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Itornaram como que _inimigos pessoais do Abrigo de

Me-,
' ,

Uma das mais ineptas e também das mais obstina- nores, do Hospital Nerêu Ramos, das Colonias Santana e Aproxima-se o atual govêrno do ��1I primeiro aniver-
das acusações 'que os homens do atual govêrno faziam .Santa Teresa, da Penitenciária, do Departamento de Saú- . sárin, Que fez.até hoje? Ao que se>sa1f)à.e- ao que se veja,
aos passados, mormenteao do preclaro sr, Nerêu Ramos, de, dos grupos escolares, .. Essas obras eles só as co- a única realização que iniciou e que"Í;em pressa de COD

era a de haverem realizado obras suntuosas, de facha- nheceram depois que a U.n:N. elegeu o governador. An- cluir, por aqui, é precisamente uma obra, suntuâria, de
da. _" I tes, acusavam-nas de obras de fachada sem ao menos fachada, que não interessa e nem aproveita à coletivida ..

Nesse sentido, a demagogia sem compostura, 'sem nelas terem posto o pé uma só vez. de, mas se destina apenas ao conforto pessoal do próprio
nivel e sem limites, desnudando nós acusadores a fal- Tinham eles' uma verdadeira alergia pelas placas • governador. A grande obra do primeiro ano do govêmo
ta de auto-crttíca e revelando-lhes o pauperismo da ral- com que os governos passados usavam registrar os seus Irineu Bornhausen é o palacete para a sua residência.
va que os, comprimia,' mostrou-nos médicos .condenande empreendimentos. Contra elas se Insurgiram até o últi- qu-. o Estado está construindo, com a máxima urgência
a construção de hospitais, de colonias, de maternidades, mo momento. quando duas delas significaram que os pro- e o máximo zelo. na Estação Agronômica.
de centros de saúde e de puericultura; exibiu-nos' pro- blemas torturantes da água e da luz da Capital estavam Vários serviços de interesse público, neste exercício,
fessores censurando a disseminação de grupos escolà-

.

definitivamente solucionados. foram sacrificados com a alegação de, falta, de verba.
res, modelarmente padronizados, por todos os recantos do Compreende-se -hoje. ó-\porque das acusações de 011,- Para a casa de S. Exa., o orça.",en!o vigente não con-

Estado;'expôs-nos gente bem instalada fia vida e de ra- teto e da raiva,conh.a as.. famigeradas placas. Mas' se ob- signava um só centavo..Mas o edificio lá está, já de pa
zoavel cultura, negando todo e qualquer sentimento de serva, de' outro lado, que t� logo os acusadores .do pas- redes erguidas, revelando suntuosidades e Indieandc uma

seltdartedade humana
_
e gritando e blasfemando contra sado, erguidos ao poder, tittram que conhecer essas enorme fachada. Para êle não faltou a verba, que o

obras, que o poder público críaea.e aperfeiçoava em 'bene- obras e administrá-las, a pecha de obras suntuârias, de orçamento não tinha. Ele explica as economias que o Es., .

fleio dos .pequenos e humildes, dá gestante, da parturíen- fachada' �ão, foi mais obvida.�E que, os articulistas de tado se viu no dever de fazer, já poupando, na bomba de
te pobre;' dos désajudadês da' forlü'na e dos' desajustados ontem�, observando-as e dirigin�o-as, perceberam que' Palácio, uma pouca de gazolina, já despedindo humildes
sociais. dos menores abandonades 'C dos enfermos; dos in- elas o que menos. tinham era -til�hilaa ou suntuosidade. De operários dos serviços públicos.
sanos mentais e dos leprosos.'

'. '.'
dentro delas, c�)l\stataram-Ibes a fínalídade humanitária E êle ficará lá, aquecido. de confõrto, belo' e, altanei- '

Quanto mais a palavra insuspeita de técnicos con- a'que correspondíam, prevenindo males sociaís, leníndo ro, luxuoso e invejado, a assinalar a'primeira realiza-
sagrados e sociólogos eminentes declarasse nessas obras dores, mfnerando-aflições e oferecendo assistência e um ção de um govêrno. ' i

um, notável movimento de asaistência social. único no pouco de conforto àqueles que só, pÓdem e só sabem pa- , Para completa-lo, ponham-lhe uma, . placa . assim, :
Brasil em -relação �s demais unidades federativas, tanto II gar com' os agradecimentos do eoráção�"

. ,

". ,I ESTA OBRA SOCIAL. FOJ A. PRIMEIRA DE UM GO- c'

��is, aqui, os ,interesses rastejros. e ��bal�ernos da p�-. O slogan das obras suntuosas, 'dê'.p�ra fa:hada" p.or V�RNO QUE COMBATEm AS O}JRAS DE FACHADA ....

btlcagem I udemsta se empenhava na tentativa de substí- ISSO, desapareceu. Matou-o e supultou-o a Simples CIr-, ,DOS GOVERNOS ANTERIORES
tuir, nessas realizações, o seu claro e alto sentido huma- , cunstância de os que o usavam tão frequentemente _have-' Mas com placas ou sem elas ,iremos vingando no go-
no, por outro, mesquinho e pêrsonalísta, de simples e me- I rem entrado 'no conhecimento' dos sêrviços que elas pres- vêrno atual as injustiças que os seus homens fizeram,,-
co exíblcionísmo administrativo.' I tavam ao povo. .....

.

.

.

. conscientemente, às administrações passadas, .'
, ,

Polttíeos houve, em .número não reduzido; que se
I

A vez dos seus acusadores passou. Agora é a nossa. RUBENS DE. ARRU'DA 'RAMOS"
--�.�,------�,------------------�------------�---------------------------------------------------------------------��--�--.----------��,;'.
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.Previsão do tempo até 1-1
horas do dia 14.

"Tempo ..:_ Em geral, ins
tável.'
Temperatura - Estável.
Ventos - De sul a leste

frescos.
Temperaturas Extre-

mas de ontem: Máxima 21,7.'
Mínima 17,2. "

DIRETOR JRubens de, �Arruda Ra'mos ..
..
'.

GERENTE .:
)Domingos F. �

de Aquino

o T'EMPO
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_
• ..-J"J
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Um tufão. fez 15
Fas'e de' lução' a reve dos mortos nas

t
' · � · FiliplnBS

eronau as, e,"'::.: :e,fOV,lar'IOS' u!1t;;��!�el:ss����·:SFj-
reíniclarã« os vôos normais várias' e�m\p'rêsas de avíaeãc comercial·��;.;�,a:���12��:�n���i��a;=Y o mar da Chine, deixando

RIO, 12 (V.A.) - Durou greve, haviam se reunido no

I prometido, pelo
ministro

Ne-,
do sido.' marcada,

uma outra viarios, varias dezenas de pelo menos 15 mortos e cen-
.

até às 5 horas da madruga- aeroporto Santos Dumont, a- 1'0 Moura". para hoje., passageiros se encontram tenas de pessoas desabriga-
da a reunião no gabinete do guardando os resultados em O .comandante Fernando RIO, 13' (V.A:'] Em retidos em varias cidades das. Algumas noticias de
míaístro. da- Aeronautica, perfeita ordem.. '.

I Arruda, presidente da Co- virtude da greve dos aero- Continúa na 6a pág. imprensa falam mesmo em

para discutir a solução da Depois da reunião do Mi- missão da greve, imediata- milhares de casas destruídas
,

greve dos aeroviar ias. Já na nistério foi .dada ao corihe- mente transmitiu a delibe- pelo vendava].
madrugada de 'hoje, os em- cimento do publico a seguin- ração aos grevistas, que não ftpl'lp�riO po�ns prQs," 811' ali ri" os.pregados apresentaram urra te nota: - "Para que os ficaram satisfeitos. AilÓS N u U . t;h. , li li
contra proposta, que foi em grevistas tivessem seu au- acirrados debates entre os f

O ,�old';l.·,do 'pa.J,rda)D 0, "f',ut.roA1eseguida subtnetida pelo mi- mento proposto, as tarifas grevistas e - metnbl'os' da lt (i li {] "I .

nistro aos, patrões. Estes, seriam majoradas de 15 por Comissão da greve, todos RIO, 13 (V.A.) - Grave I no Presidio do Distrito Fe-
'porem, 'não c,oncordaram, e cento alem de mais 10 por vencidoIl pela cansaço, foi ocol'r�ncia ,verificada na deral, chegou ao

conheci-j
,

por sua vez apresentaram cento das proprias tarifas, suspensa a assembléia, ten- manhã de domingo ultimo, mento das autoridades da

."·Ite "8 ·0 dnova. contra proposta.Fl-I,' , Policia Civil, em virtude do li i r ili ri analmente', foi. resolvido que

�.
oficio que ontem enviou ao I ' ...

d:E�:��::ia::�!��:::E'� 01 ta ao l'1a rtaz a I�:;��!� :�.l�:��'t"�:l:� j��::'Ç;i e

dando o gov.,no mal, 15
.

.

' V
I O '". Paim, falando .,ta LONDRES, 13 (D.P.)

l)or cento.

t'
.

I
manhã à. reportagem c?ntou ° .rei Jorge VI comemorou

RIO, 13 (V.A.) :- O pre- o�rma·
l!lI

t
·

I ' que dommgo, no pateo lllter- hOJe o décimo, quinto ani-
sidente da Republica mos-

, ,"." . In IS i �r I� no do presi(\io, o soldado n. versário de sua ascencão ao>
tra-se 'alarmado com, os pre- 'í.'d IH � mi, , �'" g 4.065 da 2a Companhia do trono da Ci'ã Bretanh� ten-
juizo\,!_que a greve dos aero- RIO, 13 (V.A.) - ° "Dia- um movimento de censura amanhã a esta cidade o sr, 7° Batalhão da Policia Mi- °do recebido mensageds deviaj,(os vem trazendo não só

.

rio Carioca" volta a afir- ao sr. Artur Bernardes pela Lucas Garcez, governador litar, tomava conta de cer- felicitações de todas as par�
a eles prdprios, como ao pu� mar que as fontes politicas atitude que 'vem assumindo de S. Paulo. ° chefe bandei- ca de 200 presidiarios, quan- tes do mundo.
blico e por isso autorizou o autorisadas são concordes em relação ao governo fe- l'ante almoçará com Getulio do varios deles começaram
ministro da Aeronautica a em dizer que a reforma do d�ral. ° líder do PR, sr. e jantará 'com os chefes. da a insultar'o policial. A coi
intervir'no movimento afim Ministério será feita. ° fa- Amandos Fortes, declarou representação federal, in- sa atingiu tal ponto que 'o
de solucionar o mais rapi- to de haver caido em ponto que nenhum movimento e- clusive procuraüdo coorde- doldado perdeu o controle
uamente possivel o impas- morto, em virtude das difi- xiste nesse sentido e que o nar -a boa vontade <te diver- e, sacando da pistola que
se verificado até a meia culdades surgidas,não cons- sr. A. Bernardes continua sos deputados de seu Esta- trazia, detonou-a em direção
noite de ontem_ titue motivo suficiente para gosando de todo apreço e, do para articularem-se' em ao chão cimentado.

