
Preluizos Di�rios'de Milhões de Cruzeirosi�,evr:��,�
Sofrem as Emnrêsas Aéreas ::J�:'��di�li� geral ins-

CONTINUA SEM SOLUÇA0 A· GREVE - OS GREVÍSTAS MANTEM-SE CORRETAMENTE MANTIDA' A ORDEM E EVITADA A 'I'emperatura "'" Ligeiro

INFILTRAÇÃO COMUNISTA NO MOVIMENTO decbin io,
'

. ,

Ventos - De sul ta leste,
quando diz que "apesar das REUNIÃO\ SECRETA DOS com a presença sequer do

I
sidente da Republica. Pouco frescos.

tarifas aprovadas pela Di- i GREVISTAS brigadeiro Fontenelle, que faltando para uma hora da Temperaturas - Extre
retoria da Aeronautica Ci- i RIO, 11 (V.A.) - Os gre-=- às 16 horas tarnbem estava manhã a assembléia dos ae- mas de ontem: Máxima 27,6.
vil serem inferiores as plei- vistas realizaram uma reu- procurando localiza-los. roviarros ouvia 'e aplaudia, Mínima 21,6.

teadas � acordadas, inclusi- n�ão para. ve�"ificar a �eci- EM CONTACTO COM ° uma segunda comunicação

ve o diferencial de aviõe sao assumida pelo presiden- CATETE tel.efonica de Ro_berto Alves, Na"o concordam
mixtos, foram honrados o: te �o Sindicato. O._ministro RIO, 11 (V.A.) - Os ae- avisando que nao fora am-

�

i sabia dessa reun iao mas rovíarios em gréve, reuni- da obtido acordo, mas conti- . com ele'I'�o-�s Bdcompromissos assumidos,.
c

•

'

U
vulgada o presidente do Sin- Inmguem pode localisa-la, dos na séde de seu sindicato nu'ava a envidar esforços i "

,

di�ato das Empresas Aero- com a determinação da in- Seus promotores estiveram aguardavam uma, comunica-r com esse fiI_TI� De qualqu,er I Allam,a'ohAvíarias procura eximir-sê da clusão em folhas de paga- .reunidos 'secretamente, 'não cão, do sr. Roberto' Alves, modo acreditam os pared is- (J ,.,
responsab ilidade da gréve, mento no corrent-e mes". "contando os entendimentos secretar-io particular do pre- (Continua na .ga página PARIS, 11 (UIP.) ---; Ch::-
________________________-'--__...-_- .�

,

gou afinal' a delegação OfI-

;:::;;;;;'1 :�:{�����E::;��:,�:}:;

I'
rio de-S. Cata,ina essa comissão vem disposta

a dizer á Comíasão Politi
ca da Assemhléia Geral' da

Ano XXXVIII ONU que os comun istas não
ac·eitarão o plano da Alema-

N. 11.304 nha ocidental para realisar
1 eleicões em toda a Alerna-
",_ .......,....,..,." 1 �ha� Isso porque não. admi-

tem que uma "comissão do

dólar" se intrometa nos as

suntos que só dizem respei-

Seria Getulio Partidario da Convocaç·ão Exlra- As notas fa�sasitoao"p,.oPdO,.I,n:ã<'
• • ,.

dA 500 cruzp.lros Poz arsenrcn

ordlnarla do Congresso NaCional P.\ALEGRE, II (V.A.) - ,

,

A policia de São Paulo arti- dcuia-se com a de Porto Ale- nos, oces
lUO, 11 (V.A.) - ° Con- ra o encerramen�o normal! "�lano Lafer" ainda

,
não

Iça e.nviad�s à Camar�. Tais gre com o intuito de evitar S, PAULO, 11 (V.A;) :..e-

gresso normalmente deve dos trabalhos, VIStO como foi regulamentado. Faltam motIVOS sao determinantes com sua vig ilancia maior Impressionante tragédia 0-

encerrar suas atividades no a mensagem relativa ao pre- algumas emendas ainda em da convocação extraordina- derrame de cédulas falsas correu em Popul iria, no dis

dia 15 de Dezembro, ,somen- tróleo não deu entrada ain- face de aprovação pelo

con-I
ria a partir de 15 do cor- de 500 cruzeiros, já passa- tr ito da cidade de Jales.

te voltando a reunir-se a 12 da na Camara. Outrossim, o gresso, Essas emendas rente.) das em varias, cidades e a- Para u�a festa de .aniver-
de março. Este ano foi con- igualmente não foram ain- preendidas. As notas falsas sario uma senhora fez va-

vocado extraordinariamente têm as seguintes caracterís- rios bolos, neles ponde em

i:r�efj:y;����J�:r::rr!�n�: -CO'mem'oraço-es �o OI'a- '�a Jus'tl1ça ;����� Est::r��" s��l��ga�:�� ;��v��aa:;�lcca;�:::=:i��.�:
na Camara que o presidente

. ,

. rie 17a.; numero 06984. Os los e ficaram todos envene-

da República providenciará
'

" '., '.
'.

. falsario.s 'organisal'am-se nados. Tres pessoas morre-

para o Parlamento funcio-
. ,

em rêde que se extende pe- ram incontinenti; ficando 12

nar a partir de 16 de de- ,las _princip<ds cidades 'do outras gravemente envene-

'zembro, a fim de votar im- «Tenhamos 08 ouvidos :aber.tõS-Jlno.nat. .pa,ra, aquiI,o país, nada}.
portantes -materias que ali P:Y 'f:

:eJ��ic;:�rap�di��c;us;:�or� que, não' possa mi!is tarde ,pêrrurbàr�'Dos' a CODS-

:,:���. J:t':m�rIs����l'�xt�:� ciênciiP do' dever beBi cumprido»-diz
no de 500 milhões de dola- O Ministro.' Edga,r Costa.
res para o plano de reapa-
relhamento nacional, é a

mensagem que regula a ex-
Discurso .dO Ministro Ed-IDesembargador Alves Pe- da, de muitos, dos bens ma-

ploração do petroleo nacio- gard Costa, Presidente d-i drosa, teriais, e o desprêzo dos A bomba ô'ômica
nal, além de outras que se Associação dos Magistrados j' E eu aqui venho, e aqui princípios espirituais, que

encontram no momento no Brasileiros, I
ao assumir a estou, - meus eminentes e são o alento e a força das

Senado. presidência da. sessão sole- presados colegas, - para mais nobres conquistas, - Church-III r·ecel·a repres·sall·asTorna-se praticamente im- ne realizada no Tribunal de trazer-vos, na qualidade de conjunto de fatos negativos
'

"

,

possivel votar as diversas Justiça no dia 8 do correu- presidente da Associação que numa só palavra podem WASHINGTON, 11

(U'Imatérias que ali se encon- te: dos Magistrados Brasileí- ser resumidos - impatrio- P.) _ Segundo fontes bem

tram até a data prevista pa-
- Ha um ano, - precisa- ros, a saudação cordial e tismo, -,- são os' elementos, informadas há probabilída- I

-----,--- mente nesta data. - tinha fraterna dos demais colegas entre outros males, que de dos Estados Unidos COH- '

D Darcy Vargas eu a' satisfação de encon- de todo o Brasil, e, por êles contribuem para adensar a-

Icederem ao premier Chur-
• '.

í

trar-me, em Natal, entre 03. e COllVÕSCO, renovar, 'neste quelas sombras. d
,.

'" d t d h
' .

I
. ". chill o íreito da participa-

�.... .a 'a e oje assma a o presados colegas do Rit) dIa, a nossa imensa fé nos A Justl'ça e' lIma da.s fol.'-
-

J d'
-

, çao em qua quer eCIsao

I'aniversário natalicio da

".Grande do Norte, e a honra gloriosos destinos da Pátria ças com que, para espancá- norte-americana de efetuar
e;xma. sra. d. Darcy Vargas, de presidir comemoracão comum, sob a égide da Jus- las, conta a Nação. Falan- um ataque com bombas atô- .

digna esposa do s.r. Getúlio I identica a que ora realtz::l.- tiça, re�fil'mando o solene do a juízes, ,seria ocioso di- micas nas bases ,britanicas" ,

Vargas, eminente Presiden- lmos. Hoje, se me renova a- compromisso de bem ser- zer da missão que lhe está ,em caso de guerra, embora

fte da República. qui aquela mesma satisfa- vindo à uma, trabalhar pela confiada; baste que lembre nãQ exista um compromisso
Presidente da l..egião Era- ção, com o estar em vossa grandeza da outra. esta síntese de Rui: "a exis- serio. Dizem as referidas

sileira de Assistência, de companhia, comungando Eu vos transmito ainda a, tencia d;is repúblicas se fontes que seria inconcebi
cuja assoeiação filantrópica convosco neste dia consa- sal;ldaç-ão especial do emi- mede pela exi;3tencia da vel este país tomar tão
foi a idealizadora e organi-,grado à J,llstiça. nente Chefe do Poder Judi- Justiça".

'

transcendental decisão sem
zadora, a ilust.re dama, fi- . Se não é, assim, a primei· ciário Nacional, o sr. Mi--, E se assim é, - grande:; antes consultar seus aliados.
gura de relevo da sociedade ra, será, entretanto, esta co- nistro Jos.é Linhares, Pre- são: portanto, as responsa- Churchill limitou a questão
bl'asileira, -tem procurado memoração a que vai mar- sidente do Supremo T-ribu- bilidades qlle pesam SObl"e quinta-feira passada ao di
desenvolver atividades no cal' o início de uma prática nal Federal, que me da' a os' ombros dos que a servem zer no parlamento britâni-
sentido da ajuda humana que diz de' perto com aquele honra de representá-lo nes- e realizam. 'E e'sses som08 co que a Grã-Bretanha es
dos menos favorecidos da ideal de confraternização àa ta comemoração, a que se nO-8 OutI'OS.- pera intervir plenamente na f tfortuna, auxiliando, dessa Magishatura, inscrita. como :��socida cordia!mente, coni- j

, -Redobremos, pois, os nos- forma porque seriam utilisa-I.
a o que possa requerer o

maneira nobre e humana, ao uma das _fin�lidades da nos- ViCt� e que na união da sos esforços; _ façamo� daI> numa emergencia as
emprego de bombas atômi-

Govêrno Federal na solução sa Ass.ociaçao, e que sempre Magistratura assenta a fot·- das nossas' fllnço-es a nI'eo- f "

t
. caso

I II '- d' ... orças aereas nor e amerlca-
(6S IJrO) emas ,!ue lzem te� sl,do,. na minha já 10I�-lça do seu pre�stígio, cupaçào única de todos os nas que se encontram na

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

respeito ao bem-estar social ga CaIrelra, um dos m;l.ls, - 'momentos; � não nos con- Grã Bretanha.
'

do povo. caros ao m�u coração: - a Difíceis, bem o sabeis, tentemos com o estricto Sua principal preocupa- O riso da cidade .. �

Por essas razões, a exma. co�e�o1"açao, pelos juízes, são os dias que vivemos: cumprimento dos devel'es e;;.. ção parecia ser que a Grã
sra. d. Darcy Vargas, no dia d? 'Dia da .Justiç.a", passa- sombras sinistras amea- senciais dos nossos cargos, Bretanha não devia pal"tici-
de hoJe, será alvo- das mais ra a ser feIta cada ano em J

•

'd mas' emprest.emo.s ao seLI da_
'

ç.am empanar a ummOSI a- , , par de qualquer decisão de
carinhosas e exprel'!sivas ho- um Es!ado da Fe.d�ração, - de do fúturo a que DEUS sempenho o calor da convic- efetuar um ataque atômico
menagens, a que 'a creden- s�gest�o maglllflCa, pelo destinou à nJssa terra. ção de que exercemos, que possa provocar represá
ciaram as suas excelsas SImbolIsmo que encerra, A opatía de uns e o desa- ainda no dizer de RUI - "a lias contra as ilhas bl'itâni
qualidades de coração. qu�1 o de �crescer cad� ano lento de outros; - o esque- mais �minente das �l'ofis. caso Os circulos diplomati-
O ESTADO, cuniprímen· maiS um._elo 'na cadela c.a cimento de alguns dos deve- sôes a que um homem se ,cos chamaram atenção para

'

tando-a, mui respeitosamen- nossa umao e f'.
'

,- que ica- res a,CUmp�"Ir, e a falta de ,pode entregai' neste

mun-I
a declaração feita no ano

,
te, deseja à ilustre dama, os mos, a dever, folgd em pro- entUSiasmo de outros no' do"; _ ,dediquemo-nos, às passado por Truman prome-"'melhores votos de fe1icida� clamar a um d .

