCIAÇÃO DOS SERVI-

DORES PUBUCOS DE
ISANTA CATARINA

Ftnefmeute hoje

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis

���jic�I!!'Ção
,êeJJ.�stião ,I. de�u.

quel'que
e

Senhora
têm o prazer de partici
par aos sf'us parentes e

demais pessoas de suas.

relações, o nascimento
de sua filha, que rec,e

beu' o nome de Lúcia, 0-
corddo na Maternidade
]:)1'. Carlos Coneia, a 5
do corrente. '

Fpolis., 6-12-51.

Por AI Neto Dado ao misterio que o

Grande misterio rodeia o cerca, fazem-se muitas con- De ordem do Sr. Presí-
ovo rei da Jordania.. jeturas. dente do Conselho Diretor
Tatal --'-- o novo rei - a- Há quem diga que TalaI, da Associação dos Servido,

eha-se instalado no luxuo- é anti-britanico. Uma das
res Públicos e de acôrdo com

so palacio de Raghadan, na I razões para esta opinião é
o estabelecido no Estatuto

idade da Arnman, c�pitall ofato da inimizade que exís- Social, torno público que a
da Jordania. , tia entre o novo rei e Abdul- eleição do Conselho Diretor
Até dois, meses atraz, Ta- j Iah. TalaI não concordaria

para o biênio,1952-1954, se
al achava-se internado nu- com as ideas pró-Inglaterra rá realizada em la convoca-
clínica para doentes ner-Ido velho rei. ção às 14 horas áQ dia 22 de

osos na Suissa. Por outro lado, porem, dezembro corrente ou, em
No dia 5 do passado mes indica-se que Talal teria de- oa convocacão meia hora a

? Setembro, o primeiro mi- <:Iarado, rece��emente, dese- ;ós, com quaiquer número
istro Abdul Huda Pasha jar uma política de coope-. de sócios si não tiver ha-

. . .

ração com
.

a Gr�-Bretanha vido quorum para' a primei-
rio de CIDCO medlcos no e as potencias ócidentais, ra.
ual se dizia que Talal acha" I Em apôio. a êste ponto de Somente concorrerão os
a-se em condições de subir

l
vista há o fato de que o no- candidatos registrados com

o trono. I vo rei pertence á dinastia uma anteced'encia de 15
Com 42 anos, 'I'alal é o o podei', em grande parte, dias.
ilho mais velho do rei Ab- ; aos ingleses. F'ioriapópolis, 3 de de-
ullah, 9ue foi �ss�,ssinado! Si se colocasse contra a zembro de 1951.
r fanaticos ha CInCO me- Grã-Bretanha, 'I'alal perde- I .Jão Teixeira da Rosa Ju
s'.. . •

ITia o apóio de que necessita ,'nior
- Secretário do Conse-

A histor-ia do novo rei e, para poder governar. lho. ,

nfusa e rodeada de segre- I "
'.'

,
_

O���U'l:dO pês�'oas 'chega�"'. -E O I T 'A· 'L:
-

s a co�'te, �bdul�ah nunc,a ,INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
ve m�Ita s impatia pelo fI-I EMPREGADOS EM TRANSPORTE E CARGASho maís velho. I DELEGACIA EM SANTA CATARINA

b�� verdade, :alal nunc,� I Pel� p�esente ficam �ientifi,cados os Snrs, Emprega-
� u a ocupar al�um pos ,�o.res, Sllldlc�toS e ASSOCIações de Classe e segurados su�

.

e destaque durante o l.leItos ao regime desta Instituicão que, tendo sido des-emado de Abdullah. tr l' .
' '. . .

