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Ano XXX . :t1íU'� t:pro.�Ot;" �ntem, ,,�m

� l'
segu uda dlSCUSSaO, o proje-

N. 11.3a7 to 1280-B: �u.e fixa () �úme-
, • 1"0 de of'iciais generars do,

�..........-.�• .,._" •.,.:, Exército, em tempos de paz,
Segundo o substitutivo daFlorianópolis, Sábado, 15 de Dezembro de 1951 50 CENTAVOS Comissão de Finanças, o

____ --------,----..,.------ quadro normal dos oficiais-
, .'

C' b' d generais do Exército, em é-Cessa a greve, mas sob protestos R�:!��A�� I�or- �:E�::�U:fi::�:'i:Os aeronautas. e aeroviários recorrerão ao Judiciário �oa�ad:h!:c��ed;��l ;��:�. �;!:�:�:i�ed�i���oc:t�� G�. ',' :'V. ,.,"� :"'.':/ ';",>.":' .�' •.,. "".'. "

da RIM procedente de Ams-: neraís de Brigada.RIb, 14 (V.A.) - A As- mandado de segurança con- , Assim, o primeiro avião nautas e aeroviaríoa.. o�: terdam, as autoI'idade� a- Generais dos Servíçose -sembléia conjuntá dos aero- tra o ato governamental, as- da VASP que' se destínava , -quinze por cento de tturdenlo. .t>,r�end�ram numa capa que 1 G��el'al de Divisão Médiviários e aeronautas _ apro- si� q.ue
o m���9 s��,a . p.u- ;

a são Paulo, o.
de :'prefixQ na_s .: t�.t:ifa8 concedidas pe- A.lf�edo �arlo.s.· Cehamatz

I
co;' f.. Gen.erais .d� �rigada;vou .. ontem, o, regresso ao bhca�o., no, "DiârloOflclal�'. '! PP-SPK, decolou, tendo co- lo Governo; .

'havia entregue a uma .pes- 1 Gentral de Divisão-Inten-trabalho, às 10 horas de' ho- "

,.' .'

.

t'mo equipagem uma. guarní- s'óa '·da família no automo- dente Médicos; 2 Generaisje, sob' protesto, reservan- O MINISTRO' NERO MOU- ção da F:A.B. sob o coman- CONCILIAÇÃO IMPOSSI-' veu Pil_I1;��.ul�r�, de Alvaro ,de ��a�a rnte.n.dentes.do-se o direito de discutir a RA NÃO RECEBERÁ do do CeI. Fausto Gerke, e
.

'VEL Coelh!o Leal, um . vultoso . Generais Têcmcos: -- 1eanstitueionalldade do de- ,c RIO, .14 (V:A) ;_ O �i-. I como piloto o Tte. Bernardo Diante. dessa informação. contrabando" além duma General de Divisão Técnico;ereto (J.�e determinou, a in- ;rics�'ro da Ae,l'cina.ut�ca 'não 'Costa, serid� que o� sar- o ministro' Delfim Moreira, outra parte encontrada na8fl6.Generais. de Brigada :Téc-tervenção governamental mais recebera repsesentan- gentes Joacir Moreira .�, deu por encerrada a. f'a��..
vestes do sr, Armando Coe- mcos,

"
'" para f.r�sta:.;. a greve. '. It�� ?OS a�l'(>riautas·. e ae�·o-. Jo.aqu'im .Augusto Silveira, conciliatorta. Terã o Ttibu- lho Leal e, que_ este oiniti-I 'O artigo_20 determinai queI?ecIdl\� amd� .a aJlsem- VIarIOs. Dep, .

.o Brígadeiro completavam a mesma, nal Superior do Trabalho, ra na declaração da baga-, as. promoçoes para o preen-bléia, por unanimidade que Nero Moura por encerrada' ele propr'io, de apresentai gemo
"

'. chimento das vagas, decor-os aeronautas se apresenta- sua atuaç�o ceneilíatôría OUVINDO O BRtGADEIRO -uma solução para o dissídio O contrabando consistia rerítes da nova organização,rão de uniforme completo, entre aqueles, de um lado, I . FONTENELLE
.

instaurado ex-ofício. em 446 peças de ricas joías, fàtse-ão progressivamenterestabelecendo o Uso do bo- e. os dirigentes, do outro.
.