O ministro marcou a reu- um completo esquecimento. confiança do partido_ I defesa dos interesses do po- Foram apenas dois dispa-I � � -' ç: �
nião no proprio Ministério Assim; mais dia, menos dia RIO, 13 (V.A.) - Chega r voo ros, tendo �s ��'Qjetis. reco- ;J.; �{�l '/e ela teve a presença do mi- será feita ,a reforma do ga- cheteado, atmgmdo dOIS dos 1 iL__j-� '_ -;:::7"
nistro Segadas Viana' e de binete. 'i presidiarias, Santoro Alves

[ \.4: J)'
/

todos o., diretores das' em- A' d t Dl' C l' L'
-.ç. fi

-�

pr��s de aviação. Foi ins- ton 1���h�� ;��nOd�'lrà . �� Do sr. M,inistro Edgard, Cofsta
e Do:�oe l�lar���l��i o s01-.

----==."-"-,'::'-.--,-'---
talada às 19 horas e teve prensa, afir_rnou que Getuli� dado detido e mandado a-:' - O sr. não vê que eu- es�
carater secl'eto, não obstan- não encerrará s�u primeiro � II' De�' Gu;lherm'e Abry presentar no seu quartel. tou de mu1eta e de per-
te ter sido permitida a pre- ano de governo sem antes • 'C ,;:,.. • " '. ,.. . . na quebrada? Não pode
sença dos jornalistas. mod'ificar seu atual min:is- O des. Guilherme Abry, Presidente do Tribunal de Os presidiarios, Ievemen� fazer a gentiieza de me-
As discussões em torno tério. Justiça" recebeu do Ministro Edgard Costa, q seguinte te feridos, foram medicados dar o seu lugar?

do. caso duraram até, as 4 RIO, 13 (V.A.) - Falan- telegrama: na enfermaria do pre�idio. - Não posso, Dona Ude-
horas da manhã de hoje. En- do aos jornalistas; os depu- "RIO, 10 - De regresso Rio renovo meus .agrade- Foi instaurado inquerito nilda! Eu era funcioná-
quanto o assunto era trata- tados do PR desmentiram cimentos pela acolhida cordial dispensaram-me colegas no 7° Batalhão da Policia rio e perdi o lugar. Co-
d.o no Ministério, o8--fun�ie- a-g noticias segunde as'quais' dêsse Estado; pedrndo aceite e transmita a todos, meu Militar, onde se encontra mo vou dá-lo, 'se' a'. sra�
nar·ios das empresas;- ém sua agremiação es�'oçava abrllço cordial. (as.) EDGARD COSTA"_ preso o soldado 4.065.

'

m'o tirou!

Hoje,

Em envelopes, em toda far
mácia PÓ Estomacal

MACLEAN!

O
·

\

riso da cidadlt ....
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o resultado acima é' db1 SORTEIO d(J mes de NO
VEMBRO de 1951 EXTR'AID0 des cínee- primeiros pJ�-.
mios da extração da Leteníà- Federal 00 flia 28 'de Nr;..:·

"venrbro- de 1�51
'

Ploríanõpolis, 3O.d'-e' ,N'{):lt�liro cfe 19iH
Visto

Orlando L. Seara' - FiíS<'.al>dê Clube de Smt<eies

FAÇA UMA" 'V'lSJTA �
, FABRI€A' DE MóVEIS

DE

!Rodrigues
&: Santos

fi'lUZ/i LIMA & lRMÃO�
Cons. Mafra, �37

FIOJ"ianópoUs I

ESCRITÓR!O DE t .

A9VOCACIA

I
Materiais de Construção.,..

DO SO.LICITADOR .

WAJ... 2Beneficiamento em' lGer,al,...
DIR CAMPOS :Madeiras para todos ,0.

,

Ad�'ocacia em geral 1F'ins, Aberturas, AssOalbos.,,.
Flinciona junto 808 bati· IForro Paulista, ete., Moa·dei-- I

'tUt08 e Caixas de Aposenta·

!;.ras
de Pinho, Lei

e.
Qua)jda�,

doria. Acidentes do Traba· de. '

lho. Inventários. Sociedades, { Escritório, D�it® ....

Naturalizações. ;Oficinas - Rua 24 de !bl�

Escritório: Rua VitOJ nO'777 - Estreito - FJ3)'"1....

Meireles, nO 18 - 20 .adar. nópolis.
-

�
�
I

I
no �

8A�IDO «SUL-BRASILEIRO» i
'Fbl'ianópúlis.- ltajai - Joinville - Cu:ritibal

, Y....

._ Rua Deod6ro esquina da i}
Agência. Rua Tenente Silveira J.

""i
ii>

Viagem C1lm segurança
e rapidez.'

80 NOS CONFORTAVEI8 MICRO·ONIBUS

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

.�-----------------------------------

ATLA N,TI DA
\

os MELHORES ARTIGOS! Os MENORES PREÇOS! AS l\fAIORES FAmIDADES!

RADIOS -. ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS - TOC�DISCOS.. AGULHAS
ENCERADEIRAS GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES � BATEDEIRAS VALVULAS àLT0FALANTES RE-

-

SiSTENCIAS - CONDENSADORES

o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de' Setembro, 21 e 21 A ..!... Florianó.polis

,/

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ameaçado de morte o·Prefeito de
'Lajes r-o ·Cbefe do Execünve Munici..

paJ daquele Muniçipo dirige-se
.

a Assembléia.
A sessão de 'ontem foi jes, presenciara pessoal- Í�'do à tribuna, o deputa-

p:cesidida" pelo Deputado mente O inicio do 'inciden- do Oswaldo Cabral disse

I.Protõgenes Vieira. . toe, narrou .

corno o mesmo. que o sr. Governador do Es-
,

Dia do Marinheiro
. 'se havia passado, acentuan- tadQ!,ao ten conhecim�ntó �o

O deputado Bulcão Viana, do que a revolta dos cháuf>. incidente,' tomou de ímedia
Iider daUnião Democrática' f'eurs fora; geral, sem dís- to as pre'videiiciás eabivels
':Nacional, ocupou a tribuna tinção de core" partidárias, no caso, conforme poúdera
para prestar' homenagem à porquanto a mudança do lo� verificar em pessoa, 'por es-

,

JJ.arinhà de Guerra do Bra- cal de estacionamento' não tal'! presente em Palácio,
.ail, flor motivo da passagem I evitava os inconvenientes a- quando o Chefe do Executi
«lo Dia, do Marinheiro. Con- pontados, que seriamvperd- vó+ordenara; aquelas prov�-,
-cluindo, requereu constasse go para os alunos da Esco- dencias.
"em ata um voto congratula- la Normal, situada def'ron- Mas':_ perguntamos nós
-tório pela efemeride. \

te o atual ponto de auto- '_ porque não foram exe-

Associand�-se ao propos-' móveis. cutadas as providencias?
to em nome do P.S.D., falou Em outro aparte, o depu- Qual é o udenista ou quais
o deputado Walter Tenório tado Fernando Oliveira si- são 0'8 udenístas que estão
,�a'valcante._ tuou devidamente a.questãó; sabotando as ordens do Ge-

-

No mesmo sentido se pro- dizendo 'que o ato do Dele- verno em assuntos. de tarna-
-nunciaram . os deputados gado Regional de Policia riha gravidade ?
'Cássio Medeiros, do PRP. e não era senão.urna repressâ- . E' preciso que o sr. Go�
-Olíntho de . Campos, . do P. lia ao fato de terem os chau- vernador'<do 'Estado ponha,
�:s. P., e, Francisco Neves, feurs de Lajes prestado es- a, limpo este particular, pa
"pelá bancada do Partido pontaneamente> estrondosa Ta que não seja novamente
"Trabalhista Brasileiro.

.
homenagem ao sr. dr. Ader- acusado de não se interes-

Desta forma, a Assem-I bal Ramos da Silva, ex-go- sar pela Justiça.
',bléia Legislativa do Estado. vernador do-Estado. Damos, em destaque, na

prestou merecida e. signifi-I Essa homenagem deixara primeira página desta edi
-catíva homenagem aos he- lnervosos e desorientados os ção o telegrama do prefeito
.roicos Marinheiros do Bra- chefes udenístas e dai a a- Osní Régis.
:'siI. ção atrabiliária . contra os A Associação dos Moto-
,Grave incidente em Lajes . chaufeurs. ristas de Lajes, sôbre o gra-
Lajes esteve na iminencia I O deputado Olintho de ve incidente provocado pelo

..de viver horas angustiosas, ., Campos, quis
dar mais uma Delegado Especial de Poli

.'Jcorrt g,tit�de in�.ipJicável do demonstração -de sua têcni- cia; dirigiu à Associação de
"Delegado de Policia daquela! ca em leis e defendeu o De- Motoristas desta Capital o ANIVERSARIOS: Sacerdote que tem sabido Braunsperger tendo se

-cídade, E' que aquele títu- llegado de Policia, mas a seguinte telegrama: IOSMAR DA LUZ SILVA desenvolver atividades a- j tran�ferido �ar� o .R�<: de

'lar, movido por jOCObOnis-ltécnica falhou porque não '''Associação Motorista Ocorre, hoje; o aniversá-. postôlícas que o credenciam I.Janem) e. imposaibiljtada
:''mo\,poiiUco, baixou portaria scube' explicar corno ._ uma Florianópolis - Procedên- rio natalício do 81'. Iosmar 'à admiração e ao respeito I

de despedir-se dos' paren
.mudando arbitrariamente o I autoridade policial se pode cia: Lajes. da Luz Silva, contador e público, o Rev. Pe. Flávio.;tes e pessoas de suas rela

'ponto 'de estacioname.nto de.1 sobrepor à

aut.oridade
mu- Levo ao' conhecimento pessoa grandemente relacío- Azambuja receberá, hoje; � ções. o faz deste modo co

:automóveis, ' contra deter- n icipal em assuntos essen- .co�panhe�t:?� d�le�ad<: �s": t;"����vesta, capita�;. inequívocas homena.gens dos
i n:ulllcando ser o seu ende-

'mH:ração -expressa do Pre- -eíalmentevmenécipais. '-" .

p,eela.'l;{R�l;Cl:a'!'9l.}.�dfe���nJ:-I-���qf��O:.';"Cu��l'lmen- seus- -amlg,os"e admlrft�Ql'es. :.n�.Ç9_ �w"y_al;l}.!." M����!._��u?;L_
feito Municipal, unico po-I O deputado �ibas �amo�, teresaes subalternos crIou, ta-ó:'

'"
,

. .

O ESTADO cumprrmere-. do Orl�nte 154 _ RlO .

. .der competente para regu- em suas considerações so- situação embaraço estacío- MENINQ HAIME L. DE ta-o, cordialmente.' ,. .�pohs., Dezembro de-
lJAamentar a'matéria; por ser bre o intidente, respondeu namento nossos veículos on- SOUZA .