Pori
- l,cen Ia I�ados e. reajustados o� ,S�rvIços de Benefícios da

.

sso mesmo? novo \ Delegacia Regional em Flonanopolis, Estado de Santa
<

-

- t?�'
-

V:�:��� da Jord:ll1a_nun�a Catarina, para as suas Agências do interior, ficou a su- � �
-

� F-.:.�--::;;:.! end € ..se.ou a a ençao e bordinação distribuida na forma como segue:
, ,I

_.,- I
aem quer que fosse, e vi- Agência de São Francisco do Sul _ Saí e Araquarí; �J i Um terreno à rua Conse-
eu na obscuridade até ago-

_ Agência. de Criciuma _ Araranguá, Maracajá, =:;;:_
----- �- lheiro Mafra; com 20 mt.

-�
-

ana ao a' .....,.._=--:;, frente. Tratar com o dr. Eu-
Alem disso, é por nature-

Passo do Sertão, Sombrio, ��;;-';;;;;;;iii�__ s..us hns dedse�dade nuro
-_ - I rico Couto, no Banco Agri-Turvo, Jacinto Machado, asse" \. a o I

"

.

um homem reservado, \ do bu iCIO
d 'tará coro

\'
y_ cola.

.

Dleto, 'I Meleiro, Praia 'Grande, livre, onge, '

de on e"..OI í";;::""-"
A Timbé, Içara, Nova Vene- ""'fazive\ ,ec�to , '

\ oro \

' ",

principal diversão de

I JS.... Ias. dÍf'le c "-'

,alai tem sido, até hoje, de-
za, aguaruna, angão, nOvas eners

. {ãci\ e agra �
.

lfrar antigos documentos,
Cocal e Morro da Fumaça;

.o ClU\)l\S.t\OiO\��_ sueror"apossaMn,
te

roostor.UMAgência de Urussanga - Orleães, Lauro Müller, o"nuscritos arrevezados.
T 1 Pindotiba, Azambuja, Pe-a aI, é um homem bem a-

'Ddras Grandes, Treze de

J8soado, que monta com
rho de quem conhece to-

Maio, Siderópolis eTrevi-,
r

so;
,

s.,1
� • H O R S 5..

os segredos da equíta- Agência de Join_vilIe - Itapocu, Campo Alegre, "e atira de revolver com p.a .

' Canoinhas, Major Vieira, _ 'De � S a 22 H. •'precIsão extI'aoI'dI'l'la' - P
/

- ..
a,' apanduva, Paula Pereí- '---, ,

A
.

ra, 'I'rês Barras, Guaramí-Jor,dania é um estado ,"
.

," ,ependente do ocidente da
rrm, Itaiópolis, Imputá,

la. .'

-

Itaió, Jaraguá do Sul, Co-I
E ) rupá, Pírabeiraba, Mafra,m tamanho, pode ser B

I
ela Vista do Sul, Rio Pre-Parado com o, estado de

t C to dó Sul, Pôrto União,a atarina.
A !

' Caúna, Matos Costa, PoçoPopulação, porém, é a- P,reto, VaIões, São Bento
�8 � terça, parte da de do' Sul, Rio Negrinho ea atarina, não passan- Garuva;de 400 mil almas, .. � .

d It" B EDITALt ",,,gencla e aJal - arra Velha, Brusque, Ro-I:etanto, a atitude in- tuverá Itaquá Vidal Ra-
.

aCIonaI d J d' , , , < • '

rtante a. or �l1la e mos, Camboriú, Ilhota, Faculdade de Ciências Ec'o-
n '

pOl que este pe- Luiz Alves e Penha .o PaIS d"
,', nÔIDicas I

cel't f
po ,e l:epresentar ' As referIdas Agencias estão credenciadas para re- :Pelo presente" convoco osbl'll',a Qrma, um..f,at.or de c.eb.er, .e.,decidir os pedidos de benefícios da' l'espectl'vadad -,

- senhores membros do corpo
•

e na, comUnIdade

I.lUrISdlçao, se� neces�idade, po�tanto; de serem o,s pro- discente desta Faculdade
o'"Ab' cessos encammhados,a DelegaCia. I