I .Deede cedo se encontrava' ESTUDO DEMORADO' avaliadas em'2'm'ilhões e a medida que forem sendonê, anteriormente. abolido Com a'. à��il1�tl1ra,.. ante-! no Aeroporto .Santos Du- Tendo em vista a comple- 500 mil cruzeiros, Detidos, criados os órgãos e as' fun-corno sinal de que-prestavam ontem, do' decreto de requí- J mont o brigadeiro
.

Dyott xidade do problema, o mi- Alvaro e Armando Coelho ções correspondentes. E o�érviço unicamente em con- sicâo de pessoal e maUlriall Fontenelle, Diretor da Ae- nistro presidente não for- Leal. foram submetidos a artigo 8° prescreve que assíderação a apêlo. do presi- das com�a-nhi?-s de aviação" ronaut,ica Civil. '. .mulou nenhuma contra-pro-,: long� -interrogatorio, dec1a- ,f�x:ções pri�ativas. de ofidlJnte ôa Repubhca. Dora- acha o tttular da pasta, que
". OuvIdo. pela reportagem, posta. Acha ele que essa ta- . rando que trouxeràm os em- CHt'ls�generals. efetIVOS ouvante consideralldo-se aban-l está terminada a greve dos, o dirigente da D.A,C. decla- reia exige exame mi!:ucio- I brulhos de Portugal, igno- graduados, serão fixadosdonados pelo Presidente,

-

os empregados, que' limpou rou que o serviço estava se so do caso, analise. da situa- : rando, contudo,' o seu' :con- ·em decreto, mediante protrabalhadores não veem dos céus J)rasileiros, as a- hormalizando com calma e ção dos grevistas; formas· telldo, pôis lhes foram en- posta do minist1'O da Guermais motivo para observar flas �a segunda aviação cq-I que até hoje esperàva.�ue de pa�ame�to,. aumentos, já Itregu�s por pare?tes ao em- ra: até que, em 1953. sejamessa forma de manifesto. mercw.l do mundo. Para e- tudo entrasse ·no cammho recebIdos, mdIce do custo barcarem em LIsboa· com atmgidos os efetivos destale, o aumen�o �ara ae:onau-j da normalidade. . ,. d� .vi�a! dados es�es essen- destino ao Brasil. Lei.
.

A PROCLAMAçÃO APRO- tas e aerOVlanos esta, ago· I' Sôbre a recusa de var1as CIa1S a apres.entaçao de uma"ADA ra, nas mãos da Ju�tiça do I equipes a levantar vôo, l) contra-proposta bem funda- CO'. N.GRAT.U·LA -SE'
A proposta de volta (ao Trabalho, onde se' processa entrevistado esclareceu que mentada.

_
.

.trabalho, aprovada com fra- o dissídü� coletivo, caben-' não podia ,obrigá-los a voar; RAPIDO JULG.t}MENTO S d D ..ca oposição, foi' feita pelo do a esta, pois, a palavra mas, para não deixar as a�-; � Esclareceu, finalmente, o
. O ena o (:om, Ulra,comandanté Fernando Ar- oficial sôbre o càso. ' ron�ves sem decolar, havia' ministro-presidente, ante o :ttIO, 14 (V.A.) - O sena- 'castro Guimarãês -_ Fran--ruda, nos seguintes' termos; .',

.

. requisitado' varias equipes esfor:o dil�t.0�io _�e ambas dOl VitOllino Freire proPos,'j cisc� G,aUo,tti - Carlos Lin-"Os Sindicatos dos Aero- CON.FERENCIA,.�Q."P4B�- Jia,. RA,.13. np� ,s,e ,.e cçmtrll.;;' as 'P !tes, �ue; sén -, h Senn(Jo ...."..'"
- . ,

G o� _:_ Ezechias da RochaYiái'ios lllostran,do mãis umti .; .,'
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...: ,,' um telegrama-mensa\gem, o

Antonio Bayroa _ Apolo-
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�DIRETOR'
Ruben� de

Arruda Ramos
GERENTE

Domingos'. F.
de Aquino

-

Edição de hoje _' � págs.
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beu, ontem, �m see gabme-
, RETIDOS

. "

congÍ'atulando-se com o ge- -:-
S I Durval Cruz -�:���s�� �u��'j��d:sdec��: te, os seus cole�as do Tr�- Noticias procedentes de "OO'll*to com os neral p�la chegada, a�,�or� �l�rr�l� de Souza - Juliol'

b balho, um dos I�spons�ve s
_ Paulo I'nformavam que \J I

, to do RIO, do cruzador �� .