_ Ocorre, hoje, o' aníver- i 1951. ,

«de exclusiva competencia do de pronto a todos os apar-. de mais vinte anos local au- Faz' anos, hoje, o' menino sário natalício da exma;
", IDlUnicipió. tes com que os deputados torização Prefeitura Muni-l Haime Leopoldo de Souza, viuva d. ,Argentina Praze-

Contra, essa decisão in- situacionistas o pretende- cípal mantinhamos nossos, filhinho do sr. João Leopol- res de Souza.
justa e odi<:sa,. ipsurgiram- II ram ?esorientar. car�os �lugu:l virtude t�ans ! dino de Souza,' do comercio ALVARO VIDAL :
:se os proprletanos de car- DOIS apartes mereceu re- ferIr mdevldamente para I local. ,Transcorre hoje;' o ani-

•
z'os que, no seu protesto, en-!gistro: um infeliz, dQ depu..: lugar inadquado estaciona-IREV. J;'E. FLAVIO AZAM- versário natalício dd sr. AI- conterraneo, sr. -'José Gil.
contraram o oportuno e ne-j tado Nelson Brasil, que fez .mento pt Não trabalharemos ! BUJA S. J. varo Vidal, cempetente ope- ,Inspetor do 'Bànco do Bra-

cessári? apoio do. Chefe do

I
confusão ent;e compet_:ncia e�quanto não v�1tarII}os an� 1 Regista' a data de hoje o rário das oficinas' da 1m· silo

.ExeeutlVO. para determmar estacIOna- tIgo local estaCIOnamento e I aniversário natalício do prensa Oficial do Estad�. ',' S. s., que vem em visita, à
Raivoso, pelo insucesso de, mento de automóveis, e que seja restab,elecida a or- Rev. Pe. Flávio Azambuja, VIAJANTES

.

sua exma. família, tem sido
:sua atitude, o Delegado Es-l competencia para expedir dem no momento intranqui-I redator de O APOSTOLO, ' JOSÉ GIL

I
muito cumprimentado peio

1léc'Íal de Policia reuniu for- c�rteiras de motorista Eil que la virtude chegada reforços! órgão' q'Ue se publica' nesta Está entre nós, desde an- seu vasto cÍl:culo de amigos'
,'ças policiais dos municipios recebeu a devjda resposta policiais outl�os municipios I Capital, diretor da Congre- te-ontem, o nosso' estimado e admirador�s.
vizinhos afim de agir pela do orador. E o outro do dep. afim obrigar nós pela força! gação Mariana, N. S. do
:iorça, sendo na ocaSlao, a- Aquiles Balsini, que defil-- cumpdr exigencias

descabi-I Bom Conselho dOs Operá
Jn�açad? �e morte o sr.

pre-1niu ac.ertadamen�e: � com- das e prejudiciais nossos in- rios e prof.essor çlo Colegio
:iéltO Regls. petencla do MUlllClPIO para teresses pt Esperamos com- Catarinense. '

Apezar de solicitadas ur- registar .
sobre problemas panheiros Fpolis. eat�jam. !

"gentes providencias aq Go- mUnICIpais, inclus'ive sO,bre nosso. lado ness� situação \ Flori�nópolis.
vemo. do Estado, este mos- ponto de parada d.e velCU- ag'ustlOso pt Albmo Gran-

L
.

.

hecimento foi!i;rc)U-�e indI.·ferente à situa- los. Desta forma, '0 Delega- zotto, Presidente ASSOCiação. I' evto sedU c.on r.d provisó- II- b:a t d d d P l"
'

L'
,

M t
.

t L'
encon ra o aco o

'iao, �m ar u o pou esse �o ./
.

� leIa, {.,.� �e� 'pu- �orlS a; a.J;s. t d A i rio entre Prefeitura e Poli-
'

..

rans ol:md�r-se numa gran- ou oral . edsuas atrdI mçtoeds. bls•r: resld en e a

d sOl cia pt Situação tende nor-
,ue traga la.

.

Cone um o, o epu a o sem ela, no ecorrer os : I' t Aténciosas sau-
i

..,. t..
,

1'>'b R
.

t b Ih d
...

d Ima
Izar p Ir.; se es e nao se consu-Il.l as amos requereu cons- ra a· os a sessao e on-

d
..

.

( ) OsnÍ 'Régis _'
'mou, foi porgue a energia e : tasse em ata seu veemente tem, recebeu do sr. Prefeito pa.çofe�t· Ma .

ipal"'d d d t' d d' 1 O
•

R'
. .

t tI'
le eI o unlC .

18ereUI a e e a !tu es o protesto contra a ameaça ( e sm egls, o segum e e e- I D' . d Desemb Hen-
'Chefe da Comuna souperam morte formulada contra o grama; "'fIrgente. presiden-I ISCurSO. o

Fontes'
<lefe�d:r o .direito e a justi- Prefeito de Lajes_ te Assembléia Estado

-,' Lp de;����o Braz Alves
.ç�, �a�seguladas pela Cons... _.".- .-�_ .. �

I requereu a' in.sersão, nos
-tItUlçao contra ag�ntes do Cumprimente seus amigos 'e parentes no Natal e Ano' anais da 'Casa; do discurso
'Poder menos ca?�c!tados de

Novo, com os fonogramas dOe luxo da Cia. TELEFôNICA :do Desembargador Henrique
"suas l'esponsablhdades..' CATARINENSE. I Fontes pronunciado no Dia

Os fatos foram comUlllca- I
d J 'tO ,

..:I •

A bl" L
.

I t'
a us Iça.

"-lOS a ssem ela egls a 1- -

�a pelo sr. Prefeit? �e La- \
,_Jes e do caso gravlsslmo 0-

.

,eupou-se, na sessão' de Ol1�
tem, o deputado Ribas Ra-

-Ãss.em.bléia Legisla.tiva _

\

mos;:"-

AVENTURAS

Máq"Uirías ·d.··Costura
,/" \ "".",

,/

SUA FINA

P�/MAM PELA
.'

APRESENTAÇÃO

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS DE _.- .

. COSTURA! �.�
VENDEMOS COM GARAN1'IA E C9MPLETA AS- ;"�

SISTil:NCIA TECNICA í
.

,

MANTEMOS COMPLETA 10FICINA TECNlcA 'PA- i
"

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

•... ATENDEMOS CHAMADOS" A DOMICILIO FO
NE 1.358

PEREIRA OLIVEIRA & elA.
RUA CONSEL!I�IRO MAFRA, 6

tV·d·

..

·

... 1 ... a

'Leia "O ESTAOO"

.' A Joalheria Galluf, comuU:ica aos seus clientes

portadores de "Ronus (io Con�urso Correio d� Povo
e Fôlha da Tarde" que (li dia 22 do corrente é o úl
timo para trocar os Irespeétivos "Ronus" por Cau
telas numeradas, que correrão no próximo sorteio.

)

ATE

-\ JOALHERIA GALLUF -

Uma tradição no Comércio de Relógios, Joias,
ótica e Artigos para presentes

. LENTES'ZEISS·
/.

.

Diretamente da Fábrica a'Joalheria GalIuf aéa- ,I'

ba de receber um grande sortimento de Lentes Zeiss

Iafim de atender aos seus distintos clientes� '.

.
,

DO ZE-MUTRETA
•

Os deputados Oswaldo
',C�bral e Nelson Brasil, des-
respeitando o silencio sig
nificativo do deputado Cel
so Ramos Branco, que é au

·�tentico representante de La
jes, .quiseram defender a au

·toridade policial, mas nada
"poudel'am responder quan'do'
.() deputado "Tênório Caval
-<canté, que ,estando em La-

1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa
--

Catarina 2 I Rio Grande do Sul- O
o ������e dJo S::m�n��re���� IBelos e expressivos feitos dos remadores catarineDses,l!l::sp�l�f������:s �:r;:��;=
ta Catarina, graças a um

'

ção. Décio Couto soube con-

quinteto de valentes' e ar- e, linnaande os ex-campeões brasileiros. d�l�ir. o barco até a meta ?arojados remadores, perten- ' , vító ria como o fez em 193&
centes aos clubes locais AI- '"

"

na Bahia de São Salvador,
do Luz, Martinelli e Ria- com patrão, formada por [prôa, conseguiu ce maneira local., teve lugar a segunda atraz as guarnições do, vi- quando levantamos o Cam-
chuelo. Décio Couto (Riachuelo), 'brtlhante e espetacular der- e última prova eliminatoria, zinho Estado do Rio Gran- peonato 'Bra:",ileiro de Remo, '

Domingo, participando da Itimoneiro; Hamilton Cor- jrotar as guarnições gauchas participando as mesmas de do Sul. A noticia reper-', ., .

primeira prova eliminatoria Ideiro (Aldo Luz)" voga; .merecendo por isso os maio-jguarnições. A nossa turma, cutiu com admiração e sim- Pa�'abens, pois, Décio,
da região sul do país, realí- Walmor Vilela (Martínellí) , I' res aplausos e elogios dos, evidenciando magnifica for- patia em todo o país, tendo Hamll�on, Walmor, Mano�i
zada na famosa rai-a dos sota-voga : Manoel Silveira, esportistas da terra dos an-Ima e manejando os remos os entendidos presentes à e Sadí, pela estrondosa vi

Navegantes, em Porto Ale- (Martinelli), sota-prôo e I tigos campeões brasileiros. com segurança e acerto, con- regata manifestado os mais tór ia que, enaltece sobrema
gre, a guarnição c�taril1en- 'ISadi Berber (Aldo Luz), I Terça-feira, às ultimas Ifí�'mou s�u triunfo de do- entusiasticos encômios quan neíra o esporte náutico de

se de out-riggers, a 4 remos horas da tarde, no mesmo .rrungo, deixando tres barcos . Santa Catarina!

Esportivo
"

.............._- � _-..._ ._,.�� _ _--.-. -
_....,.•._.__ -.: .-- �_..__ _•••."._._ .......,._ � --.-.,fM.M.-.- ...,.J"',.,.",�-.",..-.-••_ _._,.."..- ....",.

Transferido para levereire o

Campeonato Americano de Ciclismo
!

entre:
II'

I
I parado para uma vitória!
sensaclonal> _

O 'Paula Ramos, por seu :
turno, tamberri está preci-:
sande de uma rehabil itação �
pois, como sabemos, foi ba-Itido pelo esquadrão do Gua-

,

rani, na rodada inicial do
returno.
Não percam o sensacional

jogo entre alvi-negros e tr i

colores, marcado para o,
proximo domingo. I

-

II A' F.A.C. em dias da Se- convocado para formar na

Campeonato mana passada recebe� co- Selecão Nacion�l que irá a

_, '
municação da B.B.B., ínfor- Capital oriental disputar o

carioca I
mando que o Campeonato aludido certame. Quer a

Em rosse uimento ao Americano de Ciclismo, a C:B.D. que o can;peão cata-

CP t Cg· 'd F realizar-se em Montevideu, rmense de velocidade e re-
ampeona o arroca e u- I . ., 'tO
b I

- .

t· 'foi transferido para o dia

21
sístencta conserve sua o

1,-te o, sao os segum es os
d f

.

d 1952 ma fOI'ma técnica e fisica a'�
,

t t d
,. e everelro e . .