-_

'd A'" duIlah - q ,y 'O, , d' b' f" .:.,' para uma reumao e, ssem-

gra d '
ue e_a

,

s encaIgos e ene IClOS das locahdades nao ab.l·a,)�- bléi G 1 E"t d" "

.._

n e amIgo dos ingle- i gidas pela distribuição supra mencionada conti,lluai'ão d" � 6�r�. x ,ra�� :;alIa
pre

a Jordania esteve! afetos a esta Delegacia Regional, bem como' os das Agên e::: '

d eIra'l asd A01:S,
d

ao Ia10 das ];loten-! cias de Blumenau e Laguna, cujos serviços não fora� . udmaC as ,sa .as a ca e-

etnocrahcas '

d t·. 1" d
- mIa e omerclO.

111 'I' .

.

,
escen la Iza os.

ASSUNTO' R f " d
em'

aIal, �lllda não se Floriallópoli�, 5 de dezembl'O de 1951. E t t t
. e Olmal os

I
. que dn�eção se in- r R f I G C.

s a U o_s. .' �ta o p'
' "

a ae
,

. ruz LJma JoaqUIm CarneIro Filho.aIs., ' Delegado Regional _ Presidente do D. A. I

no RITZ
""----�- _"p--

Pj' e� t nte de
F ?estas _

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA os·

SEUS BRÔNQUIOS CpM'.

:,tBENZOMEL

Agentes
(INTERIOR)

,

Preciso em todas as eída
des e vilas. Ambos os sexos.
Boa oportunidade. _ O'timaa
condições. Escrever Gia.
Brasil G. Postal 3717 - S.
Paulo.

VINAGRE DE PUnu
NHO

VI.

SALADA
INOFENSIVO - AGRA.,
DAvEL�'- SABOOOSÔ
NOS 'BONS ARMAZENS
DJSTiuBUlDORES: - IN..

TERMEDIARIA CATARf..
NENSE J.:I',DA. - FW-:Rl,t.

NÓPOLIS
TEL. 1251. :l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I
I'

\

-------------------.--�, ----------------r---------------------------------------------------------------------

Vida' 'Escolar

r

NA "SEMANA, DO MARINHEIRO" A FEDERAÇAO DAS INDUSTRI.AS nE. SANTÀ

CATARINA RENDE SIGNIFICATIVA HOMENAGEM AO VULTO DESTACADO DE

NOSS� HISTÓRIA; O ALMIRANTE JOAQVIM MARQUES LISBÔA, MARqUÊS DE

TAMANDARÉ E PATRONO DA NOSS� GLORIÓSA E INVIC�A MARINHADE GUER

RA, CONFRATERNIZANDO-SE COM S. EXCIA. O SR. ALMIRANTE 00 5P)DISTRI

TO NAVAL, SEUS DIGNOS OFICIAIS, SU B-OFICIAIS, SARGENTOS E PRA(�S, NO .

MAIS ASSINALADO CIVISMO E ELEVAPO ESPIRITO J;>ATRIÓTICO, CERTA DE

QUE CONTINUARÃO A SER OS INTRÉPIDOS DEFENSORES DA GRANDE: E IN-

VIOLÁVEL PATRIA BRASILEIRA

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

Não há . ninguem credenciado pelo
Govêrnu para prolDover acôrdos políticos'

Sane,lonado {} , Ore
vameolo da
Republica'
RIO, 7 (V.A.) -- o pre

sidente da República san- RIO, 7 (V.A,) -- O orgão
cionou hoje o orçamento da oficioso "Ultima Hora",
República para 1952. sempre bem informado so-

, bre assuntos que se passam

INICIADA 'ONTEM, Le·l- Velada '�:,��;7:,iO!: �l��et;;'i�Ue��'�
S

' . pagma.s a seguinte nota em

a emana do Marinheiro RIO,.7 (V.A.) - O che- q�le desa.u�oI'iza, por ass�m
Com solenidades expressi- horas e ·t b t bife do governo vetou total-I dizer,