II
' os vossos cumpnmento desses deve- noss�s funções,' de alma e tendo manter a Grã-Breta- O homem prático vai

des. ilustres colegas 'o '

b'
-

d d' (C t 6a' I h
.

f'
- sr. res; - a am Iça0 esme 1- 6n. na, pago n a, lU ormada de qualquer. procurar m,anteiga .,. �

RIO, �1 (V.A.) - Prosse
gue sem solução a gréve dos
aeronautas e aeroviarios, As
empresas de aviação insis
tem em não aceitar as pro
postas de conciliação di!

Departamento Nacional do
'I'rabalho. Aliás em nota di-

DIRETOR

Rubens ele
Arruda Ramos

GERENTE

Dominsos F.
oe Aquino

Edii;ãtl de hoje - 8 págs. Florianópolis, Quarta-feira, 12 de Dezembro de 1951 50 CENTAVOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.\

I FlorianopoUs, Qtibtà.teira� 12 dê 1>i.ie�bÍ'O de. 1951

•

:1

-----�---'---'--�.--�-----------
I

.';'---'_'.

,,&A. 'WLADYSLAVA WOLOVSKA MuSSI
E

ua. ANTONIO rim' MUSSI
Mé.Ue.,.

t

"
.

Ctrurtia-Cltniea Geral-Pan..· .
.

\
"'.

.

.L' •

"1'91to eom.pl.to e ••peeiali..do da. DO."-C:A,S D" 8J1N;BO-
..... .... m04'1'Do, método.• d. diacn6.ti��. '. tr.tame......

.

, �,J,.J"08GOPU _o. HIST.RQ _ SALfhNGO�ItAFU. :-- ..nAB9-.
,

LIS.O BASAL
.

- � ... -,

...lo..r.pla por onda.' eurta.-.letroooa,.la�'o ltaio_ UI...
__ht'" • 1.11'. Varmalh.

. .

o..•• ltbriol .ua TrajaDo, s- 1, 1· anll.r·- IIctiflelo "e ......
\ ,-

_.. J �

.••r.n.1 D••••• II 1I0r••. - Dr.•uà_•.
D•• 1. i. 18 Iá.,r••

�

- ['ra.• u..i.
\ ...�tI..'". - ... 8..to. D8DloD� 8. Ap""•. L

,. ,

CLINICA
, do
DR. GUERREIRO 'DA FONSECA

�.l1a" efeth,�' 41.0 Bo.pital de C.rid.de,· de di ...el'll�

. I.

ln.tltllt.,. e .C.ixa.

�o- '-

OUVIDOS. NARIZ e GARGANTA
.Tr.tamento e.Oper.çôn

.BRONCOScopiA � ESOFAGOSCOPIA'
aetir.d. •• eor�o. �xtraÍlho� de Pillmõe. e .�bf.,'o.

RAIOS X

....r.. .parelbo p.r. radior;ràfl.. d. ·Cabeça. .'
Tra.n.mi.•açio.

- Dará eonllr:óle ae ear. do 8lDaaltee. 1.1,••
•...na... I

--o-

HORARIO DAS CONSUL.TAS

DR. LlNS.NEVES
Diretor da JII..ternidade .. ·in ...

tico do Ho.pital de ,Caridad•.
CLINICAS D. SIiNBORAS

CIRURGIA ---\ PARTOS

4.SSISTENCIA AO PARTO •

OP.RAÇOES OBSTtTRICAS
Do.nc.. "landular••• ' tiroid••

•.,irio.. llipopi•• , .te:
'

Di.turbio�· ·nervo.o. - I.teri
l1.ad. - Reeim...
Con_'ult6rio: Ru. rarnandQ •••
....0, - T.l. 1.181.

.'

...id. R. 7 d. Setembro ,- .ru.
,er•• e Sou. _' Tel. 841.

�.

O/ESTADO
Adlldnlatraçlo

Redaçlo e Oficina.
.
l

rua Co.sel.beiro Mafra.
•• 1'0;

.

Te!. 1.022' -" Cx. Pos-
tal,-139.

'

Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

Represente.ale:
A. S. LARA

Rua Senador D•• taa, I

\lO - 60 andar
Te!;: 22-6924 - Rio d.

.

Janeiro
.RAUL CASAMAYOR

.

Rua\Felipe ,de':OJivein.
, .0 21 - 80 ana.r

.

. Te)., : 2�987S ..:... SIÓ,
Pa.ul.O:

ASSINATURAS
Na Capital .

ARO •••• Czi 100,00.
&mi!stre ; "'CrJ' 60.00.
Trimestre.. Crf - 35..00

Nóduterior
'

,

Ano .. :'". Cr' .126,06
Sémestre... •. Ctt 70,00
TrimesÚe .' Cr* - 40.00
Anóneioa mediaat. coá•.
trito.
Os originai.. mesmo

. não pu.blicados, D�O ...
rio devolvidos,
A direção não file res

ponsabiliza ''pelos eos

eettos emitido.' DOI ar
tilros assinadol.

" DI)S:a'áIÔhi').,Bltizdé'IÁUãf
! Co�unica a i

8�U8, clien'fes e amigos q·ue rel-

"
aiciou à clínica nesta CapitaL ..." ..

CONSULTÓRIO:. Rua, 'Nunes Machado;
(c�nsultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 18
17,80 horas. -

RESID:1!!NCIA: �ua Bocaiuva, 185 - Tele
fone .M-714..

(P... manhl - Hospital de' CariJade). •••.•a. a.ntoa sarai.,., .•4
(A arda - Co'n,ult6rio VIsconde d. Ouro Preto. n. I. (Alto. -

'

••tNlto. I
ar. eu. Be110 Horizonte).' -I'"

...ld.nci. Felipa Scbinidt 101. 'Telefone - 1.660.

Da. A.' SANTAELA /. . DR� I. LOBATO
<.,.._.ilo p.l. )'.culd.d. N.· FILHO
........adiein. eI. /Uni."rtl-

Doaaçu tiO' •••rêlllo, re.pfr.U.ra.
... tio Br..l1). . TUBERCÚLOS.
...teo per eoneur.o d. A...i.�

Clrarct. do Ter.x· .

.... a P.ieop.ta. do pi.trtto
. )'orm.d,ó p�la Faeuld.d. N.do-......" n.l da .edichi.. Ti'ioloai.ta ,lb:-bl..l'Ilo .0 Ho.pital P.I- .

Tl.loeirur�io do Ho.pital NaduI1d&trleo I ••nieamio J�dici6rio
iIa Capltall!'adar.l.

..mo•. Cur•.o d. �.peel.lIl1alllo,
pelo S. N. T••x-inteTno ••x

.•••I.tente d. Cirnr.l. do Prof.

Urro :rinh.iró Gnimarle•• CÍlio)..
don•. : Felipa Sehmidt, 88.

Con.alta., ililriament.. Ia. 11
o.•••lt6rlol .4itfclO' AmtUa

l 18 h
.... � Sala t. .' 01'.... '

"'.4Inctar .banila "&10' Bra.-·
Rua p-om .{anne. Cimar.,

.. 1". .
20 apto. 2.

·O"'.lta�: D•• 'Ul. II "O'raa. �one 14· 802.
Tel.fGn., . I. ._.------.------

Q4t...Jt6rfOI UMII.· .

",tldíncl., 1.0•.' DR. ARMANDO VA-
____.----:.__ LERIO DE ASSIS

MJ;DICO

Ib:-lntemó ela Santa C.,. da
!llMrie6rllfa ifo Rio d. J.n.iro.
C1flllea .,dica -; DOIDÇ.' Nar

:r.cu.

DR.·,NEWTON
. D'AVILA'

--- --_.�.- .. -. __,--

. ,DR: M. S..CAVAL
CANTI

CI1"I� .xelu.iv.m.�t••• eri •

àllç•• ; \' .

. Ru. ,Saldanha •.-rinho. 1•.

T.lefone (1«.) 7111;.

Dr. Alvaro de
� Carvalho
Doenças. di! Crlànç••
Consultório: Rua

. Traja
no a/n. Edif. São Jorge -
10 andar. Salas a e l�.
�esidência: Rua Bri,.

deíro Silva '_Paes, s/o - '80
.

anda:r,' (chácara do Espa
,. ilha). :

Ateude diàrlameilte dali.
14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CREREM'

C.r"·�Naeiol1.) '. d. ·.�Dea.
.,'Dtat•. ,

,�·dir.tor...do Xo.pital'Colonia
1a.�AnL

.

no.nç.. nervo... • m·.o·tai•.
.

\ .

lmpotencia_1!exu.l.
tua Ti1'lldeDte. no: •.

'

Conlulial dàa 16 ii 1t hora•.
FeN.: •. 7118.

DR. MAR-IO�
WF;N�HAUSEN

CUn-iêa' médica ,
..de adulto. e

eriança.. ;

CODlult6rid'- Rua Joló t:>into.
1t - T.l..•. 1,311.. , I

Con�ulta.: da.·. à. � horal.

ae.idênci.:
.

Rua ••te",•• Jt·
.

.

,

nlor 4.. Tel. 811.

Dr., Renato Ramos, da SUva
,Advogado

Santo, Dumont, 12 :-·Ap. 4
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-Crédito M:-Prd.f
RESULT:APQ cOO 55°' SQ;RTE�O DO, ,R,,,"ANOi "8''''
REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO i DE,: 1951

. ',' CADERNETA N° 25.466 "

,

PltEMIO MAIOR EM MERCADORIAS NOV'ALOR DE:
. Cr$ 6.000,�

Aproximações Superferes
Em Mercadorisa no Va
.Ior de' Cr$ 1.000;00 Cada

Uma

Aproxímações-" Inferâeres.
Em Mercad;)rias no 'Varor
De Cr$ 5ÓO,OW Caila'!Uma

. I

Rue

-

CADER'NETA NO'. 25,467
CADERNETA NO' 17.167
CADlj1RNETA N0 31.275
CADERNETA NO' 17.379
CADERNETA NO' 10.691

CADERNETA N9 2:5A65
CADERNETk NO' 17.165
CADERNETA 'NO' 31:273
CADERNETA NO' 17JWT
CADERNETA NO' lQ.691·

I ,

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

VÉlV,IBRO de 1951 EXTRAIDO dos cinco primeiros pre
mios da extração da Loteria Federal do dia 28 de No

vembro de 1951

F'Iorianópolis, 30 de Novembro de 1951
Visto

Orlando L. 'Seara - Fiscal de Clube de Sorteios-

FAÇA UMA VISITA A
FABRICA DE MÓVElS

DE

R�drigoes
& Santos

PIUZP LtMÀ & IRMÃO�
Cons, ,Mafra, :37
Florianópolis

ESCRITÓR!O DE
ADVOCACIA Materiais de Construção,

DO SOLlCITAD<JR WAL Beneficiamento· em Geral.,.
DIR CAMPOS Madeiras para todos 0$

Advocacia em geral Fins·, Aberturas, Assoalhos...
FunciO'na junto aos Illstt· Forro Paulista; etc., Madei

tutos e Caixas de ·Aposenta· ras de Pinho, Lei e Qualida
doria. Acidentes dcO Traba· de.
lho. Inventários. Sociedade.. Escritório, DepÓsít'o fl!;'

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Maio·

Escritório: Rua.-"Vitor' nO 777 - Estreito - Floria·

Mêireles, nO 18 - 20 á.dar. nõpolis.
-

-----D-r-.--J-o-s-é--�--e-d-e-i-,o-s--V--i-e-ir:---·I
\

,. ,Viagem com segura,nça
! e rapidez. .