<

jogos cons an es a proxrma traves um treinamento efi-
rodada' ,

f' Ii
-

dSábado: A .en.tidade dos desportos I
ciente sob a, l�ca Izaça? . �

, brasíleiros fazendo essa co- I Conselho 'I'êcn ico de Ciclrs-
Flamengo x Bangu. .' t S" I' d

. municação recomenda um I mo. era rea iza o uma pro-
Domingo : ,

I
. -

d.' treinamento constante para va para aprecraçao as con-

FluI?�nense x Botafogo. '

.

I' Samuel Santos dições do valoroso pedalista,
América x . Madureira. .

o elC ista ,

Vasco x Bon;�cesso.
'

--

Olaria x Canto do Rio.

Becaíuva seu

triunfo?
, .,.

-

"O Estado Esportivo" fe-
ra pelo seu prrmerro triunfo licita-o, augurando-lhe pros
O esquadrão boquense no I peridades.
presente certame conseguiu 1 _

r:��a:o :�:.�:t;:�'.'�:�:!.rroieta a FAC UIU quadran-
Promete bons lanc:s o en- ,nular doe basquetebolcontra da sabatina entre o 9

tricolor do 14° B. C. e g re- I

mio �o sr. Agapito Velo.s?! Uma boa nova pl),ra os a- Quadrangular de Basquete- ��)�)�
No 1 turno venceu o AtletI- 1 ficcionados do esporte do boI, possivelmente na segun- .

co por � xL, basket-baU: a Federa, ção da quinzend de janeiro pro-
I

QuemAguaI dem-no! Atlética Catarinense, pros- ximo, nesta Capital. '

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

U d d·
seguindo suas' atividades, Pede-se à pessoa que a-

l�U O 'O marca o,r DO )flgO está realizando entendimell- 'Aplaudimos a idéia do chou um pacóte de' cor vel'- rt ,." �esA -

G
tos com os clubes Atlética, ilustre presidente ,da F.A.C., de 'de 30 x 40 contímetros .•M �en pj"

'

ft.vai x uarani Grajaú, vice-campeão cario- dr. Osmar punha, fazendo contendo duas radiografias (INTERIOR)
ca, bem como a seleção de votos para que as demarches e exames de laboratórios, a Preciso em todas a's cida·

Ante-ontem, em pl'élio no- la contagem de O x O. Ama- Ponta Gr0l'sa, base da Sele- sejam concluídas satisfató- finesa de entregá-lo no Ins- des e vilas. Ambos os sexos.
turno, pelo Campeonato de - .nhã daremos anwla repor- ção paranaense e um -clube riamente,--fazenü{)l v,ir a es- iituto de Identificaçã-o e :Boa oportunidade. ú"timas
Profissionais; o Guaraní 10- tagem sobre o empolgante gaucho ou paulista, afim de ta Capital os mais consuma- Médico Legal, � rua Viscon- condições. Escrever Cia.
grou empatar com o lideI' prélio entre o "Leão" e o com o campeão florianópoli- dos "àses" do esporte da ces- de de Ouro Preto nO 87, que Brasi1. C. Postal 3717 - S_do certame - o Avaí - pe- "Bugl'e". tano, efetuarem um TOl'l1eio I ta.

,

i será gratificada. ' Paulo.

"O
Fi uelrense X Paula Ramos

Promete lances
os
empolgaates o ,preliQ de
campeões' 'de 48 e

domingo
50

Empolga os círculos es-: Paula Ramos, dando prosse- \ da liderança, onde, se encon
portivos da cidade o cotejo, guimento ao Campeonato dê trava com o Avaí, lutará
marcado para o próximo do- Profissionais.' pela rehabilitação, estando
mingo entre Figueirense e I O Figueirense, afastado o conjunto, de Dan�s pre-

Transferidos os Campeonato, ,!Restabelecido �
de 4t1'elismo,' Volei e Bil8quet� idr. Osmar Cunha
Informa-nos a Secretaria

I
de Volei e' Basquete trans- 'Deu alta há dias no HoB

da Federação Atlética 'Ca- feriram os certames esta- pital São Sebastião, onde foi
tarinense que, em virtude duais de Voleibol e Basque- submetido a delicada inter
dos grandes festejos de fim tebol para 'os dias 12 e 13 venção cirurgica, o estima
de ano, o Conselho Técnico de janeiro, em JoinvilIe., do desportista dr. Osmar
de Atletismo resolveu adiar Os adiamentos -acima vi- Cunha, digno presidente da
para os dias 9 e 10 de feve- rão, por certo, contribuir Federação Atlética Catarí
reiro, nesta Capital, o Cam-' para maior sucesso dos cer-' nense e figura destacada nos

'peo;n.ato Estadual de Atletis- tames, visto que os nossos a- meios sociais, politicos e

mo de 1951.
'

tletas estão necessitando de esportivos.
Tambem, pelo mesmo mo- melhor preparo técnico e', Folgamos em registrar o

tivo, os Conselhos Técnicos fisico. restabelecimento do preza
do desportista que já se en

contra novamente em atíví
dade trabalhando pelo pro

gresso da sua terra e sua

gente.

Doutor em Ciências Ecenêmí
cas o player Saulsinho

-_----------------

Dr. Hélio. Sacilotl
de Oliveira
Distinguindo-se pela sua

inteligencia e aplicação nos

estudos, Helio Saciloti de
Oliveira, o jovial e estima
do' Secretário do Tribunal
de Justiça Desportiva da
F.C.F., colou grau, sábado,
pela nossa Faculdade de Di
reito.

A diretoria do Ipi
ranga Futebol Clube,
avisa aos interessados
que, a partir desta da
ta, o aluguel do seu Es
tádio, estará a cargo do
Senhor Antônio Dias,
com quem deverá; ser
feita a requisição.

A DIRETORIA

É com prazer imenso que I Inteligente e dedicado aos

registremos aqui a noticia estudos, l:ecebeu Saul Oli
da colação de gráu' pela Fa- veira o premio dos seus es

culdade de Ciencias Econo- forços, em solenidade rea

mícas de Santa Catarina, do Iizada no último domingo.
nosso bom amigo Saul Oli- Ao Saul os nossos cumpri
veira, o popular Saulsinho mentes com votos de f're
das canchas futebolísticas. CI.ue�tes prosperidades.

A V I S O

Conseguirá o
- '

.

pnmetre
Está programado para a

noite de amanhã, no Estádio
da F.C.F. o encontro .núme-
1'0 seis do returno, em dis
puta do Campeonato de Pro
fissionais.
Atlético e Bocaiuva serão

os litigantes. O primeiro,
vencendo o Figueirense por
3 x 1, conseguiu seu melhor
feito, destes ultimos anos,
encontrando-se firme no 30
posto. Será o favorito da
contenda, O Bocaiuva luta-

I pPs�"iC�ll�nçã()
ED,ELINO MEURER

, Dr. Joel Vieira
de Sousa
Colou gráu sábado ultimo,

como bacharel e mDireito o

e

DIRCE DA 'SILVA
,

MEURER
participam aos paren

tes e pessoas de suas re

lações, o nascimento de
seu filho Carlos Alberto,
ocorr-ido no dia 8 'do cor

tente, na Maternidade DF.
Carlos Corrêa.

nosso estimado conterraneo,
Joel Vieira de Sousa, dire
tor do Departamento Regio
nal dos Correios e Telegra
fos e figura de destaque nos

meios esportivos, exercendo
com brilho os cargos de di
retor do Departamento de
Futebol e juiz do colendo
Tribunal de Justiça Despor
tiva da Federação Catarí
nense de Futebol. Foi um

dos fundadores do Avaí F.

Presente
Festas?
Uma assinatura de AL

TEROSA! Com apenas ...•

Cr$ 75,00, você fará o' seu.

presente chegar 12 vezes.

Procure Alterosa no GrupO'
Escolflr "LAURO MULLER'"
Vendas pró CAIXA ES.

COLAR.

IC,Nossas felicitações,

'achou 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Plano lacinal do Trigo
I dep Leober.to Leal e a ioçoerên·

�ia do Congresso TriUcolo

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

senvolvimento. Se o Brasil
se tornar uma nação tr iti
cola a rêde dos grandes moi
nhos, para obter o máximo

"2) criar uma taxa mó- de resultados, deverá se

vel sôbre o trigo intpor- transferir para os centros
tado, equivalente à dife- de produção. Isso é onero

rença do preço do nacío- 80, e se puder ser evitado, .'

-rràt paFa'"0 trlgo"frtí."p6rtá- tanto melhor para o' "trust"! '

do. O produto desta taxa Por outro lado, se e1es, 0S
'

seria aplicado nos h-aba- grandes moinhos não, se
lhos destinados ao desen- transferirem, ficarão menos

voivimento, aprimoramen- favorecidos do que o são a-
'

to e garantia da continui- tualmente frente�s moi- :
dade da triticultura na� I nhos regionais, todos ou

cional. A Comissão deu quase todos, de iniciativa
-Comíssão Técnica, criou, poderes ao SET pára a- privada e de propriedade de
-por decreto, um outro órgão presentar, um ante-proje- industriais brasileiros das
.discipli11ador por todo o to de expediente concretí- próprias regiões onde se

!::��;1i�;e::;�:isd:sso����: ::�.do o objetivo em\cau- cu�!:: � �;:�de motivo da formulasdeNatal:Vende-se
-do problema triticola. Vê-se que de todos êstes luta que, há anos; se vem Já estão à venda nos cor-I Um terreno à rua Conse-Passo, .entretanto, Sr. documentos consta, como mantendo. Luta orientada reios e Telégrafos as fór-

',lheiro Mafra, com 20 mt.
,Presid�nt: à segun�a �arte medida urgente e indispen- pelos grandes moinhos de.mulas sociais de Natal e

I
Iren te. Tratar com o dr. El:-das objeções da rnarorra do, sável para que se alcance maneira muito hábil, a pon- Ano Novo. rico Couto, no Banco Agn-'10 Congresso Nacional de êxito na campanha do trí- to de darem eles a impres- As referidas fórmulas po- cola.