_ Joaqul·m Pires -
tituidas, resolvem, so pro- I tor1a a Sao

,t DaS
.

d d IrI LeItetestos, e� face do dec�'eto pela tabela conc�la ; os avfões partidos ,do Rio ..nmuo S as

\roso",
negocIa o e a qu -

Dario Cardoso - Fortunaton � t nar presentada pelo ove,�o,
ara alI' Mo puderam pros- \lU do pelo pURsado GoveJ;no. R'b'eI·1'0 _ Carlos Saboya -gIOvernamental" �e ernll.

.

.

1 do mIll1stro P

".. , IGNATÁRIOS· 1O ret.orllo de todos os aero- da J�stIça, a.em T 'b 'I eguir viagem uma vez que ,. ,p nas OS S
.•

.

N vais Filho - Alvaro
•

DelfIm More1ra. do 1'1 una s
.

tas não haviam re- Jt'
O Unammldade o

Onofre Gomes
�iários e aeronautas ao tra-

Superior do Trabalho, man- os gredvIs o trabalho. MANILA, 14 (U.P.) -:-
25 Quarenta senadores assi- AdoJlP_hO'trll boas _ Ivo debalho, n(! dia 4, às 10 horas

tendo com eles demorada torna o a

Exercito informou que
I naram o requerimento do sr. - ?ao v I Vas ,'. no Mar-

n.o espírito das palavras do
f mortas en- AqulllO - espaSIaMM. ministro Delfim Morei.- conferencia.

INúTIL A CONCILIAÇÃO p�sso�s oramh· d��'ani;e IVitorino Fr�ire e � sua a-

tins _ Melo Viana - Mo-,

14 (V A) -' Resul- tre ontem e oJe,
·lh 'Provação fOI unamme, sem

G . 'no Ave-�f�ç;: d�u��:�i�i:S�d��n��� '��i�������stro da I to�I�Ótil a �e��n�� .te�:�� �: ���;��� ��or�:�;;::e�ro� nenhumo:ost� ui��::o��a�i;� ��� Lag�:n:Hoe�l��rCio -servando-sé o direito de dlf:!- Ae�o!autica dis.tribuiu à tf�va flV�iotraeI?real,O d1\�IUl;\��unal ao sul de ManHa, e,nvtol�endlo9 \I!��::::OS do
g

r.equerimento.: !Ia�niltonRNuTI.ocgUaernll·eal.ro����cutir em jui:w a constitu- t comu Im .L
UlllS as K �eao'd d imprensa o Seg�I?e ,-

S
'

·01' do Trabalho, no ,elementos. com a
<,

a-
I "Vitorino FreIre·- ergl-

, d Vasconcellos -

cionalidade do l'efel'l o e-

nicado: "Os ofICIa1s des;.._g- UPt��o de conciliar os in.. destes, dOIS solda 0\
e q�u ! naldo Cavalcanti - Costa �el.o d�S Santos _ Flavio

ereto.
nados pelo 'ministro da e-. sen 1

_ aeronautas e ae- tro civis foram mor os -

peréira _ Euclides Vieira rI.sco _ "
"Outt·ossim cónfiam na

ronautica representantes do' ter��s�s de
mo o&- da!=! com- il,ante o ataque dos 150 re-

A.lfredo Sirach __ Alen- ,GUlmaraes .

__'imparcialidade do governo, .

t
'

mpresas rOV1aTlOS co
•

B h�d:Orl;e:s:;c�o�!:�:: ::::.�:�:: :i:E:::�;�.:�:: 3��26�: pa:::!1�!J�r�n::::��' bQeldues'erem e'xpulsar Dr'ochado da oe ade 13-12-1901, deterromou o
.'

sr O rIval
, '

ao mesmo tempo que espe-, ,.' to dos AerovlarJOs" .
.