.

oficialmente, quais-
_, SpOI e, asque e o, ..

vasna sede do Comando do I entre Exército e Policia Mi- mente a,lei do Congresso quer d:marches politicas
50 Distrito Naval, destacan- litar e, às 21 horas; retreta Nacional que considera in .. que estejam s�ndo feitas em

, do-se a do hasteamento da I na Praca 15 d N' br cluidos na reserva remune- nome do presidente- da Re-
, I J

e 1 ovem 10, . 'hI"· tid d b
Bandeira Nacional entrega pela Band d M'·.' d rada do Serviço de Intendeu- pu ica, no senti o e o -

, a e usica o· t " binacõ d
de medalhas platinas e di- At..·I.I·gO de M 'cia do Exercito e convoca-

er com maçoes ou acoruos Na sessão de ante-ontem .pal ao projeto de lei núr
, U' enores. .

Iiti "
'.

visas ao pessoal militar e Amanhã, às 10 horas dos para o serviço ativo o:' IPO
I ICOS ; da Câmara Municipal, cons- 1'0 116. Com a palavra o

civil do Distrito, palestra churrasco, oferecido pela funcionários do Ministério "E f t
.

str it t
tou do expediente; projeto vereador Gercino Silva re:

R 'do G
"

I d G
.

m on es e" rei amen e
de Iei dE' d f"

..,

t
na ca 10 uaruja pe o ma-I Federação das Indústrias de a uerra, por considera-Ia Ligadas P 1.

.

d C t _,

e et o xecutívo e o 1- nu-se ao aruversario nata I

.

h' Gilb P d N
..

as ao a acio o a e .

d P f' "Ir .. .

d d Edí 1

hl'ln e�ro 1 erto e 1'0 .a- Santa Catarina à Marinha contra.ria aos mteresses na- te, colhemos a informacão CIOI o sr, : lh·e eito mun,lcI- CIO o sr. verea 01' 10,

as, as 17,45 horas e noite de Guerra e às 1930 horas cionais. d id t G t JI· pai, encamm ando projeto drigo que transcorria e

. .

' . , , e que o presl en e e u 10 '
...

.

espor-tiva entre Marinha e noite esportiva V.
..

denci té
de lei sobre construçao de pois de salientar as 'V ':

Exércit
.' algas nao cre enciou a e

di I
. .

1
xerci o, na disputa de uma Assme "O ESTADO" o t h 1'1'e lOS esco ares e retíf í- des que he ornam o, .

. .

momen o, nen uma pes-
.

partida de Voleibol, para ,a Ponto fa"ultat,·vo soa, dentro ou fora do seu
cando o orçamento ?O cor- ter, requer conste em

.conquista da "Taca Almi- 11 N
..

bí t
rente exercrcio ; pedido de um voto congratulatório,

rante Marquês dJe Taman- HOJE _ dia de N. S. da e va eru pcao !� me e, para, promover, licença do sr. vereador An- quanto sua excelencia �
d '" t

.. , ,o'
seu nome." conversas, t

'

d Pád Perei d di
a�e

- eve ll1ICI�, on�em, Conceição - será ponto fa- do U·lbock·lboek combinações ou acordos po- .0UlO e a tra ereua; ten o uma atuação Igr.; .

a Semana do Marinheiro". cultativo nas repartições !
licos. A tradição da vida re- idem do sr. vereador OSl1l que muito enobrece, ton

Para, hoje, d.ia 8, o, pro-j públicas e, nos estabeleci- MANILHA, 7 (U.P.) publicana impõe ao minis- Melo; pro.J�to, de le� c?nce- do-se merecedor, por I

grama e o seguinte - as 20 mentos bancários. . A lista oficial de mortos em tro da Justiça o papel de
dendo aUXIlIo a Comissão de do apreço de todos, inch

consequencia da erupção do . Folclore; .oficio do sr. Pre- ve dos próprios adversár
, - mediador entre os partidos

Hibockibock elevou-se a 18� e o g ..
feito Municipal vetando o I O sr. Vitorio Cecheto, I

OVetI1O. .'

d '1
.