1!iticultores, c?m refer�n- go, a criação da mesmissi- são; até a muitos dos mais dem ser adquiridas e entre-
=el<\ ao meu projeto : a CrIR- ma taxa móvel prevista pe- categorizados responsáveis gues ao Correio desde já e

:ção da ta�a móvel.
.

lo meu' projeto. pela nossa política tritico- a sua destribuição aos des-
S:-. Presidente, volto a re- Sr. Presidente, não é de- .Ia, de que tudo estão f'azen- tinatâr-ios só será feita a

�apl�ular: o Congresso d.e mais relembrar neste mo- 'do pela produção do tdgo I
partir do próximo dia 15,'

. .zsage quer que sejam mantí- mento um aspecto do pro- nacional.
-das à risca as normas e me- Llema triticola

.

braaíleíro, Não. vamos, entretanto, dêste e do nacional, que
-didas aprovadas pela Co- que já exaustivamente co- nestas 'ligeiras considera- ach�m devem ser seguidas
missão Técnica e é contra- mentei na justlficação ao ções, examinar mais detida- à risca, nem que não tenham
Fio ao meu projeto porque meu projeto. E' êle o se- mente esse fato, que é com- lido meu projeto, que enten-
,�l'ia uma taxa que, segundo guinte: existe no Brasil uma plexo, e, por isso digno de dem deve ter até o seu an

�la, importará em elevação grande rêde de grandes moi- historiador e exegeta mais damento sustado especial
<do custo da vida, com o en- nhos, localizados nos por-larguto e capaz, mesmo por- mente porque cria a dita ta
-carecimento do preGo do tos, junto a()s centros de I que o tempo nos impede de xa, visto que, se o fizesse-
�llão_ maior consumo de farinh'a Ifaze-lo., mos, pareceria que estáva-

Passo a ler Sr. Presiden- l�e trigo, que bi �riada sob O 'nosso objetivo, ao su- mos taxando esses congres-
- -te, parte das sugestões da o pressuposto de que o Rra- birmos a esta tribuna, foi sistas de levianos ou ines-
4a reunião da aludida' Co- dI nunca produziria trigo. remarcar a sem razão da ponsáveis. Mas, Sr. Presi
'missão Nacional do Trigo, Como é óbvio, e'lsa rêde de moção aprovada pela maio- dente, a contradição, o dis
reaÜzada em marco de 1950 moinhos, contrü!f'.da por up! ria absoluta dos presentes à parate, a incongruclubência

. .e as sucintas indicações da "trust" internacinnal, está reunião plenária do 10 Con-
'

aí estão, e só nos resta con
Jtuesma Comissão. na sua l'eu- aparelhada para. moer \grào gresso Brasileiro de' Triti- cluir como o lusitano da a-•

"!lião de março do ano e.m j�portado, paru' moer "'1a- cultura, em que se debateu nedota: "Aqui deve haver
:eurso relativas à safra que vios de trigo"! fom o phm- o meu projeto. Parece-nos um

.

equívoco! . . . (Muito
,.agoi'ê. se inicia: tio do trigo, desei1Volveu-se, que () alcançamos. Não va- bem; mui�o bem).

�� Com�s� m�He� esp��lm��n�trisgrn� mos,S�P�si���afirmM _� �� �
_

·��yt.i�1l���f;i; �����l�,�i:��E�t��I� 1��l��;:'t:�?��;J�� PI:TIIII,�,III :��:::8:::�� JMinistro sôbre a paridade évidente que à primeira des- Técni.ca de Trigo do Minis- ....
. O S DO

'-

�Y�;E:�:�%��� ��{ji3�l���:��iiJ� l�:�q,:l:���[�; III rmI�b f�nl�ftl�=
: xnorial ao Sr. Ministro sô- pela sua continuidade e de- valente à diferença do preço

(Conclusão)
.

Não é de' mais, Sr. Presi- f
'·<Íf'.nte repisar que um plano
,'na trigo rio Brasil. envolve
«k.gsuntos de competencia de

,

vários Ministérios, e ativi

.dades nem sempre parale
�'ias,; antes, por sua natureza, J
.suseetiveis de criar confli- 1
;tos.· se'não existir um orgão I;sllperior que disciplinando-

'

Jh-e a politica, harmonize I
'tais divergencias. Assim é

-que, enquanto o Ministério
�a. Agricultura, cumprindo
.as suas finalidades, estabe
Ieee. um preço-estimulo para
<.{} orgão nacional, o Itamara-
1t.í. também cumprindo o seu

-dever, procura adquir'ir grão
-estrangeiro para. o nosso a-

-:bastec'imento, pelos menores

-preços_ Por outro lado, Sr.

'Presidente, não pode ser

-estranho ao ,Ministério da

'Viação Q assunto armazena

.gem, sob o aspecto de regu

l:arização do escoamento, ou
�-ao Ministério' da Fazenda e

·,ao Banco do Brasil o assun

'-to- financiamento, vital no

.:fomento da produção brasi
lieira do trigo. Só Um orgão
_inter-ministerial, portanto,
-aquela super-estrutura tão
.critícada pela maioria abso
::luf.a do Congresso de Bagé,
]1(Hleria coordenar ativida-
.des tãodispares,

Parece-me, assim, que,

"quanto à necessidade de um

"órgão inter-ministerial que
-eoordene a politica 'do trigo

.<ou. melhor, quanto-à incapa
-cidade

.

da Comissão Técní-
. -(!a••.ds> .Tr igo, .do Ministéri_o
...da. Agricultura, de 'fazer tal
coordenação, o Congresso de
'.Bagé não se deveria voltàr
contra o meu projeto, mas

;contra a própria orientação
-do Gov.êrno, já que este,
esentíndo as deficiencias da

bre o mesmo assunto. Pa
ra redação deste memo

rial foram designados os

S1's. Lopes da Cruz Afon
so Mibieli e Prudente Mo
rais Filho. A cópia deste
memorial está anexo" .

Consta do aludido me

morial o que segue:
"Dessa forma medidas

de caráter definitivo de
veriam, data vênia, ser to
madas por V. Exa. tais
como a criação de uma
taxa móvel, a ser cobrada
sôbre o trigo argentino ou,
mais simplesmnete ainda
entregar aos moageiros
esse trigo pelo mesmo pre
co do nacional.
.

Mediante uma das refe
ridas providencias eleva
riamos o preço dó trigo
argentino à paridade do
trigo nacional e coloca-

. riamos no pé de Igualdade
todos os moinhos do País. ,

Assim, os moinhos das
regiões produtoras, . esti
mulados pelo desapareci
mento da c.oncorrencia
que lhes fazem as do li
toral, pâssarão a ser os

maiores compradores do!
grão nacional. e rápida
mente seriam escoadas as.

nossas safras".
E, entre as suas sugestões

'para safra em curso, reco

menda ainda 'a Comissão
Técnica:

"

to HEGULADOn VIEIRA)

5

Elimine as

ESPINHAS
A causa Combatida ao 1.0 Di.
Logo á primeira aplíeação, Nhc:�

d.rm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e v. verá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa .

I.
Nixoderm é uma nova descoberta

que combate os parasitos

I
da pele causadore

..
s das espinhas,

frieiras, manchas vermelhas, acne,

Impíngens e erupções v, não po
derá libertar se destas' afecções
cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Ponan
ta, peça lIIixoderm ao seu farma
cêutíco,...hoje mesmo. 1'

..
nossa �a-

U·· d
.i .antta e a

nlXO erlft sua ml!_ior
1'111 •••'ecçles CaUne.. proteção.

dllal
ASSOCIAÇÃO DOS SERVI
DORES PUBLICOS DE

SANTA CATARINA

De ordem do Sr; Presi
dente do -Conselho Diretor
da Associação dos Servido
res Públicos e de acôrdo com

o estabelecido no Estatuto

Social, torno público que a

eleição do Conselho Diretor

para o biênio 1952-1954, se
tá realizada em la convoca

cão às 14 horas do dia 22 de
dezembro corrente ou, em

2a convocação, meia hora ,a
pós, com' qualquer número
de sócios, si não tiver ha
'vido quorum para a primei
ra.

Somente concorrerão os

candidatos registrados com

uma antecedencia de 15
dias ..
Fiorianópolis, 3 de de

zembro de 1951.
Jão Teixeira da Rosa Ju

nior - Secretário do Conse-

A mulher evitará Ilores 1110 •
ALIV IA AS CóLICAS UTERINA� .

.Emprega-se com vantagem para frequeza'.em--ger.l
combater as Flores' Brancas, ceu- V·lobo Creosotadocas Uterinas, Menstruaese ap:'l. o I

parto, e Dores nos ováríos,
.

(Silveira)
E poderoso calmante e Regula-

.

. -

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA, pela &ua com

�rovada eficácia é receitada POI

médicos ilustres.

.FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

Clobe Doze de Igosto
o GRÀNDIOSO BAILE DE GALA·DE 31

ATENÇÃO SENHORES 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 baile de gala da noite

de São Silvestre, com a cintilante parada 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 eada

uma das senhorinlias DEBUTANTES e ,à meia noite, cein
forme vimos anunciando, haverá uma gl'ande e "big" 8111'·

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

dosa.
Aguardemos a grande noite de São Silvest.re.

I N G ,L E·;S A:
[fi ;'i'�Ii' 11.1
TONICA·APERIT1VA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Im fale' ds solução a ,areve' Depart.aanento de Estradas-; --de:
dos leroo'antes 8 Aeroviários Rodagem

do país, tais como Porto companhias aéreas estran-

O I T AAlegre, Belem, B. Horlzon- geiras estão "todas funcio- E '
.

te, à espera que a situação' nando. Aliás, a empresa suê-
De ordem do sr. Diretor-

se normalize para prosse- ca "SAS" comunicou ofi-
- Geral, faço público que se-guirem seus negocies em cialmente que os vôos de

- rão aceitas propostas, até opontos distantes daqueles seus aviões para a Europa, 'dia 20 do mês em curso, àsonde ora se encontram. e outros países da America
10 horas, para venda-de umAS EMPRESAS ESTRAN� do Sul continuam se realí-
caminhão International, mo-GEIRAS -

sando normalmente. dêlo K-5, n. 2331159., chassis. RIO, 13 (V.A.) - A em- INTERVENÇÃO NAS EM-
n. 56884; modêlo HE 108908,presa norte' americana Pan PRESAS AEREAS
já inser�ível para os servi-Amerícan anuncia ter rei- RIO, 13 (V.A.) -;-.:- Iufor-'

d DER P bços o • reço ase:--nícíado; hoje, seus serviços ma-se que será decretada
,

N
.

d h'
.

t
-

d Cr$ 35.000,00.de transportes entre ova amua oje a 10 ervençao as
As ditas propostas serão João Teixeira da Rosa Jú-Iorque e Buenos Aires, via companhias aéreas, caso
abertas às 16 horas do mes-nior _ Diretor da DivisãoBrasil. Esses serviços esta- não sejam aceitas as formu-
mo dia. Administrativa do DER.vam paralisados desde sa- las conciliatorias em estudo.

bado devido à- greve dos ae- ULTIMA HORA
ronautas e aeroviarios no Segundo conseguimos ar-

Brasil, qual afetou de certo purar, os aviões da carraí
modo as empresas. extran- ra da PANAIR;' AEROLOI
.geiras. Um aparelho do pre- DE, CRUZEIRO DO SUL e

sídente da Pan American TAC, reiníciarão, hoje,' os

'partdu do Rio ao meio' dia de serviços nas linhas regula
boje, rumo a Nova Iorque. E res Río-Põrto Alegre.
-esta noite deverá partir da-I Ontem, os aparelhos da
-quela cidade norte amerlca- AEROLOIDE -já tiveram o

na outro avião do pr�sidim-Iseu primeiro vôo, após a pa
ie para o Rio de Janeiro. As . rede, para Porto Alegre.