..,

dram o pronunciamento da imedlat? compa,reclm�n de C�rvalho, informou aque-l .

I' P T B '-logra0 eoseao serviçO dos aeronau as, e ..,. d ue a As- i

V'
-

ma o
•• . .

. '.

Justiça di:> Trabalho". viar'ios pertenc'entes as le lVIa.glstra o, q,.
. 'ha- \ 81 .

....
d finitiva tl'Os,que se Insurjam. contIa

MANIFESTAÇõES AN-TI- �:��ridas empresas". <'��:b����d�: ;:;:��;:\c�- \ �IO, 141 (�.A�;;o�S���� :�:�:�����s�;an:o" Go�- ���u������a;:Soi��::��:::��GETULISTAS R' I tal' o aument'o de acor o .Joao Gou ar e
.' d

.

lart e Manoel Vargas, p01S
.

Com duas excessões ape- A FAB NÃO OBRIGA A.

com a tabela conciliatoria gas ainda não uesls�ra�ro� está consultando os 'seus a- 'PartIdo.
nas, os diversos oradores RIO, 14 (V.A.) - Cerca

formulada pelo Departamen-. alijar o deputado S

f'leiras migos sobre o assunto. Ao
_---;;_--------.

que falaram na assemblé_,ia de 8,30 horas de onte:u, a

to Nacional do .T.rabalho. \ chado da Ro�a ���l'l,�e do que estamos informado�,realizada no auditório da mal)utenção da' C,ruzelro do
Ficava, asst'm, reJelta�a a do,PTB do 10.. roceres entrEltanto, o,deput�ldo gau-

O ·50 d. cid.de .....Radio, Tupi, profligaram Sul mandava a pIsta:. de de-
proposta feita no sentIdo de SuJo � Esses dOls p,

ente cho se mo�tra mclmado � 'I
._ .. '_ ' � _

'v"men'" 'a atitude do go- colagem" avião p,�f>xo PP- ae' di,tdbuido en'" a.,o- conve"amrn 'ecen�m t ,"'u'", . a direção do parl.- -"
'

W'n'
""'0/' "� .vemo decretando a inter- CBY; que se destmava a

nesta capital �om o : epu;� do, seguindo, aliás, orien- '\11' te''''' 11\r I,r:i I" I' .

'
.

Sa-o Paulo, sob o comando

4 do Egydio MIcha,elscn, _ 'd r Alberto Pasqua-

I�
�® I í - "I ,1'1 lovenção, �,Oc. que consideram

1 C d dR a d rtido taçao os. ,I \ I" "';" '\ II Iuma f:i-ta de cumprimento do piloto Pires Rabe O.
� 00 enD ,,".� \ vice-presidente ,o: pa" Uni, que não vê. com bo�s 'II' I �'

� ,; 1:: .

,

' rde promessas reiterada men" O di�o aparelho alçou
av�� ,<;.

pi II convidan�o-o a assumH a

Ii olhos o movimento que VI- li ;)
-

fi '� I . \te feitas além de se cons- conduzmdo apenas _carhg .' .l. anos o ex"c-a "

pr.eside?-c�a.. .' sa a incompatibilizar o sr.

"II �....,
\.' I, \

,

\ sagell'os nao aVIa.
'. ,o obJetIvo sena colocaI a

\ rochado da Rocha coro os

\
'

'''''1 1-', i \
tituir em prova. de completo que pas

.

tro apa- ta-o 11l11berto 'f ..ente do PTB g.aucho um ee-_ Bseus cOl'relI'g'lona'rios do Rio ,',',1, :;,
"',"

1
'

'il ii
desprestigio dos sindica�9s pouco dep.oIs,;U .

a a fi .

d
,

.

.

e de desres,peito ao direIto \) relho era �hn;�_Zri�� da ..' ,lemento da corrente o � , Grande do Sul. i II'; -' " c-c:.�'

\de greve r decolagem. , . A 7P.VP.nD i
nador Alberto. pasi�a��� O temor da corrente favo- i' ,.'

, "::.'�-, :
..