,I . 80 N'oS CONFORTAVEl8 )MICRO�ONnHJS· DO

RA�ID8 «SUL-BRASILEIRO»)

SISTENCIAS

ATLAr�fTICA

.1
11
g
'1'

Fhri'anópoUs _' Itajaí - Joinville - Curitiba .i
..

__ 'o � �;';

A
. A

•

•

_. Rua DeodoT'o esquina da'

ge,nçlé:l. Rua Ténente Silveira

--------------------�------------�-----------------------------<------- -------------------------�----------------------------------

.

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACliUDADES! r

RADIOS -,. ELIÚ�TROLAS''':_ AMPLIFICADORES' --- TRANSMISSORES .- DISCOS - TOCA-lMSCOS - AGÚLHA�,
.�' ENCERADEIRA.S .

...:. GELADEIRAS, - LIQUIDIFICADORES" - -"BATEDEIRAS - VALVULAS·AJ1T.()FALAN'tES,...;.;..· �E-·

,CONDENSADORES
\

() 'mais completo estoque de peças. para radio
Rúà 7 de Setembro, 21' e '21 ' A_I-. Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,lUtas autoridades 'presentes à churrascada e o sr,

Jacques Schweídson
'

OBRA'DE ENVERGADURA,'o JARDIM ATLÂNTICO VEM TORNAR A NOSSA CAPITAL COM MAIORES POSSIBILII)ADES
-DE PROGRESSO, SOLUCIONANDO O PROBLEMA DA HABITAÇÃO - COM RUAS E AVENIDAS, SIMÉTRICAMENTE' AR
.

BORISADOS, '�BA�S", ESCOLAS, "PLAYS-GROUNDS", CENTRO DE S1\ÚDE, MERCADO, MAGNIFICO HOTEL BALNEÂRIO,
SERÁ O M.,.IS ARISTOCRÁTICO BAIRRO QUE ENGRANDECERÁ A ÇAPITAL -_A INICIATIVA DO SR. JACQUES SCR-

.

,WEIDSON DARÁ À CAPITAL MELHORES,PERSPECTIVAS DE PROGRESSO.
\

muito acidentada. Desse, forme já está assentado com I

modo, pode �Você, meu caro! o ilustre Prefeito da Capi
jornalista de "O ESTADO" !tal; dr. Paulo Fontes. É tarn

bem avaliar as e�lOrmes van- jbém do nosso plano a ?ons-j'tagens de um .bairro resi-' trução de um mercadin ho,
dencial como "Jardim Atlan- que venha reunir o proble- I

tico", situado, por assim di- ma do produtor e do com-I
zer, na rota 'de expán sâo, 'de "prador, servindo

-

de fácil
desenvolvimento da Capital escoamento da produção dos

do Estado, chacareiros daquela zona,

Plano de urbanização Suypreendidos pela gran-
- Quais os principais ob- ,d'losidade do plano, pergun-

jetivos de seu plano de ur- tamos ainda:
'

banizacão ?
.

- Pelo que se 'póde dedu-
,

- O"principal objetivo do z ir : será o -Jardim Atlan ti

plano é oferecer aos futuros
I co, uma cidade?'

proprietários dos lotes um - Não digo uma cidade,
bairro em condições de pa- concluiu o sr, Jacques Sch
noramicas e -urban isticas, weidson, mas 'dentro de pou

igual aos melhores bairros cos' anos, será rim bairro
dás grandes cidades. Será como afirmei, auto-suficien
portanto, dentro em breve, te, como são os bairros de
um bairro auto-suficiente. Copacabana, Ipanema, Le
As obras que estão sendo blon e outros da Capital Fe
executadas são: deral. Além disso um grupo

I '

., em . Brusque
,

'

Realizou-se, domingo úl- do, .João Gualberto Souza,
timo, no Estreito, na Escola ILautenai Knabben, Louri-

i� ';Lafaiej;e Belford , Garcia", vaI Batista, . Ogê Cunha,
, do Senac, a solenidade da Almiro João Alves, Pedro
f entrega dos diplomas dos a- Ivo Nascimento, Pedro Ne-
Iunos que concl�il'am o ves da Silveira, Walmir
Curso Prático de Escritório, Arêas, Vilmar A.' A. do Sa
estando presentes, alem de cramento.. Almeri M. Ra
exmas. familia,s, autor-ida- mos, Ligia Maria da Silva,
des, professôres e repsesen- Normelia de Souza Calil,
tantes de imprensa, os srs. Almir Goulart, Arlindo AI-

.

Charles Edgar Moritz, Prof. ves Torres, Delamar de Olí
Flávio Ferrari, respectiva- veina Desidér io.. Machado,
mente, 'Pr.es.i:dente ",do _Cpp- .EY.aldº,..�g�§ti�9_ ...T��15�Ü-j!
selho Regional e Diretor- Fábio Artur Alves, .João
Geral do ,SESC e SENAC, Adolfo Monteiro, João Do
em Santa Catarina, e, ainda, mingues Ouriques, José
o Prof. Dr. João Batista Lourenço M. do Amaral, 'J0-
Luft, alto füncionário do sé Marçal da Silva, Oscar

de capitalistas catarínen- Servico Nacional de Apren- Conceicão, Silvio João Cor

�es, estão estudando a cons- dizag�m Comercial, que foi rea, Ti�go Rodrígnes, Dora
trução de um grandioso e o paraninfo da turma, bem Souza Alves, MáI:ia Stela
moderno Hotel, que será 10- como os srs. Prof. Osni Pau- Cunha e Vanda Arêas AI
calizado na área entre a re- lino 'da Silva, diretor do ves.

ta dos Barreiros e a praia, Curso e Eulina Alves Gou- EM BRUSQUE, ONTEM, À
a qual, sem favor algum, é vea Marcelino, professôra. NOITE
uma das melhores da nossa Desenvolvido o programa, Ontem, à noite, na Es'co-
Capital. - falou a oradora senhorinha la "Charles, Edgar Moritz,"

Normelia Cal il, após a pa- do- SENAC, presentes altas
lavra do sr. Charles E. Mo- autoridades, exmas. fami·,·

p� F "(ctD� cão ritz, que se congratulou com 'lias, o patrono da Escola, os
os diplomados pela conquis- srs.. Prof. Flávio Ferrari,
ta em suas aspirações co- Diretor Geral do SESC e

merciarias. SENAC e o Prof. dr. João
Por fim falaram, tambem Batista Luft, fora�,' em.

Laudenea Knabben e o pa- solenidade, entregues díplo
raninfo Prof, Dr. João Ba- mas do Curso Fundamental,
tista Luf't. aos seguintes alunos: Airton
Foram, a seguir, entre- da Silva, Aldo de Oliveira,

gues premios
-

aos lOs colo- Altamiro Galassini, Alvino

rente, na Maternidade Dr. «adas e aos que obtiveram Mérico, Antônio Roncaglio,
Carlos Corrêa. cem por cento de frequen- Arno Vicentainer, Olemente

cia. Dominoni, Decio Diegoli,
Receberam diplomas, os Osmar Demarche, Dorval

seguintes: Aecio Alcino de Oliari, Hercilio Botan�di,
Miranda, Anisio Avila de José Domingos da Silva,
Simas, Argemiro Patrocínio Willimar Ortmaím, José de
Passos, Carlos José Remor!, Andrade, Leopoldo Moritz.
Eugenio ,Joséi de S. Neto, Moacyr Laus, Odemar Mül
Hairton Coutinho de Azeve- ,ler e Rufino de Almeida.

�••••••••••••••eo•••••••••••••••••••••

Vida"Esc:olar-Formaturas'Das
Escolas do Seuac. DO Estreito

Convidados, sob as árvores, delicia-se com a paisagem

;, Of'; jornais e em faixas. gride .intensivamente, o que
. afixadas em vários pontos bem se pode aferir na gran

-da Capital, vinha-se anunci- de' procura e valorização rá
.ando o_ inicio no dia 2 de pida de seus- terrenos,

.Dazembro corrente na ven-: No decorrer da festa, que
_ da dos lotes no hoj.e famoso transcorreu num ambiente
"Jardim Atlantico", em Bar- de muita cordialidade, acer- I

reiros
'

e no qual foi proje- carno-nos do sr. Jacques
tada a construção de um Schweidson, que se desdo
bairro res idencial destinado brava em gentilezas com to-

11 um rápido desenvolvimen- dos os' presentes, e indaga
-i;o urbanístico.

'

mos esclarecimentos e por-
",1ardim Atlantico", des- menores de sua obra gran

de os' primeiros dias de seu diosa.

lançamento em que num Como nasceu uma grande
concurso eminnetemente po- íníctariva
pular foi sufragada e esc�-' - Que o levou a pensar
UliiW. a sua denominação, i10 loteamento? -, pergun-
--tem despertad-ô o mais vivo tamos-Ibe.--
interesse público. - A compreensão de que

Daí, o termos deliberado é e será um dos empreendi
-visitar essa estupenda rea- mentos mais progressistas
"Iizaçào de um homem de que se pode realizar. Há

';gran'des iniciativas em nos- mais de vinte anos que pro-
sa terra, que é o sr. Jacques curo realizar êste ideal e Largas ruas principais,
Schweidson e melhor opor- venho adquirindo áreas nos de doze metros de largura,
-tunidade não encontramos, Barreiros, por entender que ruas secundárias de lO. me-

o uando no dia 1° dêste mês para lá é que Florianópolis tros e uma grande avenida

-1_:écebemos um convite da- marcha e tende a desenvol- com 18 metros de largura e

quele progressista proprie- ver-se. Além disso, provi- com seus 1.330. metros de

-tário, para participarmos, dencialmente encontrei uma comprimento, ajardinada no

-de uma churrascada ofere-' área em condições maravi- seu eixo e ornamentada com

-cída às. autoridades, à ím- lhosas e apropriadas para filas de palmeiras e um ma-

'Prensa, ao comércio e pes- um plano de urbanização, ravilhoso lago com cêrca de

-soas de destaque social e com a fundação de um gran- cinco mil metros quadrados,
com que se festejava o lan- de bairro' residencial, por cercado por pitoresco bos

carnento e o inicio das ven- 'excelenc.ia. Veja só: esses que ajardinado, com cami-

das de lotes. terrenos distam apenas tres nhos e recantos próprios pa-

Tivemos, então, ensejo de quilometros da Ponte Her- ra piquin iques, pescarias e

.apreciar em todos os deta- cilio Luz e o acesso ao cen- outras recreações. Os lotes

lhes; em meio da esfuziante tro urbano é facil e suma- confrontantss deste bosque

I
' participam aos paren---;alegria do ambiente, a mo- mente rápido, pois Barrei- ficam destinados para a zo-

ies,e'pessoas de suas re-
'numental obra de urbaniza- 1'OS é servido' por' mais de na comercial fina, onde terá -

Ilações,
o nascimento de

cão, que está sendo execu- quatro linhas de onibus no- a s�u temp?, cinema, confei- seu filho Carlos Albel.to,
tada nos terrenos do "Jar- vos e confortáveis.