O d b d d P
com noticias chegadas hoje Ora ta: d 'F projeto e ei n. 116. sr. nome a anca a o a

da ilha de Camiguíu, de que CI'SCO 'Nes �n °d o LS'!" ran-jf Presidente designou os srs. do Trabalhista Brasilei
. egrao.e lma, na "

o vulcão lançara hoje pela I
.

d d
vereadores Edio Fedrigo associa-se à

p en itu fi! e suas funções, . E l' M I' A
A .'

manhã gigantesca massa de será f'ac il I
. u ma arce mo,' ntõnío proposta, ri mesmo fazen

aCI conc urr-se que P
" . Slavas em um novo surto de há e tici

ascoal Apostolo e Deolmdo em nome do Partido oe
! xagero no no IClano . . _ .

fúria. As autoridades milí- ruidoso que .tem sido o pra- Ccost� �araE con�tIlt�Irem .a DemEocl�'atIMco"a slr,a. vereaq-tares" comunicaram terem to de
- d' t

omlssao speCla mcumbI-1
ra u Ina arce mo, a

.

d Ih'd
.

14 gemO sl�nt·saçaoo t
a r�por 'a- da de dar parecer sôbre o ao ensejO0, pôs em. relevo

Receberam os diplomas; 'SI 9 reco I os maIs cor- po 1 Ica. u ra clrcuns- .. . . ,
. )

pos, O chefe da Cruz Ver- tancI'a sem d'd
.

.

veto do sr. PrefeIto MUlllCI- (Contmua na 33. pago
. '. . "

UVI a estIa- '

�elha, dr. F�hcI�no Cruz,. nha, que dá a essas demar-
dIsse que 20 fendos se a- ches um carater puramente
ch�v�m em tratp.�en�o ne pessoal,. reside no fato de

hosP.ltal de eJllergellcla em que dãs' convers,as havidas,
�ahll1og,. centro de evacu�- estão ausentes os principais
çao locah�ado na parte OrI- dirigentes dos partidos po
ental da Ilha. Acrescent:)t[ líticos.
que na base ?e informações, O présidente da Republi
d? dr. JoaqUIm �a�uto, pre- ca, diga-se a bem da verda
sIdente- da comlssao �e ,80- de, jamais repudiou um am

�o:ro' d� Cruz Vermel!lél, pIo entendimento de cara

na:' havIa aparentemente ter nacional para o obra de

m,ot.lvO para .alar�a", a pro- soerguimento a que se pro

po�Ito da. sIt.u�çao, a de�- pos Gomo cadidato, e está'
peIto dos mdlclOS de' contl-· realizando à frent d _

-

I t"d d l'
e o go

nuaçao (a a I,VI a e VU.c:t- verno. Deu mostras de sua
nica. boa vontade, desponjando-

se, antes mesmo da posse,
da condição de chefe de um

partido de massa, para go
vernar com o apoio do povo,
simbolizado indiscriminada-

. mente,.nas mais ponderaveis
.

Têrça-feira prOXIma, às correntes da opinião publi-
19,30 horas, no salão nobre ca, constituidas'pelos parti
do Instituto de Edl,1cação, dos politicos.
realiza_ryt o Prof. Julio Hel'-I Quando o presidente Ge
rem, ConsllJ Uruguaio nesta tulio Vargas, com sua larga
Capital, interessante con- experiencia na vida publica
ferência sobre intel'cambio e reconhecido tato politico,
cultural, sob o título uPoe_ entender que é chegado o

tas brasileiros' e latinos-a- momento para entabolal' -no-'
meriçanos"..