\ Aéreo-Geral. Esse tmha, o

RIO 14 (V.A.) _ Tel.e- como o sr: 1?gydl� o
,

d.re- rável à -perrnanencia do sr. ��" ,,'MANDAD6 DE SEGURAN� destino ,..de Salvador. ,

de Recife informa Ide dar a Impressao ao 1

_ Brochado nas fileiras' tra-
I J:r. � > _

i'ÇA \
,�- �:u;: lideI' comunista A.g�l- ít�ri? nacio;a� d\���s:a�n:o balhistas, é o de qu�, aQ,e�- ,;;>��_.:.o< . "-_J

Consiüerando não apenas _RECUSARAM-SE
1'e� berto Azevedo, ex-capitao ,nJmlda�e os pe. .

a ex-

\to
o precedente, facII �serIa _ Os vizinhos vão fazerinconstitucional, mas ilegal A'ígumas equipagens

do ·Exército acusado de atos

'\RiO _?rande aPBOlar.lhRado da aos que atualmente estao en-

compras!
.. , . .

I aram-se a levantar voo
.

u1sao do sr. roC <
• " mplot" con-

V� I'"
1) decreto reqUlsltono aSSI- cus,

, -bversivos contra o regIme p ,

volvldos no co
_ Qual nada! ao o na.nado pelo Presidente da Re- com seus aparelhos,

..

�OlS� �� distribuição de boletins, Rocha., '

A OFERTA _ tra- o-liderda bancada fede� as vitrinas! Ele é fun.-·Publica, ,o Sindicato N;:wio-I declar�vam que .a. cO,n,�oc:, foi condenado pelo Tril5ul1al (RECUSARAd E d· Mi- 1'31 trabalhista �rocederem donário público!!!.nal dos Aerovial'!�Il!. por. ip;: rÇ.ãO feIta .pe�. �ilrustél:.l.O a,·

Militar a pena de quatro-l O deput� o gy IdO ne- I de maneira idêntica com ou- Itenn'a'" d"
"

departa- AeronautIca, so entralIa em
. _ 'chaelsen amda não eue 10 e seu

.

d· d hoje anos de prlsao.tnento jur!dico, impetrará vig9r ao melo- la e ..

'
..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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...

diàrl&.mente' das ponsabiliza pelos �.- '.

'

.' do SORTEIO do mes de N()..
't'do" BOI _T· O resultado acrma e. . ..

14 ha. er;n diante. eettos emrn .. .'

d 1%1 EXTHAIDO dos cinco pnmelros pre-

',' ... ,
. DR•.. ALFREDO

.

tisro8 _s8inadoa. .
VEMBRO e. L t .' Federal do dia Z8 de No--

.
.

, mios da extraçao da o ena
. .

.

cHÊREM ' vembro de 1951

Florianópolis, 30 de Nóv-efilbro de 1951

Visto .
.

Orlando L.. Seara - Fiscal de Clube de Sortel

Calla Postal 150 .• ltajai •• Santa Catarina

CLlNICA
,

do
n'D GUERREIRO DA FONSECA ..

a. "carl."" de .u..�
e.itd....ta .f.d ....o do BOlllplt.' 4e

.

.

Inatitlltoe • CaI:&&S
,,' .-:.o--

.

'
.. oUvmos. NARIZ. GARGANTA

Trata�ento • Operaçõe.
.,

" jjONCOSCOPlA :_,IlSOFAGC?�S_COPl�,.. "

....r.d.... torpq••-xtranbo. de PulDlÔea • ,.lIOfac�
------o--

RAIOS X
.

Dto para radior-raf1a. ... C.be(a.
....rao .pre

, d Sia.ialtea.
Tr...n.....çlO' pa'r. 'eonWól. d. cara u

,;

.........
-

. RORARIO DAS CONSULTAS.
B 'tal de CariARde}.

. (P.la m�n1l.l - 08pl . .f (Alto.
�__ ��_ c.;..a.n.ltfuiJ) Yi.'_Ç�d!,Ouro Preto, �_ �, _

."....,

DL A. SANTAELA I(""••0 pola "",ldad. Na-

C.no N.eional A. ''�Dca'

..awtl. .' . ..' .".'

lb-:diletOr' 40 '8olpi1;&i ColonUl
lut'Ana..
1)oenç.. ne"o.... • m.1Ital••

lmpot.ueia S.xu.l .
a.. Tiracle.it.. II- t.
Conlulta. dá. ll,ia 1. 11.01'&':
rON.: •. '798.