.

tanas, lOJas, "bars" etc.
" ocorrido no dia 8 do cor-

�im Atlantico"," empreendi- A ilha e o continente Numa área a ser escolhida I-:ruento que nos parece o r
_ Que Florianópolis pro- pela Arquidiocese de Santa

. maior de quantos se tem goride muito depressa, conti- Catarina, construir-se-á
,.- ·efetivado, no genero em nuou o sr. Jacqúes Schweid- muito em breve uma igreja,
·Santa Catarina.· son - não e preciso acen- em consonância com as tra-
O progresso de Florianó- tuar. Todos senterp. isso. En- dições religiosas do pov:o;

polis tretanto, as possibilidades outra área, será também

Fiorianópolis, ay_ezar de de expansão, para o interior construida uma escola pú
uma tendenciosa campanha da Ilha são restritos, dada Iblica, com '_'playground" e

-de de"scrédito, tem-se des.en- a cOl1figuração topográfica um Centro de Saúde. Con
volvido extraordinãriamente
nestes últimos anos, graças
'à iniciativa particulàr. Sem-
_pre foi e continua a ser a

�nai�_r cidade �o. Estado, I
tanto demograflCamente,

Icomo 110 número de constru

ções que dia a dia aumenta
mais e o ritmo de seu cres

cimento inspira-nos a acre

di.tar que nã_o há percpecti
va imediata de que ela' per-

,

ea essa liderança. Ao con

trário, pl;esentemente, ,mer
eê de vários empreendimen
tos, tais como ó do sr. Jac
'ques Schweidson, ela pro-

À hora do churrasco, sempre a melhor hora ...

EDELINO MEURER
e

DIRCE DA SILVA
MEURER

URGENTE
De um cozinheiro ou uma

cozillhei�a.
Tratar no Coqueiros.

Praia Clube.

AVE,NTURAS'
r-

DO ZE-MUTRETA . . ..
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lIt

vai ,][ uara
a sensacional peleja marcada para' hoje à - noite'

O público aficcionado do

I
A noitada, que colocará O alvi-celeste, conhecido

I
paziada do Atlético, O Avaí cações, atuarão obedecendo I éa e Erasmo; Egon, Zézinho

esporte-rei te�'á ensejo de frel:te a,frent� Avaí � Gua- ,?or "Leão �a Ilha" ficou irá dar tudo para manter-se as formações abaixo: e Juca; Alemão, q;oinho,
presenciar hoje um bom co- ram esta destinada a agra- Isolado na Iíderunça, domin- 'na posição de líder ,absolu- AVAl � Adolfinho, Bene- Fausto, Jaime e Lauro.

í.ejo, em disputa do Campeo- dar em cheio, razão porque go último, com a derrota do to, sendo considerado fran- val e Dan.da; Waldir, Boas e _ O prélio principal está
lhto Citadino de Prof'issio- .deverâ ser boa a assísten- seu temível rival Figueiren- co favorito da contenda, \ Jair; Bolão, Nizeta, Amêri- marcado para as 20,30 ho-

nais.: da. I se diante da entuaiastica ra- Porem, o Clube Atletico co, Niltinho e Saul, raso A preliminar terá iní-
.

Guaraní é considerado peri- GUARANI - Isaías, Vai- cio às 19 horas,
----,....------------------------------,..-.----- goso, como aconteceu mui-

r-

tas vezes frente ao mesmo 0 ..

Avaí. O quadro de N.ewton
Garces está em sua melhor O nOvoforma e o. triunfo colhido
.frente ao Paula Ramos re

comenda ao Avai a máxima'
cautela se não quízer ter o

mesmo destino do F'iguei-

J

Números do Campeonato
de Profissionais

.'

Efetuada a terceira roda- mos, 16, vezes; Soncini, do
Atlético, 10 vezes; Isaías,
do Guarani, 9 vezes; Dolly,
do Figueirense, 8 vezes;

Adolfínho, do Avaí, 3 vezes;
Helio, do Paula Ramos, 3

vezes; Vitor, do Guarani, 2 H,...,.(�,.....t�
vezes, e Brognolli, do Avaí,
1 v,ez. "

Os Apitadores
,

Manoel Machado,.8 vezes;
Newton Monguilhot, 5 ve

zes : Dulcídíc Silveira, 2

v(!zes e 'Geraldo Oliveira, '
, _

Norberto Rodrigues e Laza- Em continuação ao empol-
1'0 Bartolomeu, 1 -vez. ;,

; g�l1:-é_ certame da Segunda
Certame de Aspirantes

- {llVlS!W d� Amadore_:; quatro
1° lugar - Avaí, com 1 bons encontros eatão ta?e-

ponto perdido, 'Ilados y�ra -sabado -e' domin-

.

20 lugar _ Figueirense go �roxlmo�, a saber:

e Guaraní, com 4 pontos Sabado, a tarde - Treze

perdidos. de Maio x Guarujá e Delefaz

go lugar _ Atlético, 'com x Atlântico.

5 pontos perdidos.
\ Domingo, pela,manhã -

4d lugar _ Paula Ramos Iris x Hercilio Luz e Fla

e Bocaiuva,' com 11 ponto" I
mengo x Caixa Economica.

perdidos, . Entrada franca!

rense. .

Manoel Machado, de novo
estará

i

I.la
.

arbitragem, do
prelio entre azuis e tr icolo
res, os quais, salvo modif i-

da do returno, damos a se

guir o movimento do Cam

peonato Citadino de Profis
xionais :

Jogos Realizados
Paula Ramos 1 x Guarani

L
Avaí 2 x Bocaiuva O.

Figueirense 2 x' Atlético
1.

Campeenato
A'madô rista, ,

Avaí 2 x Guarani O.
.

Figueirense 7, x ._Paula
Ramos 3,
Avai 4 x Paula Ramos l.
Atlético 2 x Bocaiuva 1.
'Atlético 2 x Gu.araní O.

Figueirense 4, x Bocaiuva
O,

'

Avaí 2 x Atlético 1.
Paula Ramos 5 x Bocaiu

va O.
Figueirense 1 x Gu'arani

. � .

Paula Ramos 4 x Atléti-
co 4.
Bocaiuva '3 x Guaraní 3.
Avaí 1 x Figueirense 1.
GuaraníB x Paula Ramos

2.
Avaí 6 x Bocaiuva 1. '

Atlético 3 x Figueirense
1.

'

,
Classificação

1° lugar - AVAI -r-r-' 6 j 0-
gos, 5 vitórias, 1 empate, 11

pontos ganhos, 1 ponto per
dído, 17 tentos a favor e 4

contra, com saldo de 13
tentos.

2° lugar - FiGUEIREN
SE - 6 jogos, 4 vitórias, 1

derrota, 1 empate, 9 pontos
ganhos, 3 pontos perdidos,
16 tentos a favor e 8 con

tra, com sildo .de 8 tentos.
3° lugar ->ATLETICO

,6 jogos, 3 vitórias, 2 derro
tas, 1 empate, 7 pontos ga

, nhos, 5 pontos perdidos, '13
tentos a favor e 10 contra,
,com sairio de 3 tentos.

4° lugar - PAULA RA-
,

MOS - 6 jogos, 1 vitoria, 3
<lerrotas, 2 empates, 4 pon
ias' ganhos, 8 pontos perdi
,dos, 16 tentos a favor e 19
contra, com deficit de 3 ten-
tos. '\

4° lugar - GUARANI -
'6 jogos, 1 vitória, 3 derro
tas, 2 empates, 4 pontos ga
nhos, 8 pontos perdidos, 7
:!tentos 'a favor e 11 contra,
'com deficit de 4 tentos.

5° lugar � Bocaiuva, 6
jogos, 5 derrotas, 1 empate,
1 ponto ganho, 11 pontos
perdidos, '5 tentos a favor e

22 contra, c.(!)m. deficit de 17
itentos.,

............................................

Resoluções
Têcnícu da

do Conselho

ro-môr

fACAmérico, do Avaí, artilhei-

Em datas de 5 e 6 do cor-119,30 horas, o 7'40"8/10.fi-
Os Artilhe'iros rente, o Conselho Técnico naís da partida Barriga Ver-

10 lugar _ Com 9 tentos I
da Federação Atlética Cata- de x Clube Doze de Agosto

_ Amérlco, do Avai. rinense resolveu o seguin- e, às 20 horas a partida Ubi-
.

20 lugar - Augusto, do te: ratan x Lira Tenis Clube.

Paula Ramos e Caréca, .do Suspender por dois (2)
Atlético, com 6 tentos. Suspender os Campeona- jogos, o atléta Aldo' Cardo-

30 lugar _ Amorim e Gil, tos de Voleíbcl se Basquete- so, do Lira Tenis Clube, por
do Figueirense, com 4 ten- boi, de 7 a. 11 do corrente, estar incurso no art. 53, le

tos, inclusive, por' ter sido o tra "a]" (ofensa. moral ao

40 lugar -r-r- Forneroli e Estádio "Santa Catarina" arbitro) do Código de Pena

Luiz, do Paula Ramos; Raul, sedido ao 5° Distrito Naval !idades da F.A.C., ocorren

do Bocaiuva; Hercilio, ,do para
.

a realização dos fes: cia verificáda na partida
Atlético e Nizeta do Avaí tejos da "Semana 'do Mari- Lira x Ubiratan, no dia 5 do

com 3 tentos.'
,

nheiro";
..

.

corrente, no Estádio "Santa
Marcar para o dia 5 às Catarina".

,

5° lugar Toinho e

Fausto, do G:uaraní; Vadi
nho e Djalma, do Atlético;
Bolão, do Avaí; Adão, Gu- O ·

d d 'b d d
·

d
mer�indo e Urubú, do Fi-I S J0e-0S e 5a a o e omln§o
guelrense, com 2 tentos.

_

'

Fi:�e��!:�·e�a�r�g3:�:� d� pelo certame .de profissionais
Saul, do Ávaí; Filodi e Ed-
S011, do Bocaiuva; Osni, do

.

Para sábado e domingo I' sacionais nas quais tres a

Guarani e Astro, Mirinho e próximos, de conformidade gremiacões buscarão a re

Ari, do Paula Ramos, com 1 com a tabela, do, Campeona-I habilit�ção, O Atlético sur

tento.
, to de Profissionais estão ge como franco favorito, le-

Negativos - Paulo, do' marcados os seguintes em-I vando-se em conta seu re-
Paula Ramos, 2 tentos; bates: tumbante triunfo de domin-
Erasmo, do GuaranÍ e Theo- Sábado, à noite - Bocaiu- go diante do Figueirense,
doro, qo Atlético, 1 tento. va x Atlético; Duas boas partidas para

Arqueiros Vasados Domingo, à tarde - Fi- delicia dos esp-éctadores ve-

Hélio, do Bocaiuva, 22 ve- gueirense x Paula Ramos, remos sábado e domingo.
zes; Carioni, do Paula· Ra- Serâo duas pàrtidas sen- Aguardem-nas!

•••••••••••••••••••••••••••••••••�.eG••••••
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I

diretor do Departa
mente de Futebol Amador
S'ubstituindo o 8-[', Rirm-, conterrâneoberto Pinto da Luz que se Zommer.

exonerou, vem de assumir as

Joao Mario

funções de diretor do De
partarnento de Futebol A
mador, distinguido que foi
pela Federação -Cata rinerise
de Futebol, o nosso jovem

O ESTADO felicita-a-pe
la justa escolha desejando
ao .talentoso e estimado es

portista muitas prosperida
des,

.....................................�.41..