\

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

Cine-Diário
RITZ

com:

William EHott
Boott.

com:

June ALLYSON, - Per
Ty COMO - Judy GAR
J...AND e Lena HORNE.

No programa:
O Esporte na Téla. Na·c.
Noticiario 'universaU, A

:'tuaJidades.
Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 14 anos.

1I11PERIO (Estreito)

L
Maiores informações po

derão ser obtidas com o Di
retor da Divisão Adminis
trativa do DER., à rua Ar

cipreste Paiva n, 1, díàría-
.mente.

Departamento' de Estra
das de Rodagem, em Floria
nópolis, 10 de dezembro de I1951. '. -:

,

.� Innfl' (Y Ô..eu. '1
.

.. =r-�
no nOvO BANeO AGRleOLA

A eOoperb.tivÓo. de eré4ito n! 1, do''BRA�IL!
.

SEOE PROPRIA

�V'�1'I�1b
FLORIRIVÓPOLlS • STlI CRTRRINR

Esta b (Ieci'menta GráfiCO Brasil

cio São Jorge, Rua Trajano I'ubllt:ldada WolJlg De ordem do sr. Major14, à disposição do dono. Aviador Comandante, estão
...,--(��� ALUGA-SE sendo chamados à inspeçãoQUem ach« u 1. VINAGRE DE PUNU VI· j

L t
"

nd ,I Casa de construção nova de saúde no quartel do
NHO O es a ven a com agua quente e fri� no Destacamento de Base:' Aé-

, Perdeu-se, ontem, nas pro-
.' ,quarto de b�nho é cosínha. rea de Florianópolis, de 10

xNimidadbes da p'raçat .15 dd'e S'ALAD A C
Na ?ram da lsadudadde. �m

I A dita c,asa tem 12 peças e ar'en2tOe dalel0,depzaermabfrI?nsdOdecoJ'nr�ovem 1'0, uma cal' eIra e
.. oqQeIros, ao, a o o gru- . está situada à Travess3motorista profissional, com INOFENSIVO _ AGRA- . po escolar "Presidente Roo· Raul Machado' que liga a clusão, os ,cidadãos das clas

vários documentos e foto- DAVEL -:- SABOROSO ,seveW', c?m 15 me�roi1 de Rua Rio Grande do Sul à se� de 1931, 1932. e .1933,grafia, pertencente a João NOS BONS ARMAZENS frente e area de 400 nt2.. Rua Irmão Joaquim. alistados pOi' eRta UnIdade.
Joaquim Machado. DISTRIBUIDORES: _ IN· Todos os lotes- servidos 'Tratar. com o proprietii_! Os candidàtos poderão úti-
Pede-se a quem a encon� I TERMEDIÁRIA CATARl· de água encanada,e luz. rio, que reside ao lado. lizar a condução, (Cami-

trou a fineza de entrega-la I'NENSE LTDA. - FLORIA· Informações -com o s·r.· I nhão1 que parte para esta
na Prefeitura Municipal ao NóPOLlS Gilberto Gheur, à Rua Sal- I Base Aérea às 6,00 horas.
seu dono. I 'fEL. 1251. danha Marinho n. 127, ou Divulgue "O 'ES'rADO" I do Mercádo Municipal.

Ás 8 horas
1) - VAQUEIRO ES

PERTO.
2) - AO CAIR DA Nbl

TE.
3) - IMPERIO SUBMA

RINO.

Ás 5 e 8 horas
Desde "Rebeca" o cinema

:não apresenta um tão exci
:i:ante drama de amor e mís
terio!
o SOLAR DAS ALMAS

PERDIDAS
com:

Ray MILLAND - Gail.
RUSSELL � Ruth' HUS
SEY e Donald CRISPo

No programa: 'Vida E�eolar
Noticias da Semana. Nac.

!4iIIUI-;FI_1lR1...... :: SC:'?iíi""
_,

Nascendo para. morrer. CURSO NORMAL REGIO-Short.
.

! NAL "HAROLDO CALLA-Preços: I DO"Cr$ 5,00 e 3,20
Jmp. até 14 anos.

ODEON
Ás 8 horas

Programa Duplo.
,

I
aDIO SATANICO

no concluido, e que são:

Ad
. Adir Farias, Maria das

e rian
D DR' O

. sn' . . eIS, smanna 1 va,

I I I Nadir M. Goulart, Dulcelína
REIS DE UM MUNDO Amori�" Fca. �ugenia sn.

SELVAGEM : va, Inne� Fanas, W�lma
N. � I Ma. Moreira, Ma. Terezmhao programa :

S W'J F d'C· 1 di J I ,'t ousa, 1 ma ernan es,me an la orna.
Dil A M teí AldPreços: WI 71_a d' J' o� eMlro, 1';J

o

C $ 500 3,20'
a ver e,

.

ose .a-:r�a ca I

I
r

t: 14e
'

.'

'I Silva, Oswaldina Espírito I
mp. a e ' anos. "

ROXY 1 Santo, Ananí Paula Nunes,
Á 8 h

I I Hilma Machado, Selma Ma.
, s oras

'S'1 BIS Z I diA pedido em ultima exibi-

;1 MI vaV'
. � y Coul�a, Me aCn la

- a. ieira, e la a. on-eao. . -

S t' h A d d
\-

Anselmo DUARTE _ Ve- ce.lçao, an IX: a n ra e,
. NTJNES M

.

SALA I DIva Beltran i Menezes eI a e arJO -,

I
.

BERRY.
-

I A air Lourdes- Flores.

iJM PINGUINHO DE GEN�
TE

No programa:
O Esporte na Téla. Nac.
.Sinfon ia Pituresca, Des.
'Preços:
'Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 14 anos.

IMPERIAL
Ás 8 horas

MINHA VIDA E

CANÇÃO

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

Imp. até 14 anos..

1 No. Estreito, no Cine Im
I pério, às 20 horas, será rea

Ilizada � solenidade da en-

trega de diplomas aos que,
no Curso Normal Regional
"Haroldo eaUado", tiveram-

UMA

Chaves' eucou ..

�radas1
Foi encontrado um molho

de chaves, O mesmo se en

contra à entrada do Edifi-

A. ceil a- se t"d u .e q u a lquer
.servrço concerne» te a arte'

Rapidez e perfeição
Preços módicos

'Rua Cons. Mafra. 92 " Flu riaâiópol:s

I rannacias
.de Plantão

-t.

15 Sábado - Farmâcía
Esperança ._ Rua Conse
lheiro Mafra.

16 Domingo - Farmácia
Esperança - Rua Conse
'lheiro Mafra.

. 22 Sábado :_'
- Farmácia

Da Fé - Rua Felipe Sch
midt.

23 Domingo -'- Farmácia
Da Fé - Rua Felipe Sch
-midt. -

.25 Terça-feira (Natal) -
Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

I
29 Sábado -- Farmácia

Sto,' Antônio - Rua João

I
Pinto.

30 Domingo - Farmácia
I Sto. Antônio

- Rua João

I Pinto.

I
O serviço noturno será e�

fetuado
� pelas 'Farmácia.s

IStO. Antônio e Noturna Sl

ituadas às ruas João Pinto

IV;;;d��se
Por motivo de mudança.

uma máquina SINGER no

I va, com 5 gavetas por ....
i Cr$ 4.200,00.
I Uma máqu ina RENER no

I va, com 3 gavetas por ....

I Cr$ 3.100,00. ' ,

I Uma máquina SINGER

I us.adà ,com 5 gavetas por ..

I CI $ 3.200,00.

'II Tratar com a Sra. Cacilda
. Gonçalves, à Praça XV de
I Nov�rnbro 22 -- sobr, - al

I to do Re�taurante Rosa:.
__

I Chàmad 1 deb �t .'� .'.

convocados

"
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Florianópolis, Sexta-feira, 14 de Dezembro de 1951
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7

C�"L:'U''-l':B" DO-ZE D'E�
--_.'

A'G/o"ST'O'i I i ! . ;
L :,

. 1 \�_J '--

.

\ l! 1 \_

� i.. �_� .�
..

·1 I
.'_ '" � • (�/

I '"�.. i

".... ""'.
PROGRAMA PARA0 MÊS DE DEZEMBRO ." ....

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

DE "SOIRÉE" DE FORMATURA DO INSTITUTO "DIAS VELHO" -. 6a FEIRA_ DIA 14 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMA
TURA DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JESUS" _. SÁBADO - DIA 1,5' _ GRANDE "SOIRÉE" DE FORMATURA DA "ESCO
LA INDUSTRIAI/' - TERÇA-FEIRA - DIA 25 -DIA DE NATAL·_ GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM, FARTA DI�TRI

..

BUIÇÃ.O DE CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS-SEGUNDA-FElRA _ DIA 31 _. SÃO SILVESTRE
- O GRANDE E TRADICIÓNAL BAILE DE'GALA, COM A APRESENTAÇÃO DAS "DEBUTANTES" E DEDICADO Á TODAS
AS SENHORINHAS QUE JÁ DEBUTARAM NO CLUBE DOZE. A MEIA NOIT� AGRADABILISSIMA SURPREZA AOS ASSO

CIADOS.
" \·>'NO�A:,-·A'LIST1\DE·INSGRIÇÃOP.ARA"AS\'SEN,HORlNHA�;QlJ.E D.ESEJAREMP�BUTJ\R SE E�CONTRA NA 'SECRETA

RIA DO CLUBK - O HORÁRIO PARA AS '�SOIRÉESJ' 'SERÁ DE INICIO ÁS 21 HORAS E PARA O BAILE 'DE GALA, ÁS 22 HO
RAS

Clube·. Doze' de··Agoslo IN���!.�E�:.I
.... _.

i ward R. Murrow que é

..,00VI, e tambem Vice-Presidente da
. A diretoria do Clube Doze de Agosto tem o prazer de Columbia Broadcasting Sys

coavidar aos seus distintos associados para o 'grãii'cte" e tem, e�tãadotando uma têc

tradicional baile de São Silvestre, a se realizar na noite nica não SÓ sensata, mas

de 31 de fluente, quando se verificará a apresentação também de grandes possíbi
das senhorinhas "DEBUTANTES'l de 1951. Iidades no comentário que

Esse baile é dedicado tambem a todas as senhori- faz para a TV intitulado
nhas que já tiveram a ocasião de debutarem em anos an- "See it Now" (Veja-o Ago-
teriores, ra). Este comentário é irra-

Traje: � Casaca ....:.;_ Smoking - Sumer. diado aos domingos ás 15

Arnaldo Dutra � Diretor Social. horas pela rede de TV da

CBS.
Mun'ow inicialmente ha

via tentado fazer do 'pro

grama "See it Now" uma.
sequencia de video para o

comentário radiofonico que
faz e que se intitula "Hear

it Now" (Ouça-o Agora).
Para isto ele fazia o que

podia a fim de apresentar
notícias de última hora no

show de TV, usando foto

grafias, mapas e pequenos
filmes de acontecimentos e.

personalidades .. Entretanto,
Ed ver-ificou logo que a TV

Rua Lajes, 35 .

não podia competir com o
__� "

rádio, em matéria de tempo] -
'

-"

li" d'· tu LV
_. ,.-

i§tõ"ê';"Õ- comentário deTVi-irra' -e:CrDlDD
'

I"" <\'.ndf."-,.',s..e,' 1iU""
não poderá jamais �e� tão I I ti

I recente como o do rádio: A '" 1 u ó.... ..e
própria patureza da TV faz E' MISSA

.'