.... .aua S.ntol S.rat,.., te

- ••Rti••

DR. MARIO
WENDnAUSEN'

Clll1'iea Dlédie. d. adulto. •

criança•.

ConlulJ;6rlo - Rua ..oi&.PiDto,

l' - Tel.•. .,e9�

Con.ulta.: eJa•• l� e �01'&'.

.
R•• idêneia-: BDa ••te .

ntor n. T.l. 811.

1_"'a-

'-

'DR. I. LOBATO
FILHO

f

ur.,-lInIOlíro-MoniZ ue-aragao�
Comunica a BeUB clientes e amigoa que rêi

,Iciou a clinica nesta Capital .
CONSULTÓRIO: Rua Nunes Maehado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 16 à,
17,30 horas.

RESIDltNCIA: Rua Bocaiuva, 185 - Tele
fOBe M-71'-,

, .

.......ed1e1_ d. 'U1I1...rat .Doeacu •••.,.rêllto re.tttrat.tJ1•.... .. Br.til). 'Í'UBJlRCÚLOS.....10 por ,tollCarao da Anla.
Clr.rrt. tio TOlrU...... • P�lcopata. do Diltrito "orm.do pela ".euleJada N.eI�hIenL

a.l eI. .edidn.. Ti.iolocilta •

Ti.foefrurrIlo do Do.pital Nerl1l
]tamo.. C1lrao· d. ..peei.Huclo
pelo S. N. T••x·int.rno • Ib:Ibr-taterno ,da Saata C... •• ..ti�tente lS. Cirnrcia do Prof.WlMrie6rdia ilo Blo d. laneiro.
U Pi h i G' .... (_"_)

,

1'0 a e ro 1l1m....... _.Clbrlea .'41ea - DoeIlC'. N.,.. Co • - l' fi" lei. IIa... ..e lp. e..m., •

.
�.

J
Con.ulta., iltiàriameate. Ia. 11��...lt6rlo, adiflclo Am6U.

.. 18 hora••
.... - Sala ';'
a_Id. ia • _,,.- .I_"

I Rua DO!:i Jaime CAmara,, - nc I _......- - raa·
20 Ú) 2""" 164. .

ap .•
, ÜH••ltel: n.. �I .. 'II �0raa.1

'

Fone .M. 802., ,"

T.lefon., -----------

,'.' iJe�.It6rlo' I�. .

DR ARMANDO VA.....d••eIa' 1..... • •
.

LERIO DE ASSIS

111:-111''Il10 d. Ho.pltal Pti.
aoJAtrieo •••melmio Jvdielirio
.. Oapltal F.deraL

Dr. Renato Ramos da Silva
, Advogado

R .... Santos Dumont, 12 -·Ap. 4

,

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADODR.·NEWTON MEDICO
o.. 8eni� d. Clima ..,..UI

D'AVILA ta .&at,Ullda Malllelpal • 11_-
......... ,....1 - Doeacu d.... .Ital d. Carl.... 1.....r.. - Proetoloci. OLlNICA ••DICA D. caIAM.

.l.trield.ct. .6cliea (lAS • ADULTOS
�l"rio: &ua Vi�r ••Ir•.- - ....rei. -
.....'11 - T.I.foa. UO.,. eo••• lt6rio: Ilua N.Il......
0..••1t.1I As 11,10. Jaor.. • • lo. ., - Coa.vlta. tIaI 10 •• II

.Me ... 16 hora. em diante. 0 ••0" .. " "RL

Ia..td'nCi.: Roa Tida} "mOi, ".ld.llela,· aa••ar�.1 Gal.
- "eJefoD. 1••U. 1JaeIIm.. • -- .oa•••_ '181.

,
I --

'-

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

"uo Mor«"_' Dc04D'�.3c�. �.•••dor -::..._'
......

:; ...::
C;UIII'tteA rUL""AJO.&, PROSEB""9 ..."U'"'' l--.