Classílícaçãe da Preliminar
da Corrida de 'São Silvestre
Consoante estava anun-! Desportos, O 20 lugar foi

ciado, teve lugar, domingo' conseguido pelo Olímpico,
último, pela manhã, nesta! também de Blumenau. O 5Q
Capital, a IV preliminar da I Distrito Naval foi o 30 colo
Corrida de São Silvestre, I cado. '

�ara escolha d� atl;ta que 'A classificação foi a se

este ano representara o Es- I guinte:tado na maior prova rústica
I

10 lugar - Waldemar
.

do·Continente, a realizar-se Thiago de Sousa - Olimpi
a 31 do' corrente, em São co, com 24'28"4/10.
Paulo, sob o patrocinio do .20 lugar - Raulino Ma
jornal "A Gazeta Esporti- noel da Silva - Olimpico
va", da Capital bandeiran- - 25'23"8/10,
te.

-

30 lugar � 'I'rog ildo Es-
Vários atletas tomaram teves - Duque de Caxias.

parte na sensacional prova, 40 lugar - Avelino Ma-
cabendo a vitór ía ao vence- chado - Olimpico.

, dor do ano passado, Walde- 50 lugar - Franz Hilmerz
mar Thiago de Sousa. - Duque de Caxias.
Por equipe triunfou o 6° lugar - Lauro Rodri-

Grêmio Esportivo Duque de gues - Duque de Caxias.
Caxias, de Blumenau, que 70 lugar _:. Marcilio Ro
assim ficou de posse da Ta- drigues Ferreira - Duque
ça Conselho Regional de de Caxias,

80 lugar -L. João Guedes
da Fonseca Neto - Atlétí-

A V I S O co.

9° lugar - Otávio Barros
Leão - 50 Distrito Naval.
10° lugar - Neil' Silva

Atlético.
'11° lugar - Osny Aguiar
-,Ayulso, .

12° lugar '- Adi Brigido '

da Silva -- 5° Distrito Na
val.
13° lugar - Edgar Nu

nes - 5° Distrito Naval.

A diretoria"do Ipi
ranga Futebol Clube,
avisa aos interessados.
que, a 'parth' desta da
ta, o alugueI'do seu Es
tádio, estará a cargo do '

Senhor Antônio Dias,
com quem deverá ser

feita a requisição.
A DIRETORIA

...........................................

Clube Doze de Agosto
Convi'e

A diretoria do Clube Doze de Agosto tem o 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 bail� é dedicado tambem a todas as senhori
nhas que já tiveram a ocasião de debutarem em anos an

teriores.
Traje:' - Casaca - Smoking - Sumet.
"

Arnaldo Dutra - Diretor Social.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fNo, bastidores do· mundo
�.

"

,Ãi10111&i
O Papel dosttPortuguêses.,

Por AI Neto locada com honra e justiça
A, importância de Portu- no cenário internacional.

.

ga]i na defesa da Europa es- Integrando-se frontal-
'tá aumentando dia a dia. mente na defesa da Europa

Com o progresso dos pla- livre, Portugal assinou no
nos estratégicos da Organ i- passado dia seis de setembro
zação do Atlantico Norte, o outro acôrdo de extrema im-'
"'Papel dos portugueses ter- portância com os Estados

· na-se mais çlaro. Unidos.
Portugal faz parte da co- Este acôrdo, firmado em

.mun idade atlantica, unida Lisboa, concede aos Estados
·

por um tratado defensivo Unidos o direito de usar as
.contra 'qualquer agressor. bases militares portuguesas

::\.. importância de Por-tu- livremente.
'

�al resulta, principalmente, O acôrdo acrescenta ,que
das bases aéreas nas ilhas as concessões feitas aos Es
Açores. tados Unidos podem ser am-
Entre estas bases desta- pliadas á qualquer momen

ca-se a de Lagens, na ilha to para íaeluír os demais
.de .Santa Maria. membros> da Organização do

.:A fins de U)44, os portu- Atlantieo Norte.
-gueses assinaram um acõr- Entre as possibilidades
"do com os Estados Unidos militares de Portugal figu
para a construção desta Da- ra o porto de Lisboa, que é
,se. o melhor porto natural do

O acôrdo autorizava os Atlantico.
· norte-americanos a usá-Ia O porto de Lisboa pode
; sem quaisq uer restrições. ser utilizado pelê,S frotas
�. .Depois de .t�rmi:rH\qÇl ,fi; aUa.çla� pãra proteger o nor-Igúerrà contra Jfltll')l', ií h;,:· te da Afríea e entrada oci
se foi devol'vida intéll'àfil.êrt- dental do Mediterraneo.· I:te a Portugal.
Posteriormente, em 1916.

VINAGRE �:OPUl(U VI·

'os Estados Unidos precisa-
ram novamente da base aISALADA.

-fim de garantir as linhas/de
.abastecimento para as Ü;o-j INOFENSIVO· - AGRA
pas de ocupação da Alema- DAVEL - SABOROSO
.nha.

'
.

NOS BONS ARlVIAZENS
Portugal concordou em DISTRIBUIDORES: - IN

deixar que os norte-america- TERMEDIARIA eATARI·
nos a usassem, assinando NENSE I�TDA. - FLORIA· O Motus dal,;.ASMA::para tanto um acôrdo de 18 NÓPOLIS
'meses. TEL. 1251.

. Di,ssolvido Rapidamente,
Em fevereiro de 1948 tal

I
.

,> - �os ataques desesperadores (I11fo-'

:CÕt·do. �o�. �mlpliado
.

por 'VIVERI MO'RRER I. 'Agra,decl·me'ntu �E�a�fr��,:��i����:�E.. el�PO in e 1I1�(�, , i. • '.

.

.' ra�..,;.€fu fftilnut1i's, Mendaco.Durante a última guerra, j '. '

. ',' almífórmÚÍa mé!lil;.il,.co�� ,a.o1r..
. zas il.b,as p.ortuguesas foram Oeoende do !.'-gue. O sangue é .. vida " '_-,: '.' � - ..,.,.. ����en�s�ff::ês�'d*p=:�d 1 1 M

·
, ,dia começa a desaparecer a dlffiitLl!t, e €�CepClOna va OI' para Tonifique-se com SANGUE- e lssa dade em respirar e volta o sono ré·

.·Q.sA'all!lados. .

deci
NOL que conte'm excelentes parador. Tudo o que se faz necessã-

, -e- - rio é tomar 2 pastilhas de Mendacct'0 ;;l:lHmClar a ecisão de '

elementos tónicos tais corno' REYNALDO DE BRITO "" ás refeições e fi,cará aliviado da
'Porlm-g';;t1 na Câmara dos Co- ' ,

""'1 (MISSA DE 70 DIA) asma ou bronquite. Ao açao é muítoFosforo, CAICIO, Vaaadato e
�. ráPida, mesmo que se trate de casos

.rnuns, ern 1943, Winston _ _ Arseníato de Sódí te ESI)OiSa f ilhas mãe, irmãos, sogros, cunhados, tia, reb�ldes e antigos, Me-ndaco tem
eh =::J - IC 10 e c. " tido tAnto IDrttó qUe se oferece com_.

'

urchilf dísse : � =-

I
sobrinhos, primos e demais parentes, gratos a tôdas a� a garantíã dê dar 110 paoÍêntê i"eliPi"Est a, t

� ,

,= = O� ál'd �. . -
., bid

.-

d ração livre e fádll'apidátnêfit@e" 'e gesto por ugues e = == s pIOS, anel111COS, esgota- manifestações de pesar rece 1 as por ocasiao e seu
completo alívio 'do sofrimento da'um prolongamento do trata- -

1 == dos depauperados mães que falecimento convidam os seus parentes e amigos para a '\sma em poucos dias. Peça Mer.da.co
d d

. - .
' , ,

, . hoje mesmo, em qualquer farmáciaO e amizade assinado en- . J.� crIam, magros e crianças ra-, missa de 70 dia que, em sufrágio de sua alma, fazem ce- , A �ossa garantia é a sua mair� ore
<1;re a Grã-Bretanha e Por- .1i!ffjfl quiticas toníticar-se-ão com o lebrar 6a feira, dia 14, às 8 horas, na igreja de São F'ran- teção,
vtugal em 1373. cisco.

I
------------

"E nestes 5O() anos da-his- Antecipadamente agradecem aos que comparecerem VDndú ...se .U'U'tória do mundo, Portugal a eSS6 ato de fé cristã.
.

� �,
.esfeve sempre pronto a de-

'I'::fender as causas justas, a a uga -seIutar ao lado daqueles que Pt..,defendem a Iiberdade e a ar ícípacào DIA 19 DE DEZEMBRO Uma casa de material •
. dignidadehumanas",. com todo o conforto, sita à

Neste mesmo espirito de Sr. e Sra. Clodomiro Vva. Celeste Lopes Estréia do TEATRO pATARINENSE DE COMÉDIA rua Antônio Carlos, em São
-consciencía internacional, Neves Pizani Mafra apresentando a farça de Garcia LORCA José.

.

Tratar na padaria "BEl-'tão bem indicado por Chur- participam a seus pa- participa a seus paren-
,,:eh;i;II, foi que Portugal. en- rentes e pessoas de suas tes e pessoas dé suas "A SAPATEIRA PRODIGIOSA�' RA MAR" com. o Sr. João
'trou para a Organização do relações o contrato de relações o contrato de
.. ,Atlàntico Norte. casamento de sua filha casamento de seu filho

Quaisquer que sejam as

"diferenças d€ opinião sôbre
''OS assuntos internos de Por
-:illga.l, é fora de duvida que
:fi nação portuguesa está co-

o GANSO SELVAGEM
DA SUECIA AO EGITO, AONDe VAI

INVERNAR, PERCORRE APROXIMADA.
MENTE 4.000 QUILOMETROS, A MeDIA
DE 120 KLM. 110RAR lOS, DEMONS,
TRANDO ASSIM SUA INCRIVEI. CAPA
CIDADE DE Rf5lSTENCIA

com a

(Ingressos à venda no Hall do Cine RITZ)

Angelina, com o sr. Jo
sé Lupércio.

José Lupél'cio',
srta. Angelina.

Angelina e José Lupércio

L- �� � _

noivos
Fpolis., 6 de dezembro de 1951

"_,---------------------r--------------

NUNCR EXISTIU IGURL

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS. BRÔNQUIOS COM .

BENZOMEL

JEdltal
ASSOCIAÇÃO DOS SERVI
DORES PUBLlCOS DE

SANTA CATARINA

De ordem do Sr. Presi
dente do Conselho Diretor
da Associação dos Servido
res Públicos e de acõrdo com

o estabelecido no Estatuto
.

Social, torno público que a
.

eleição do Conselho Diretor
para o biênio 1952-1954, se

rá real izada em p, convoca
ção às 14 horas do dia' 22 de
dezembro corrente ou', em

2a convocação, meia hora a

l.pós, com qualquer número
de sócios, si não tiver ha
vido quorum para a primei-
ra,

Somente concorrerão os

candidatos registrados com

II ��:. antecedencia de 15

Fiorianópolis, 3 de de
zembro de 1951.·
Jão Teixeira da Rosa Ju-

I nior - Secretário do Co��e-
ll:�.

.
'
..

,"
.

Chamada de
convocados

e===============�,
..PÁRA FERIDAS,

E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E'I R A 5,
F R I E I R A 5';
E 5 P I N H A 5 f JE TC, Jj #

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Máquinas de Costura
ESTILO MODERNO.

o�eLos
de

1951
PRIMAM PéLA

SUA FINA

APRESENTAÇÃO

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE
.