�
.... ",.

,

j com que ela se atraze, pois REYNALDO DE BRITO Uma casa de material,
I DIA 19 DE DEZEMBRO a preparação de um comen- (MISSA DE 70 DIA)

com tod� � conforto, sita_à,
1 tário a ser televisado nec:s-, Espôsa, filhas, mãe, irmãos, sogros, cunhados, tia;

rua Antônio Carlos, em São

� Estréia do TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA sita de muito mais material sobrinhos, primos e demais parentes, gratos a tôdas as
José,

.

i.
e muito mais te,m_po do, que manifestações de pesar recebidas por ocasião .de seu

Tratar na padaria "BEI-
apresentando a farça de Garcia LORCA '

a de um comentano radíofo- falecimento, convidam os seus parentes e amigos para a
RA MAR" com o Sr. João

�'A SAPATEIRA PRODIGIOSA" nico. missa de 7° dia que, em sufrágio de sua alma, fazem ce- {;am18lib, �r&v&ta.a. 1"1).
! Uma vez estabelecida es- lebrar 6a feira, dia 14, às 8 horas, na igreja de São Fran- mes Meias das meihort...
1 (Ingressos à venda no Hall do Cine RITZ) t 'a de ímportancia
,l

a premIss. cisco, pelos menores preços � .a
1 fund3imentaI:, Ed resolveu- Antecipadamente agradecem aos que comparecerem I CASA MISCELANIA - &11.
-----------------------' se pelo comentário semanal a êsse ato de fé cristã, Ooaeelbeíro Mafra.

usando filmes dos aconteci-

7" O-a mentos da semana. Esses

I, filmes lhe são proporciona=j
dós por duas tt1rm:�s de fo

tógrafos, uma distribuida ]
nos Estados Un ídos e outra
no exterior. .a

Outro detalhe' do progra
ma de Edward Rurrow é

que ele não acredita em cí

nematografistas trabalhan
do para a TV, Por isso os /
fotógrafos que usa são to- 1dos fotógrafos especializa-

Idos em TV.
uÉ absolutamente impos

sível - diz Ed - conse-
I

I guir que um operador cíne
matografista faça filmes de
primeira orde para a TV"
A técnica .é completamente
diferente. Quem não conhe
ce _os detalhes da TV, quem
pode filmar em boas condi
ções".

'., Partícípacao
I
I

João Cascaes José Dias
e

Angelina Cascaes
têm o prazer de partici
par a V. Exa, e Exma.
Família o contrato de'

e

Senhora
têm o prazer de partici
par a V. Exa. e Exma.
Familia o contrato de

casamento de sua filha
CAROLINA, com o sr,

Wâlmir Dias,

. casamento de seu irmão
e cunhado WALMIR.
com a srta, Carolina ,>

Cascaes,
Praça Getúlio Vargas, 8

Carolfn» e �aI!1lir '

noivos
Florianópolis, 8 de dezembro de 1951.

Missa de
CONVITE

A Família Pinto da Luz, convida os parentes e ami

gos, para assistirem,' a missa de 7° dia em sufrágio da

alma de sua inesquecivel mãe, sógra, avó, irmã, cunhada
e tia, ZULMIRA DE CASTRO LUZ, a realizar-se segun

da-feira, dia 17, às 7 horas, na Catedral, no altar do Sa
grado Coração de Jesus.

Antecipadamente agradece aos que comparecerem a

esse ato de fé cristã.

�-----_ ..__•....�-_--'

SEUS INTERESSJ:S NO, !
�
,

i
I
,
1

\. Rio de Janeíro eerlo
beto defendiQo8 por

ARLINDO AUGUSTO ALVJ18
. I advorado

AT. Rio Branco. 128 -,SaJae 1101/.
Telf. 82-6942 - 22-8001.

•

INTEIRAMENTE

NOVO

MODElO O 010 HP

PONTO MORTO

MA'RCHA AVANTE

MARCHA A RÉ
TANQUE INDEPENDENTE
CI MEDIDOR DE GASOLINA

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS SIA
Rua João Pinto. 9 Fpolís

Lrun.p..:' rte. regulare. 0. .. c c>, ga

sio FRANCISCO DO SUL p'ara, NOVA �YIJHI
Infol'moç6.. Gomo" Ag.ntti..

'1, x".D6poU,- C.,101 Hoepcke S/A - oi - Teletone J. 2} 7 ( HDc:!. tele". IiSso "r.Dci,codo 8ul-Cul01 Hoepcke SA -CI-Tellllooe fi MCORBM·ACIt

o 81�itl
"VIRGEM ESPECIALIDADE"

CJA,WETZEL::INDUSTRIAL-JOINV[LLE
TORNA A ROUPA' RRANQIDSS1

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

da
í
J

(MIr.a., re!llal
"'�.
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FALSOS .MÉD.ICOS, DETI'DOS AposeDtad� esr. Aniversário ,de Fundacrão. da .As�..

. PELA ·POLI.CIA' PAULISTA J��� 131(�!.rIC� pre-
. � ASS�C�:�ãOSd�!!!!�re�om�m��!����se acon-

S. PAULO, 13 (V.A.)':'_ Trata-se, sem duvida, de dico, não poucas vezesme- sidente da República asai- dores Públicosde Santa Ca� tecimento, está programada.F'ínalmente, Edmundo Gau- dois audaciosos individuos teu a mão no dinheiro a- .nou decreto' aposentando o tarína, entidade que congre- uma, homenagem. .
ao seu

dio, eomerciarío, solteiro, que" por muito tempo, usa- lheio.
' /

sr, José Americo, governa- ga os funcionários públicos
sem reaidencia fixa, com 36' ram 'a falsa identidade de Seu companheiro, moço dor da Paraiba, no cargo de da União, do Estado e do Conselho Diretor, cujo man-.
anos de idade, e Flavio Go- medicos pondo em perigo a que fora até há pouco tempo ministro, do Tribuna' de Municipio, nêste

. Estado, dato finda neste ano, sen-.
mes Bittencourt, estudante,' vida de muita gente. atrás trabalhador e hones- Contas. Ao mesmo tempo, comemora a 17 do corrente,

I
do .recepcionadas . todas en-.

26 anos, sem residencia fi-I O malandro Flavio Gomes to, limitou-se a acompanha. enviou mensagem ao Con- o 190 aniversário de funda: ti?ades d� classe, sediadas,
xa, solteiro, foram parar na I' Bíttencourt foi mais ousa- lo em suas ultimas façanhas gresso, propondo para a va- ção.' nésta Capital.polícia, - do. pois alem de se dizer.me- apenas numa longa viagem' ga o sr. Wergínaud Wan-

turística que empreenderam. derley..
.

,.'
,

IVida Escolar .

COF�:v�o::aC�::::;,� Idsotsar0108Sm, ,�ms�lIcal
'

BIIJ-e. e,m·, II·aiat Im'8abã.
i�:;�1::i:!��l1:�;:�� Clnda"s "" ,

',' -, ,1P,�ta Capital
"

"

de de Pelotas,' �nde 'diz.:8er " WASHINGTON, I? (U.P.) ,HoJe, em;ItaJal, sera a,.en-I�ndusttlal, sera �eahza��.'.

O' d'
.

rep bli trega de diplomas aos que, as .20 horas, na Assembléiaestudante. Aqui chega:ndo, -, s sena o.reRs .reh Ud reN�-' 'no ginásio Itajaí, conclui. Legislativa, a-solenidade da.hospedou-se num bom ho- nes.. com o. sr. lC ar 1-

I
'

d di 1
'

,

,

'f .t
.•

.

h' ram o curso. entrega' e IP ornas aos que,tel, trajando-se' elegante. xon a ren e, eXIgIram oJe. '. "

.

mente. Saiu, á procura da que o presidente Truman A tur�a· "Governa�or In-, concluíram o eurso•.. neste

demita os secretar-ioa da neu Bornhausen"'.,esta. cons,: ano, sendo ? programa o se-.primeira vitima, o que aliás .

730 hnão foi difícil v encontrar : justiça e do Tesouro;' srs, tituida �os se�uintes:. g�inte: - AS, oras -

. Howard MC Gath J h Abrahao JO&O FranCISCO, MIssa em ação. de Graças,

R' ·d �.
,uma .�ulher de ce�ta ldad�, ....�, ..

e o. n Aldo Raulino da Cunha Fer- na Catedral Metropolítana,,

a'PI a a se"ssa-o e anle DoI'el' solteira com quem manteve [Snyder, respectivamente.
d AI" G

.

;
,

,

"

".:" ,'.... .rela�õe� até cativa� sua I' �st� : p��que ,os ditos s�n�- �� ;��o�r, Ant��tZ AI���� Às 12 horas - Banquete-
Presidiu a s�ssão· de an- tirada da .presente reunião c�nfIança. ��ando.. �lU arh- ores a .egam .que os. o�s Leite A�tônio Carlos da oferecido pelo paraninfo, no

te-ontem, o sr; AI'varo Mül-!extraordinaria. do. projeto bíente P:OPICIO, SO�lcltou-l�e I sec;etarlOs est!vteram ,lm�l- 'Cunh� Carl- Heínz Schafer Clube "12 de. Agosto", dr..
len da Silveira. .

. número 114 de sua .autoria. alguma ímportancía. Seguiu

l
ca os nos recen es escan a-:

C I 'F d N 'Volney CoBaço de.Oliveira.
S t I' h 108 de corrupção na admi ar os ernan es leves, ,'\O di t t d ln' t é d para' an os' e a con eceu -

• .. P
.

I J'expe len e, cons ou .e ..... requenmen o aprova o.
t '

.' .

nistracão governamental GIlberto erelra" vo ose
um pedido de informações

!

Passando-se à ordem-dá-dia q? .ra, que seria su� nov�.. .'
. dos Santos, João kdolfo I As 22 horas - Snirée no-

assinado pelo sr. vereador :foi apreciada a redação fi. vItlma;. de nome Mana Ah-, '

" Cabral João Batista dó Nas- mesmo clube.
.