. I

v�s� new>ciações, há de se gi- I
. OnteI?' ? II�stre conferen-ll'lgIr aos chefes dos

warti-j'cIsta dls�lgUlU-nOS com o 1 dos nacionais, de acordo
seu conVIte a O ESTADO. com as normas cI�ssicas do

regime republ icano. Acal-,
à nota, há dias divulgada pe

mem-se os afoitos e impa- la secção mineira da UDN
cientes. Ninguem perde por que rejeitou as propostas d�'

esperar". 1

I
( itendimento politico com I '

Essas palavras são certa- governo, provocado pelo de .,

mente a resposta do Catete putado Danton Coelho. '

-------------..:--------'---..,.-----------

Florianópolis, Sábado, 8 de Dezembro de 1951

Camara Municipal
ENCERRADO O INCIDENTE ENTRE o SECRETÁlU

GERAL. DA PREFEITURA E O PRESIDENTE Doi
LEGISLATIVO MUNICIPAL

'

....

OS PRÁTICOS DE ESCRITóRIO DA ESCOLA "JOÃO
DAUDT D'OLIVEIRA" R�CEBERAM, ONTEM, OS

SEUS DIPLOMAS

..

Com a presença de auto-lridades civis, professores e

alunos, exmas. familias, e,

.ainda, dos s1's. Charles E.

Moritz, Presidente da Fede
raç&o do Comércio de Santa
Catarina, bem como do sr.

Prof. Flávio Ferrari, dire
tor-geraI do Sesc e Senàc,
Prof. Edio Ortiga, diretor
do Curso; realizou-se, oh

tem, às 20 horas, no "Clube
15 de Outubro", a solenida-

.

de da entrega de, diplomas
'do Curso Prático de Escri
tório da�Escpla '''Joãp Daudt
d'Oliveira", turma de 1951
s�ndo desenvolvido o seguin�
te programa; números de 1'e

citativos, discurso do para
ninfo Prof. Flávio Ferrari
e da oradora, srta. Rení Ma
chado.

Afonso Luís Coelho, Ar�
lindo Antônio Schmidt, Ale
xandre Victor Barcelos,
Cleonice Taranto, Celina
Nunes, Dilma Silveira, Eda
Maria Moreira da Silva, E
duardo Machado, Eriberto,
Meul'er, Evaldo Vieira Pa�
checo, Geraldina Souza, Ha
milton Silva, Hélio Teodoro
da Silva, Hilário Naldin, 10-
landa Cabral, Iso'lête Mafra
Ivan Cabraí, José Anatóli�
da Silva, M:9acir Miranda,
Nicomedes Martins, Orlando

federaçã� das hidustrias
de Sania Catarina

.

De :o�dem do senhor Presidente convipo os senhores
mdustnaI�, desta Capital e do interior do Estado a toma
rem par�e na CHURRASCADA que realizar-se-á no dia
9 ,(Doml�go) no Pôsto ASSIS BRASIL (Fa'zerida Mo
d:lo),. Trll1dade, como homenagem da: Federação das In
d�stnas de Santa Cqtarina à valorosa ,Marinha Brási-
}eIra. •

p. Federação das Indústrias de Santa Catarina
A1berto Gonçalves � Secretário. .

Conferência

Freitas,. Osmarina Cabral
da Silva, Rení Machado, Ro
meu Branco De1ait, Tibur
cio D. Ribeiro, Valdionira
Silva e Zulma Silva.

. Leia "O ESTADO"

O nosso Estado, por obra e graça das aÇ

omissões do Exec�tivo, é, presenteI):lente, o que
necessita de ;iustiça. . ..

Daí a feliz coincidência em o Di8 da Justlç
comemorado aqui. .

É possivel que os homens do. govê'l'no, ao cC

com os homens da justiça, recebam, mesmo

osmose, umas pitadas de senso de iustiça ..
'
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