COSTURA!
VENDEMOS COM GARANTIA E COMPLETA AS

SIST1l:NCIA TECNICA
MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA·

RA TODAS AS MARCAS E TIPOS DE MAQUINAS
LIMPEZA - PINTURA - REVISÃO GERAL

.... ATENDEMOS CHAMADOS A D6MICILIO - FO
NR 1.358

PEREIRA OLIVEIRA & era.
RUA. CQNSELHEIRO l\fAFRA, 6

Na C�mara Municipal

Ltcencíou-se O vereador
'Q' � to n;'rne_

�iguel Daux �.... dev�d7s<:��;';'
.. eservó... Sue.

Sob a presidencia do sr. Presidente comunicou estar I�_J; 'flO#�wm aintA
Alvaro Millen da Silveira, na próxima ordem do dia a •

.

realizou-se mais uma sessão, primeira discussão de lei I .:AC
- CAT�RINE"sa

I
." ....... eOHB4NH'"

ante-ontem. que., regu a o andamento!
O expediente constou de dos processos na Prefeitura. I

Requerimento. do, Sr .. r:lú�r:i;)
Ferrari, sôbre o saldo de

O D
·

d J t·1950; oficio do sr. Prefeito
, Ia a' US I ç.aMunicipal sôbre a demora

na votação dos projetos de coração (de mim vos digo 'I segurança que é o esteio da
lei sôbre suplementação de

que, já no fim da minha car- ordem social, da paz e da
verbas; pedido de licença rio reíra, e, talvez da minha vi- tranquilidade que conduzem
sr. vereador Miguel Daux e da, conservo ainda por ela ao progresso e à pujança,
oficio do sr. suplente Osní o mesmo encantamento dos -- antes aumente dia a dia
Silva, comunicando não ':lhe primeiros dias, e essa, tal- aquela confiança, porque à
ser possivel atender à COD-

vez, e não outra, tenha sido Justiça está tambem come

vocação; oficio-convite da
a razão do exito que possa tida hoje a ta-refa de asse

Federação das Indústrias de ter alcançado); -- não co- gurar o funcionamento re

Santa Catar-ina, para a nheçamos desalento, mas gular das proprias institui
churrascada em homenagem perseveremos sempre não ções democráticas, através
ao Comando do Quinto Dis- obstante dificuldades e óbi- seus órgãos eleitorais.
trito Naval; Memorandum ces que se nos "antclhem. Tenhamos, assim; e sem

da Liga Atlética Catarinen- superporido-nos a quaisquer pre, os olhos voltados para
se, convidando o sr. Presi- outros interêsses que não o alto, fitos na grandeza do
dente para Juiz Honorário sejam os da exata aplicação Braz il, a que servimos, ser

da Corrida São Silvestre. da lei e da realização do vindo à Juatiça,
Posto em votação o Teque- direito' - tenhamos os ou-

_'

r�m�nto do sr. Flávio Ferra: vidos
. �bertos apenas para I Este apêlo que na quali

.1'1 sobre o sal,do de 1950, fOI aquilo que não possa mais dade apenas de colega mais
o mesmo aprovado. Co� a. tarde perturbar-nos a cons- velho e como amigo que me

palavra o sr. vereador VItor � ciencia do dever bem cum- preso de ser da minha elas

Fon��s referiu-se ao Dia da I prido : - façamos, enfim, se, me permito dirigir ne'ste

.luatiça
..

e requereu fosse
I por que não desmereça a dia e nesta solenidade, não;

tr,ansmIt:d? telegra�a' �o�� I
Justiça daquela . confi.ança, apenas a vós outros aqui

gratulatono. ao sI. PIesl nela posta, de derradell'o a- presentes, mas a to-dos os

d:nte do Tnbunal de �l?ela- brigo e segurança de todos colegas que pelo vasto terri
c,ao e outr_? ...a? sr. MIlllstro os direitQs individuais os todo pátrio conosco comun

Edgar Costa, o1'a pres'énte privados �om�'os'''poÚiicos gam no mesmo 'ideal.
nesta Capital, que é presi-

'

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

dente da Associação dos

Magistrados. O sr. vereador
Edio Fedrigo associou-se à

homenagem em nome de sua

bancada. O sr. vereador
Gercino Silva, depois' de co

municar a Casa que em Ti�
jucas será inaugurado, no

Dia da Justiça, o busto do

Ministro Luiz Gallotti, sali
enta ·a justiça de homena

gem e requer se telegrafe ao

homenageado, felicitando-o

pela merecida demonstração
de apreço. Os telegramas
foram aprovados. Passando
se a oi'dem do dia, 'foi apro
vada:a redação final do pro
jeto "ABONO DE NATAL"
aos servidores da prff:itu
:ra. Encerrando a sessao o

Vida Social
ANIVERSÁRIOS: miradores.

SR. JOSÉ FRANCISCO O /ESTADO, cordialmen-
GLAVAN te, cumprimenta-o.

Aniversaria-se, hoje, o STA. ZELIA RAMOS
nosso venerando conterrb- Deflúe, h,oje, o aniversá-

ueo, sr. José Francisco Gla- rio natalício da gentil se

van, fundador da conceitua- nhorinha Zelia' Ramos, fi
da firma Glavan & Cia., des- lha do sr. Carlos' Ramos,
ta praça e elemento destaca- funcionário público federal,
do do alto comércio local. neste Estado.

O aniversariante, que é STA. IVONETE TABOAS
chefe de tradicional familia Regista-se, hoje, o aniver

catarinense, receberá, no sário natalício da, gentil
dia de hoje, manifestações senhorinha Ivonete Taboas,
de apreço e respeito dos filha do sr. José Taboas Ju
seus inúmeros amigos e ad- I nior,

'lO Plano
daquela procedencia, O país
vizinho não poderá cumprir
os contratos firmados com o

Brasil, e se não obtivemos
em outros mercados interna
cionais êste alimento básico
nos arriscaremos a' ficar

sem trigo, ou com trigo a

quem das necessidades, logo
que for consumida a nossa

pequena safra calculada em

cêrca de 300.000 toneladas

I
de trigo negociável.
Procurei, portanto, Sr.

Presidente, trazer à consi

deração ao estudo à emenda
e à substituição se preciso
fôr, do Congresso, um pro

jeto que versa sôbre assun

to dos mais relevantes pa
.ra a nossa vida de nação que
se pretende e�encipada eco-

Cine-Diário
IÜTZ

"

-As . 5 e 8 horas
Mais umà' formidayel à

ventura filmada nas grau
des planices do oeste bra-Ivio l-

ODIO SATANICO
.

:
com: '

William ELLIOTT
Adrian BOOTH' - Noah
BERRY ,- Bob STTEELE e

Jim DAVIS.
No programa:

Cinelandia Jornal. Nac.
Calmon Brits 51x18.

Preços':
Cr$ 5,Oe e 3,20

Imp. até 14 anos.

ODEON
Ás 8 horas

Programa Duplo.
I

SAQUEADORES
com:

Rod CAMERON e

RAUSTHON.
I I

Vera

Nacional do -Trigo
/ \

A pedido em Ultima Exi

bição.
JARDIM ENCANTADO
com:

Margaret O'BRIEN
Herbert MARSHALL

No programa:
A Marcha da Vida. Nac.
Precos:
Cr$

>

5»0 e 3,20
Imp. até 14, anos.

ROXY
Ás.8 horas '

... E o sucesso continua!
A ECHARPE DE SEDA

. com:

Olga LANTOUR - IIka I
SOARES Alexandre
CARLOS e Elvira Pagã.

No programa:
O Esporte na Téla. Nac.
Fox Movietone.
Preços:
Cr$ 5,00.e 3,20

Imp. até: ��.: a;no;l.
IMPERIAL
Ás 8 horas

.' ,A NOIVA ERA ELE ''0
com:

Cary GRANT
SHERIDAN.

e

No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Metro JornaI. Atualida

des.

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20

Imp. até 18 anos.

'IMPERIO (Estreito)'
Ás 8 horas

1) - JARDIM. ENCAN
TADO

com:

Margal'et O'BRIEN
2) -- SAQUEADORES
com:

Rod CAMERON
Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 14 anos.

nomicamente - assunto dig- I Congresso Nacional de

no do estudo de exame, e do 'I'riticultura realizado em

debate dos maiores espir i- Bagé, de 10 a 12 de no-

tos, das maiores culturas e vembro de' 1951, a seguin-
das palavras mais ouvidas te moção, que desaconse-

neste Plenário, no Senado e lha o projeto n. 1.322-51,
em todas as tribunas da Na- de autoria do deputado
ção. Leoberto Leal:
Em dia do mês de novem- Considerando que entre

bro- último. realizou-se em as finalidades do 1° Con

Bagé, no Rio Grande do Sul, gresso de 'I'rit.icultura assu

a "Festa do Trigo" e, con- me caráter do mais elevado

comitantemente, o 10 Con- jalcance técnico e econômi-:

gresso Nacional de Triticul- co, a proposição de normas

tura. Esse certame tomou para o· melhoramento da.

conhecimento do meu proje- produção triticola nacional

to e dirigiu ao Sr. Presiden- e para a arregimentação das

te da República, ao Sr. Mi- energias em. defesa dos il1-

n iatro da Agriculturã, aos teresse da mesma produ
SrR. PPresidentes da Câma- ção;
ra e do Senado:e às Comis- Considerando que, num

sões de Economia das duas assunto da magna fmportân
Casas do Congresso, o se- cia como seja o da produção

. ...1. guinte telegrama: triticola nacional. exerce-

"Exmo. Sr. João Cleo- papel da maior relevância a

fas. perfeita continuidade na e-

DD. Ministro da Agri- xecução das medidas de 01'-

cultura - Rio. dem técnica e econômica,
16 Novembro 51 - Ba- para que estas possam pro

- gé - mi 1995 -:- 179 _:__ duzir os efeitos colimados ;

13 16. Considerando que as nor-

OvPrjmeiro Congresso mas técnicas e de medidas

de 'I'r'itícultufà, reun ido de natureza económica, até

Bagé, durante solenidade \ agora.' recomendadas, pela
festa Nacional do Trigo, 'Comissão Técnica Nacional

congregando maioria 'I'éc- do Trigo, instituida no Mí

nicos Federais e· Estadu- nistério da Agricultura ÍH

ais encarregados traba- tegrada pelos técnicos Fe

lhos experimentadogão e derais e Estaduais, encar're
fomento cultura trigo, gados dos trabalhos de ex

bem como elevadonúmero perimentação e fomento da.

'I'rrticultoi..es sulriogran- cultura do trigo e do centro-

denses,em sua sessão pl e- ie da produção, circulaç-ão e

n ária hqje, oprovou moção. ?'istribuição do precioso ce

maioi-ía absoluta votos, 'teal, 'tem produzido os me

sentido ser manifestado ·lhores resultados, sendo 'as
vossencia desaprovação sim de molde a serem inte

Congresso, redação proje- gralmente mantidas e exe-

to um tres dois cor- cutadas :

rente ano, apresentado Considerando que, des-

Câmara Deputados. Sr. ta forma, nada aconselha

Deputado Catarinense sejam alteradas as nor-

Leoberto Leal, por consi- mas e medidas aprovadas
derar mesmo projeto íno- e recomendadas pela Co-

portuno e prejudicial boa missão Técnica Nacional

marcha trabalhos campa- de Trigo, do Ministério da

nha nacional 'I'r igo sabia- Agricultura. mandadas e-

mente orientada e coorde- 'xecutar pelo Govêrno da

nada pela Comissão Téc- República e dos Estados

nica Nacional Trigo dJ, triticultores :

Ministério da

Agricultu-I'
Considerando, outros-

ra. Encarecendo VOSSBll- sim, que de forma alguma
cia necessidade ser susta- se deverá procurar agra-

do andamento aquele pro-I var o custo da vida, pois
jeto e mantidas integral- isso além, de ser eviden-

mente recomendações di- temente contrário aos in-

tadas pela Comissão Té.c- teresses da população de
nica Nacional' Trigo do todas as regiões do País,
Ministério da Agr icultu- seria ainda, também pro-

ra, comunico Vossencia nunciadamente contrário.
êste Congresso está reme-

r
ao sábido programa de

tendo via aérea, inteiro reconstrução da economia
teor moção aprovada, bem I nacional, traçado pelo a

conhecendo elevada pa-! tu al Govêrno da Repúhli
triótica orientação presi-] ca;
de atos Vossencia. Con-
gresso 'I'ríticultura aguar
da serena e justa decisão
Vossencia na defesa Cam
panha Nacional do Trigo
tão sábiamente vem" sen-

do orientada Ministério
Agricultura em perfeita e

harmôn,ica articulação ór
gãos técnicos competentes
estados triticultores. Res
peitosas sa�ldações. Dr.
Swar Beckmann, Presi
dente - I Congresso Tri-
ticultura".