Manoel Ferreira, de Melo. nal do projeto de lei nO 115. ce, '1'esldente em nossa ca-, TRUMAN . t' J
-

G K . Os diplomados são:
it I J' t lt

. crmen o, oao ermano ra-
Com a palavra o sr.. vereá- O,

.

sr. vereador Gercino Sil- PI a. a nes a a ura, o ln-"
cik J

-

P I F' d Aguinaldo Teixeira Gu-
di

.

d
.

f
. h' WASHINGTON 13 (U P) CI, oao au o rre mann,dor Bruno Schlemper, ocu- va considera a assistencia lqa o se azra acompan ar .J.

•

• , •

'. Joel Honorato Santana Má- tierrez, Dilceu 'I'esti Maia,
d

.

'd t h'd f
' '." . de Edmundo. NoVamente en- - O 'presIdente Truman vaI

.

C C
. M' E'lson Jose', LUI'Z,' E,'ald("pou-se ,0 mCI en e aVIO um avor e por ISSO. opma _ ',.

d'd
'

,. 1'10 esar arnelrO", oacyr . � r

entre a preside,ncia e o sr. no sentido de ser ó projeto, ,tro.u em_açao ate: CfO�qUlstdar tomar mbe 1 as. en���;�ap's Inácio de Oliveira, Pau'lo Müller da Silva,' Evaldo>
Secretaria Gerar da Prefei- b t'd t d'

' o coraçao e a con lança. e para aca ar com a -

P
.

G' R'b t Salvado Do.in" F'ranci'sc(),su me 1 o ares ,lSCUS-
M

.

AI' d I t
'. _ ,.

d 'nor erelra onesen, o er o.
t

'-

d
-

O PI' rd ana ICe, e a ex orqum- çao no selO o governo -

.. S h........ ·tt' J ,·C I M d
.ura. por o.casrao o enca.- soes. enarlO conco a

d
.

t
.'

d 5000 t 'cano E�sa afirma- Alexandre Relser Schlefler, c uuI , ose ar os· e eI-
minhamento da folha de pa- com 'este po�to de vista e o

o a .Impor ancI.a e. � ame;l ,

.' '"
. Rubens Carlos .Pereira Val- ros, Jo.sé'Heleodoro Ferrei-

gamento das
, gratificaç'ões proJ'eto é àprovado' em ter" cruzeIros.' SegUlram para tIva fOI feIta pelo preslden-

z'· p' t V'· t ra', José Wagner, Lauro Qui-Corumbá em Mato ,Grosso e te da Co.missão Nacional do mC011' °SZtInI? Mel::Clol' o, IWC?lraos srs. vereadores, e de- ceira discussão.. Passando-
d I' d

'

P t'd' D t' . e so a In u er e I - rino Nascimento., (orador)"
darou que 'de forma alguma se à apreeiaç'ão do proJ'eto 'e a empl'een eram uma ar 1 o emocra ICO, .o SI.

Ed' G
. Luiz Carlos de Freitas Mil-·

longa viagem. de turismo., Franck Mc Kinny, depois de son er ra�.solicitara' ao SI'. Presl'dente de leI' nu'mero 120 o sr ve H
-

_
to.n Ascendino. Pereira, Moa-·,

, ,.
-

que terminou n,a policia .de. conferenciar com o chefe do AMAN A:providencias para que lhe reador, Vitório Cecheto re-
N t capital, na Escola 1 ciro João Meller, Nelson Vic-

fôsse feito o pagamento em quer adiamento por 24 ho- nossa. capital.·'
.

governo. I. es a
tor Ko.erich, Ralf Cipriano.,

E;t:'::::���":�::;!:;�� ;:!�::::ii'�!:�J:'::: O-Govêrno do Estado fére a autuoo· �;;��:;:,��:F'v;r��
mitiva que consta em ata e tra para amanhã com a se- Gerlach e '\i lImar Bayes-

!���:���'!:i:!,;t:r::�: E!:t�:��f:�;;���,�i:J;1 mia duMun icipio d e La ies, ,

I :::;núa na 6' pâg,
sidente, para que confirme do projeto de' lei que coric.e- " .,... ..

as declat:ações, que 'acaba de de auxilio a entidades artis- Ao sr. Presidente da Assembléia Legislati-faze,r. O sr. Presidente. es- ticas; segunda discussão do
va foi dirigido, pelo il�stre 'Prefeito de Lajes, sr.clarece que de fato o sr. ve- projeto de lei que regula- .

Prof: Osni Regis, o seguinte telegrama:reador Bruno Schlemper es- menta o andamento dos pro- "Urgente.tá com a verdade e acentúa\ cessos na Prefeitura; segun- ,Presidente Assembléia Legislativa.que será procedida a neces- da discussão do projeto de Florianópolis.sária retificação na ata do I lei ,que concede terreno ao Por intermedio vossencia lev,o conhecimen-dia tres do corrente. Com a : Ipiranga F. C.; '. discussão to Assembléia governo Estado motivos exclusi-palavra o sr. vereador Ra- I única, de parecer sobre o vamente politicos vem procurando todos os meiosfaeI Digiacomo requer a re-I veto -ao; projet� de lei núme- ferir autonomia.l\1unicipio. Ainda hoje Delegado
, ro 116. .

Especial Policia' baixou Portarià transferindo
pcfnto estacionamento carros alugueis da Praça
João Costa local, onde há mais de vinte anos es

,tacionam por ato da Prefeitura Municipal para
lug�r inadequado, com o unico fim de despresti
giar Portaria Executivo MuniciJ,ml. Esta cidade
apresenta cli� IÍnsegurallç� estando Prefeit.o
ameaçado ser· assassinado conforme ameaça
transmitida pelo Diretor Escola Normal, elemen
to ligado governo Estado. Dia seis corrente te

legrafeI governo Estado não tendo. recebido res

posta. Tenho conhecimento go�erno Estado in
termedio telegrafo nacional tem se entendi�o
seus correligionarios politicos esta cidade re

sultando vinda Delegado Especial Policia de

Florianópolis para esta cidade o qual com co

nhecimento governador fere autonomia munici
pio gerando ao mesmo tempo clima insegurança
tanto assim estão sendo recolhidos esta cidade
soldados policia municipios vizinhos.

Situação éreada correligionarios governa
dor Estado obriga-me infelizmente trazer co

nhecimento povo catarinense desconsideração
governo Estado à autonomia municipal

Atenciosas saudações
(As.) OSNI REGIS - Pref�ito Municipal".

_.-__._._�------------....,..�-----
Florianópolis, Sexta-feira, 14 de Dezembro de 1951

I

N. C'âmara Muniçip�l

Transferência de fábricas'
:.da SUiSS8 : para O' Brasil

RIO, 13 (V.A,) - Noti
cias procedentes di:! São
Paulo informam que a con

vite da Federação e do Cen
tro das IndustrililS deverão

Tambem o ministro das Re
lações Exteriores, sr. João
Neves, visitará a capital
paulista a convite das mes··

mas entidades, quando entre
outros assuntos tratará da

. visitar a capital paulista viagem de industriais bra
'ainda ésta semana os inte- sileiros á Suissa para veri
g'rantes do Conselho Nacio- ficarem a possibilidade de
nal do Petroleo, presidido I transferencia de fabricas

i pelo, sr. Plinio Castanheira. daquele país para o B-r:;tsiL.'
;

.

Ouu a, IrO,enfina ampliar I
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P.) .
- A Argentina vai se ra produzir isotopos,

POrl-junir a um país industriali- que este exige menos espà
zado no terreno, da

en'erg,
ia <}o. que o sistema de desinte-

'A d J' a
·

atomica; e essa cooperação ,graçâo. Anunciou tambern! v'aoa O sr�< o'se merirCOpermitirá aumentar 6.000 para breve a exploração da Ivezes os estudos atomicos. jazida de uranio, descober-.

'abreTal, declaração foi feita pelo tas na Argentina. vaua sprofessor Roilald Richter, Perguntado se a energia
chefe das pesquisas atomi- atomica substituiria o pe- RIO, 13 (V.A.) - Com a 'I no Senado será disputa-da
cas, argentinas; sem reve- tl'oleo, Richter respondeu:! aposentadoria do Ministro

I pelos srs. Assis Chateau
lar po.rem qual s�rá aquele - "Pelo cont�ario. Vamos I' José Américo, do Tribunal: briand, diretor dos f1iário'l
país. .

. construir uma fabrica expe- de Contas, será nomeado I .

Em longa entrevista

COle-I' rimental,
e estudar a

disti-j para aquele cargo o sr. dr. Associados 'e Rafael Corrêa
tiva á impr'ensa, Richter dis- lação do. petroleo,com o au- Vergnian Wanderley, sena- de Oiiveira, jornalista, am-!
.se que a Argentina prefe- xilio da energia atomica". dor pela. Paraíba. A vaga bos paraibanos. I

Os motoristas de Lajes, ao saberem que o dr.

Aderbal Ramos da Silva chegaria àquela cidade, en"'·

tenderam de prestar-lhe comovedora homenagem:
fo.ram todos busca-lo à estrada e .o levaram, em ru-

morosa passeata, até o centro urbano.. '

Desse fato demos, em no§sa edição de 8 do cor

rente, a seguinte noticia:

"Lajes,8 (O ESTADO) - Chegou, ontem, à .tar-·
de a esta cidade, o dr. Aderbal Ramos da SIlva,
il�stre ex-Governador do Estado' que teve signifi-·
cativa e carinhosa recepção por parte da classe dos·

motoristas locais que o foram receber, festivamente'
à entrada da cidade.

Saudando o ilustre 'visitànte, falou o motorista.
Arnoldo Albino I Martins, organizando-se, após,.
grande passeata de automóveis qu� percorreu as::

principais ruas da 'Cidade, até a residencia do sr. Vi-·
daI Ramos Júnior onde se hospedou.

Essa expressiva,' expontânea e carinhosa home-'

nagem movimentou toda a cidade; constituindo iné
dito acontecimento que emocionou o querido homem'

público catarinense.
(As.) Correspondente."

O gesto dos motoristas lageanos chocou Pt"ofun-
damente o ;ituacionismo., que não pode compreender'
essas manifestações expor.taneas a um decaido. fJ:
as penalidades ao manifestantes não l3e fizeram es

perai-. Telegrama que hoje publicamos, em outro l0:'
cal, revela que o' ponto de automóveis em Lajes, fOL
mudado da praça central - Praça João Costa _. on
de estava há vinte anos, para outro locál, inadequa
do, por ordem e em portaria do Delegado R�gionaI.

Como se vê, o Govêrno não. se atraza nas repre-�
sálias. E comô, cada dia ,que passa, mais decái na.,

consideração popular, e mais aumenta o prestigio
da oposição - é de advinhar-se o que não. terá que
fazer, em violências!

O exemplo' dos�m!\toristas de Lajes é uma pequ,,'
na e pálida amostra! 'Em todo o caso., viva a Paz,,"
viva a Harmonia! E chova arroz!
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