. Deixarei de g10sar, Sr.

Presidente, o que de cômico
tem o apêlo, a terceiros que
não o autor de ser sustado
um projeto em andamento,
e passo a ler a moção que,

posteriormente, foi. distri
buida mimeografada, aos

S1's. Deputados:
Ei-Ia:

I

,I

Ann

"O 10 Congresso Nacional
de Triticultul'a e o projeto
Leoberto Leal.

Foi aprovada pelo 1°

(Continúa)

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

Roubou 1 milhão
de cruzeiros
em joias
RIO,11 (V.A.) - Na ma

drugada de hoje foi assal
tada uma joalheria em ple
no coração da cidade. O la

drão, após ferir o VIgia,.
amarrou-lhe as mãos e f�
verdadeira limpeza,. conse
guindo fugir, levando joias.
avaliadas em 1 milhão "de
cruzeiros. A casa ronbada
é a "Casa Porto", instalada
na rua Buenos Aires 216. A
policia, encetou diligencias
no sentido de prender os.

audaciosos larapios. O VÍ

gia Braulio Carvalho, .. de
64 anos, recebeu curativos
no posto central de assis
tencia e foi internadQ no

hospital do Pronto SéJcorro�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUB-··DOZE DE AGOSTO
\

. " ,

, , PROGRAMA PARA/O MÊS DE DEZEMBRO ' .

'SÁBADO ,_" DIA 8 -' GRAND� "SOIRÉE" 'DE FORMATURA DA ACADEMIA'DE COMÉRCIO'-" .5a FEIRA _. DIA 13 _ GRAN!"
DE "SOIRÉE" DR 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-FEIRÀ - DIA' 25 _ DIA DE NATAL-. GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA DISTRI.:
BUIÇÃO DE -CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS-=- SEGU�DA-FEIRA - DIA 31 - SÃO SILVESTRE
- O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A ,APRESENTAÇÃO DAS

'c

"I)EBUTANTES" E DEDICADO A'TODAS
AS SENHORINHAS QUE JÁ DEBUTARAM NO CLUBE DOZE. A MEIANOITE, AGRADABILISSIMA SURPREZA AOS ASSO-

I

•
• \

, CIADOS. - ,,' .

NOTA: .s: A LISTA DE.I�SCRIÇÃO PARA AS SENHORINHAS QUE DESEJAREM DEBUTARSE·ENCONTRA NA SECRETA'"
RIA DO CLUBE. _. O HÔRÁRIO PARA.AS "SOIRÉES'" SERÁ DE INICIO ÁS 21 HORAS. E PARA Ó BAILE DEGALA;' ÁS 22 HO

RAS

,

EDlTAL SEUS ���RESSBS NO
Rio de JaneirQ aerlo
bem defendido. por ,

I
i
1

r
I

.JUIZO DE DIREITO DA
COMARCA DE TIJUCAS
EDITAL DE LEILÃO COM:
o PRAZO'DE VINTE DIAS

ARl..INDO AUGUSTO ALVJ18
,

advolado "

AT. Rio Braneo,I128 -,Sala. isOIV'
TeU. 82·6942 - 2'b8006.

i
I
í
"

Uma assinatura de AL
TEROSA! Com apenas",.
Cr$ 75,00, você fará o' seu

presente chegar 12 vezes,

Procure Alterosa no Grupo
Escolar "LAURO MULLER"
Vendas pró CAIXA ES

COLAR.

Vende-se'
Duas casas sendo uma de

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

material e outra de madei
ra, à Rua Germano Wen
dhausen n. 4-9. A tratar na

mesma.

,'ERIDAS; REUMAT18l1t
I S PLACAS SIFILITICA!

HUI,r de Nogueira
••dieaçlo amliar ao b'a

tameato d. affilia Clube Doze de agosto
o GRANDIOSO BAILE DE GALA DE 31

ATENÇÃO SENHORE,S ASSOCIADOS: Estando o

Clube Doze de Agôsto empenhado em organizar a sua fil
motéca, irá iniciar- esta parte de seu vasto programa so

cial, com a filmagem do grandioso bane de gala da noite
de São Silvestre, com a cintilante pa�ada das DEBUTAN
TES, a valsa inesquecível e aspectos em conjunto das jo
vens em seus trajes esvoaçantes e cores claras .,. De
pois do filme pronto, será passado o mesmo para os as·

sociados do Clube' em sessão anunciada previamente. '

,Não resta dúvida que é uma bela e mui interessante
iniciativa do "veterano".

'Na noite de 31 será oferecida uma lembrança a cada
uma das senhorinhas DEBUTANTES e à meia noite, con
forme vimos anunciando, haverá uma grande e "big" SUJ'

preza, 'quando, houver a passagem do ano, festiva e rui
dosa.

Aguardemos a grande noite de São Silvestre.

Quem,' achou 1
Pede-se à pessoa que a

chou um pacóte de cor ver

de de 30 x 40 cóntímetros
contendo duas radiografias
e exames de laboratórios, a

finesa de entregá-lo 'no Ins
tituto de Identificacão e

Médico Legal, 'á rua Viscon�
de de Ouro Preto n'o 87, que
será gratificada.

FreQU�zas em gerei
dos

. Vlnbo-Creosotadft
(Silveira)

, ...."''-='=-C;�a', g'Q nú.......
que .0/,cS

OQ.VG disC6':p.,;..
reserV6.. sue.

��-
TAC - CAT�RINE""

.. ..ela ...... eOMBINHlA'

Agentes
<iNTERiOR)

Preciso em todas-as cida
des e vilas. Ambos os sexos.

Boa oportunidade. O'tímas
condições. Escrever,' Cia.
Brasí]. C. Postal 3717 .: S.
Paulo.

AGENTE LOCAL
,Precisamos para venda

de Breu. --, Soda Caústica
- Tubos Galvanizados
Arséniato de Chumbo - Ge
ladeiras - e outros artigos
de nossa importação.

, Soco Com, e Exp. NEBR.A
LTDA. � Caixa Postal, ...
7133 -- A - São Paulo.
ótimas comissões.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prejuízos diários, de mílhêr s
d

Amanhã, serão encerradas
e cruzeiros Aniversaria-se, "nesta da- as cornemoracões com o se-

,

'

,

,

'

�
.. Iflt If

ta, o sr., General Pedro AlT-1 guinte programa: '

tas que no máximo hoje, tel'-Inão disporem de recursos rélio de Góis Monteiro. Che- I ._
..

�__

ça-feíra, estará resolvido o e que é um aumento impos- fe do Estado Maior da.� FÔl'-1 '0'rmulasdeNatalcaso. Do contrario a greve sivel o sugerido pelo minis- cas Armadas do Brasil.

I
'

prosseguirá até que venha tro do Trabalho. Trens, oni-
.

Ao ensejo, muitas serão Já estilo à venda nos Cor-
a solução oficial. bus e lotação viajam super- as homenagens que, no Rio reios e .. Telégrafos as fór-

VITORIA CERTA lotados para São Paulo e de Janeiro, receberá pelo mulas sociais, de Natal e

RIO, 11 ,(V.A.) - Nas Belo Horizonte. transcurso da sua data na- Ano Novo.
,

primeiras horas da madru- NEGA QUE TENHA "FU- -ta.licia, ' As referidas fórmulas pa-
gada de hoje ainda era RADO" A GREVE Registando a grata" efe- dem ser adquiridas e entre-
grande o movimento no sin- RIO, 11 (V.A.) - O brí- méríde, apresentamos ao sr. gues ao Correio desde já e

dicato dos Aeroviarios. O gadeiro Flanklin Rocha, di- General Pedro Aurélio de a .sua destribuiçãó aos des
comandante Arruda, falan- reter-técnico da Cruzeiro, Góis Monteiro, as nossas tinatários só será feita a

do a seus colegas, disse-lhes que pilotou um avião depois respeitosas felicitações. partir do próximo dia 15.
que o dia de hoje seria o dia da greve irrompida; decla- _

chave para eles. Que resis- rou que "não furou a greve" Assembléia Legislativa
tissem, pois a vitoria seria Referindo-se aos boatos da

,

certa. Recomendou que to- descida forçada em Ubatu
dos fossem ao aeroporto ba desmentiu, dizendo que a

Santos Dumont, afim dé e- viagem foi normal até S.
vital' que a gréve fos�e :En- Paulo onde deixara os pas-
rada, sageiros. Esclareceu que
'PREJUIZOS DIARIOS DE não furara a greve porque
MILHõES DE CRUZEIROS o diretor da companhia nes-

RIO, 11 (V.A.) - A re- ta qualidade é que voara.

portagem esteve 110 aeropor- Continuando disse que "ur
to Santos Dumont. Estavam ge uma solução, pois todas
desertos os guichês das em- as empresas, dificitarias, es-
,presas e apenas conversa- tão às portas da falencia,
vam pilotos e- comissarios. não podendo de modo algum
Os grevistas não se afasta-' atender os aumentos plei
ram dos aparelhos afim de teados". Esta é a verdade
evitar que, finda a parede, que desafia as contesta
tivésse que ser feita uma ções".
revisão gera-l das aerona- AUXILIO DOS AVIõES DO
ves. Apuramos igualmente CORREIO AEREO
que os prejuízos com o mo- RIO, 11 (V.A.) - O pre-
vimento por parte das em- sidente da República deter.
presas pode ser estimado minou que aviões do Correio
nos seguinte limites: Panair Aéreo Nacional procuras-
2 milhões de cruzeiros diá- sem atender dentro de seus

rios, Cruzeiro do Sul 1 mi- possibilidades os casos mais
Ihão e 500.000 cruzeiros : Ae extremos, como transporte
revias 1 milhão de cruzeiros de enfermos e medicamsn- nho -dados para avalias tal
Nas demais os prejuízos os- tos, bem corno correspondsn- alegação. Mas se pediram
c'ílam entre 200 e 400 mi- das n.ais urgentes. aumento se estribando em

lhões de cruzeiros, AS EMPRESAS NÃO CUM- argumento dessa espécie de-
MANTIDA PERFEITA OR� PRIB.AM A PALAVRA viam cumprimo a palavra. É

.... DEM RIO, 11 (V.A.) - Inque a minha opinião".
RIO, 11 (V.A.)' - Está rido esta manhã sobre o au- AS LINHJ�S EXTRANGEI":

sendo evitada a infiltração menta de quinze por cento RAS ESTÃO FUNCIONAN-
dê comunistas na greve dos nas tarifas aéreas concedi- DO Anuncie n"'O' ESTADO"
aeroviar-íos, conforme in for- do com o objetivo de serem RIO, 11 (V.A.) - Os te-
mam os grevistas. Em con- melhorados os vencimentos legramas que chegam dos I � _

sequencia da greve o movi- dos aeronautas e aeroviários Estados indicam que a gre-I-- •
..

mento de onibus para São e a respeito do qual diz c ve dos �eroviarios brasilei- Novos trloemoosPaulo e Minas cresceu enor- Sindicato Patronal nada ter 1'08 esta sendo observada Imemente. As cidades que a ve�' com. a presente pen- por ,toda Pilrte. As empre- em Jaraanáeram servidas unicamente dencla, pOIS que se trata de Isas extrangeira�" que fa;;:em •

pela aviação acham"se ago- velha aspiração das empre-' somente .JÍllhas -íriferftifdõ_' JARAGUA DO SUL, 11
1'a totalmente isoladas, en-. sas, sendo necessário outro nais, estão porem funcio- _ O "Correio do Povo" des
tre elas as capitais do terri- a��enta para h�vey possi- nando normalmente, com, e- ta cidade, em sua edição de
torio do, Acre, Guaporé, e b1hd�del de acreSCImo dos xep,ção da Pan American I hoje relata que o casal
Rjo Branco. O diretor da salarlOs, asseverou o minis- Ai'rways que tinha entre'gue Francisco Bianchini, resi
Aeronautica Civil, brigadei- tr� da Aeronautica, briga- a manutenção dos seus a- dente em Corupá, viu seu
1'0 Dyott Fontenele, tem se dell'O Nero Moura: -c- "Nlo 'liões a Panair do Brasil e lar aumentado com � nasci
mjlntido em seu posto desde é verd�de. Esse aumento foi interrompeu os vôos devida menta de trigemeos, ,todos
que irrompeu a greve decla- t>:oncedIdo para possibilitar á greve 'desse pessoal. Mas do sexo masculino. Tratan
rando não ácr,editar que o a majoração nos ,venéimen- o avião da BOAC, inglesa, do-se de um casal de lavra
governo convoque p pessoal tos dos empregados, Aliás partiu�?je 'pela manhã pa- dores pobres a Prefeitura,grevist&" confiando em que esse me convenceu a concor- 1'a a Europa, e o da Air por intermédio do intenden
hoje ou mais tarde até ,ama- dar com tal acréscimo. To- .France seguiu há pouco pu- te sr. Rudolfo Fey, mand,ou I

nhã a situação se normalise. davia, como não ficou nada ra Buenos Aires. Tambem dar assistencia às crianças IOs grevistas estão se condu- escrito alegam,eles agora is- para a capital da Argentína e à genitora, autarisandoZilldo corretamente e a 01'- soo Mas anteriormente ti- déve levantar vôo o aVIa0 tambem um auxilio de ...

dem é mantid::t em toda li- nham atitude bem diversa". da carreira da KbM, holan- Cr$ 150 mensais. A Comisnha. 'As empresas mantem- Perguntado se as empresas desa, e a Ibéria Espanha in- são Municipal da Legiãose irredutiveis em 11a-o con- se encontJ'avam I'eal t f I Bmen.e orma qu..
e espera norma - rasileira de Assistencia

ceder aumento dentI'o 'd'a em situaça-o defI'cI'taI' t h
.

't'
.'

. 'la, res- men e, ' o,le a- nOI ,e, seu apa- tambem mandou fornecer
majoração recente de 15 por pondeu o titular da pasta relho vindo da ,Argentina aos trigemeDS completo en-I<:ento ,das tarifas, alegando da Aeronáutica. - "Não te- em transito para Madrid. ,xoval.

,A ligação do Paraguai
ao A'lântico

Do nosso ilustre conterra- ta documentação estatisti
neo, sr, dr. Adolfo Konder co, das conveniências da li
recebemos um exemplar do gação São Francisco - As
discurso que, como repre- sunção, no Paraguai.
sentante de Santa Catarina O assunto, que tão de per
prof'ertu na Camara Fede- to interessa à economia ca

TaI, a 29 de agosto de 1921, tarinense, revive um proble
abordando o" tema em epi- ma da atualidade e daí a

grafe. [oportunidade. em ser divul-
Trata-se de um estudo a- 'I gado.

.

nalítico, instruido com far- Gratos peja gentileza. I
__________� i

,r

--'--'--,-----------------------�

Plocianépolts, Qual'ta:feira, 12 de Dezembro de 1951

Semana
Amanha o encerramento das comemoracões ,COIDl
grande.. baile na Escola de Aprendizes', em Barrei·,
rosa Hoje. baoquete na 's�dé �o 5· Distr�io Naval
Dando prosseguimento aos Tarde esportiva -- As

161
Tamandaré.

festejos que, êste ano, sob horas partida de futebol, en- À noite -- No ed�fício ria.
os auspicios do VO Dístri- tre o vencedor do 1° Jogo I Escola de Aprendizes Ma
to Naval. assinalaram, con- versus o do 2° jogo, para

I
rinheíros, em Barreiros"

dignamente, a "Semana do definiti�a conquista �a Ta- b�ile para o' ?essoal da Mi\

Marinheiro", nesta Capital, ça AlmIrante Marques de rmha -e convidados.

serão realizadas no dia de
hoje, às 16 horas part'idas
de futebol entre Marinha e

Aeronautica, em disputa da

Taça Almirante Marquês de
Tamandaré. Às 17,45 horas,
palestra pelo '1° Ten. Médi
co Dr. ,José Francisco orla
Silva e às 20 horas 'no edifi
cio do Comando, banquete
'oferecido. ao sr. Governador

8eoeral 661s
Monteiro

do Estado e sua exma. sra,

Encerramento

•

o Dep. limar Corrêa, 'do P. S. O.,
apresout" u emendas ao Regimento

Interno, da Casa
A sessão de ontem da As

sembléia Legislativa foi

presidida pelo 'deputado
Protógenes Vieira.
Não havendo oradores,

foi discutida a Ordem do
Dia, sendo aprovada a reda

ção, final dos projetos de lei
que reorganiza o quadro de
funcionarias do Montepio e

que institue premios aos

melhores alunos dos estabe
lecimentos de ensino públi-

Quando discutido o proje
to de Lei que altera dispo
sitivos do Regimento Inter
no, o deputado Ylmar Cor
rea manifesta-se eontra a

iniciativa, porquanto a ins

crição de oradores já está
regulamentada no referido
Regimento. Assim se apro
vado o novo projeto, os ora

dores que.se inscreveram
para falar sobre deter�1Ína
do assunto, perderão a pre
ferencia que essa inscr icão
lhes assegura.

,.

Para que o novo projeto
não venha tornar mais con

fusa a interpretação do tex
to
.. o nobre parlamentar a

presenta algumas emendas.
Sobre a materia ha larga -

discussão, tendo I) deputado
Ylmar Correa dissertado
brilhantemente a respeito da
maneira como deve ser ob
servada a lei.

co.

Em segunda discussão foi
aprovado o projeto que
isenta de multa os proprie
tarios de imóveis rurais,

/

do Mari'nheiro

o Plano Nacional d. frigi
o dep, Leoberto Leal 8 a incoerên·
,

cia do Congresso Triticoto
o SR. PRESIDENTE - problemas' mais vitais para

Tem a palavra o sr. Leober- o Brasil.
to Leal. 'Com efeito, Sr. Preaiden-

O SR. LEOBERTO LEAL I te, o trigo é o nosso maio;"
-- Senhor Presidente.

se-I
sorvedouro de divisas, e. sõ

nhores Deputados: Há pou- mente de janeiro a abri!',
co apresentei perante esta deste ano, por exemplo, já,
Câmara, um projeto com o exigiu para, sua importação
qual buscava estabelecer os divisas rra importância de
fins de um plano nacional Cr$ 508.I04'.000,0� -- 21 mi

do trigo, as normas para a lhões mais do que o petró-.
sua execução e a criação do leo e todos os seus deriva-.
Fundo. de Emancipação Tri- dos!
ticola. Importa, além disso, res-

'Neste projeto que cria saltar que é vital a rreces

uma taxa móvel equivalente sidade desse alimento básí
à diferença entre o preço do co e nós não podemos estar

trigo nacional e o do trigo continuadamente dependen
importado em órgão, uma do da importação em utili-,
comissão executiva, subordi- dade de tal natureza. No moo.

nada diretamente ao Presi- mento assume proporção de ..

dente da República - por- problema quase insolável a.

que o assunto interessa a baixa de produção argentina.
vários Ministérios e outras ocasionada pela sêca. Dos
entidades, - para supervi- dados que tenho em mãos e

sionar a execução do plano da prôpría 'entrevista de
e orientar a aplicação do sexta-feira última, o Sr. Mi
fundo obtido com essa taxa, nístro da Agricultura, veri

que chamei de emancipação fica-se que não podemos,
triticola, eu pretendi trazer contar nem mesmo no mês
ao debate e ao conhecimen-I em curso com fornecimento
to de toda a Nação um dos Continúa na 6a pág.

FV0GQanão
O nosso confrade Seixas Neto, do Diário da

Tarde, acaba de publicar, em 'modesto caderno, uma

duzia de "principios gerais de, mecanica da Veloci
dade .e do Movimento no campo eletromagnetico con

jugado vde matéria e energia:
Sabemos que Seixas Neto, há diversos anos, é.

'um estudioso dos problemas da Física.
,

Sabemos que se corresponde com renomados ho
mens de ciência, que o estimam e o estimulam.

O assunto da sua publicação, que tem o t.ítulo
de "Memórias cientificas", para nós foge à com

preensão. Na verdade nós não capiscamos niente. E
a oferta gentil de um exemplar à redação, criou um.

problema. Dei-o ao nosso Adão, com a ordem:
,

. - Registre a oferta, agradeça-a e faça um re-

sumo da matéria.
Dois dias depois, o nosso querido companheiro.

com as Memórias em punho, informou:
- Registrar a oferta eu sei! 1\ !!l'adecer tam-

bém! Mas resumir o assunta; n-ão dM' ; \;.;.
O meu mau humor de momento levou-me a as

sumir o encargo:
- Então deixe comigo. Eu faço a noticia e o re

sumo.

Já li três vezes o libreto. E dele conclui, que o

seu objetivo é definir e esclarecer o problema da..

Movimento e da Velocidade_
Cheguei à essa conclusão, nesses termos porque:

essa 'conclusão, nesses terJlnos, constà da la página.
Do conteúdo todo, 'continuo in' al6isl'
E eu li o folheto, uma, duas, tres vezes. Leitura

meditativa, vagarosa. Talvez por isso. Devia lê-lo à..
alta velocidade, para chegar àquela:' ohsei'vação fi-,
nal: "Assim, parece, um mecanismo, que alcançasse'
tal velocidade iria se transfarmandoí paI' estágios dee

involução, até 'sua íntima estrutura universal, onde..

désapareceria à 'lógica do; ohservadbr:';
Pois a minha lógica involhiu e desapareceu

mesmo à leit�I'a com aquela' lentidão que lembraria,
o nosso Barreiros Filho dii'iírindo seu automovel e'

que lhe valeu o títula de "campeão' dá velocidad�
mínima"!

:

Em todo o' caso aqui flca 01 r,egistJ:·ú: E o agra-'
decimento também. Quanto. ao resumo, haveremos:
de fazê-lo em qualquer edição futura, daqui a alguns,
anos.

Mas que o Seixas, pondo' seixos no caminho da'

gente, com os seus esforços de físicol merece um:

desforço ,físico - merece,!,:

GUIL�� TAL,"
,

, .....:. .

.
-.-.�:\:'

':"[�
-'
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