AT�·ÀNT,I·OA

o ESTADO'

_-

. �"

.-"---- -----..L.. �--,...�

Cons. Marr-a, i>7
Florianópolis

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

I
Materiais de Constru

DO SOLICITADOR WAI". Beneficiamento, em Geral
. DIR CAMPOS . Madeiras para tódos OI

Advocàcia em .aeral Fins, 'Aberturas, Assoalb�
Funciona junto a08 I.ati· Forro Paulista, etc., Madei

tutos e Caixas de Aposenta· ras de Pinho, Lei e Qualid"
doria. Acidentes do Traba· de.

.

lho. Inventários. Sociedades. Escritório, Depósito"
Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de MaitI
Escritório: Rua ViÚ)! nO 777 - Estreito - Flori

Meirele�, nO 18 - 20 ••dar. nópolis.

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

Viagem com segUf'rtnça
,e rapidez "

80 NOS CONFORTAV.EIS �J[CRO-ONJB{JS DO
'

RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»
I.
,

.

ltajai - 'Joinvi11e -

�urwb31/A"ge'"n(tOa -' Rua DeodoJ'ü ésquina da· j
.

.

'... Rua Tenente Silveira .ri

Fhrianópolis -

R,A C, O
,OS, �LHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADESt:

RADIOS· ELECTltOLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DIS€OS, AGT.JLHAS·
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES - BATEDEIRAS VALVULAS AL�@BALANIfES·:-- REí--

SISTENCIAS - CONDENSADORES

o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis

\

r

l
)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SocialVida

I'
I

Bofetim Se,manal
COMANDO DO 5° DIS-

I dia 8 do corrente, êste �no, .

TRITO'NAVAL' I comemorado nesta CapitalANIVERSÁRIOS: .

BODAS DE PRATA Semana do Marinheiro: ! com a presença de mag istra-:SRA. ANTóNIO SALUM Prazeirosarnente noticia- Foram iniciadas no dia 7
.

dos de todo o país, presidi-Deflue, hoje, Í) 'aniversá- mos que nesta data; cercado do corrente as comemora- dos pelo Sr. Ministro Edgar,
.z io natalício da exma. sra, [de todo acatamento, vê ções da Semana do Marí- Costa.,
-d. Maria Jorge Salum, digna transcorrer o 250 aniversá- nheiro, com provas esportí- Estiveram no Distrito a.espôsa do SI\ Antônio Sa- rio de feliz consórcio o dís- vas e palestra na 'estação I

fim de agradecerem ao Sr.
lum, do alto comercio local tinto casal, sr. José Fran- rádio local pelo'MN-�a-Cls-I' Almirante, a sua pr��ençae destacado desportista. cisco Rosa, funcionário dos 'se _ Gilberto Pedro Hof- no aeroporto por ocasiao do
A ilustre dama receberá Correios e Telégrafos, e fman Nahas. No dia 9 foi seu desembarque, urna co

-ern sua resldencia as pes- exma. sra, Maria dos Reis realizado um churrasco ofe- missão composta dos Srs.
sôas de suas relações as Coelho Rosa" digna Profes- recido pela Federação. das Ministros: Edgar Costa, 'do
"quais. lqe,ttábutarão, expres- sora aposentada. Indústrias Catarlnenses. No [Supremo Tribunal Federal ;
S!Va8 e carinhosas homena-" E' filho do

'casa.l
o sr. dia io, fará urna

palestrai
,I Afranio co.sta eVasco D'Ã-.

_gons.
"

.. Luiz Coelho' Rosa, que man- pela estação rádio o 30 SG- vila, dó 'I'ríbunal de Recur-
O ESTADO

CUffiPrimen-'1
dará resar uma missa, na ES _ Adelmo Alves .de Li- SOS; Desembargadores: Sa

'tando-a, mui cordial' e res- Catedral Metropolitana" ho-. ma e no dia 12 o Sr. 10 TNf i baia .Lima 'e Frederico Sus
}:�ei.tm;amelli.e, augura-lhe fe- je, àS,7. horas, por tão grata:

,::- (�d) Dr. J?sé :I<:ran<;iscol,' sekínd d? T:ibup.alde Justí-
j icidades. ;efemende. da Silva, No dia 11, sera co- ça do Distrito Federal; Dr.
- Faz anos, hoje, li ga- "O ESTADO" se assoei- locada uma palma de flores' Mário Acíolí, Procurador da

.Isnte menina Zárã Luzia M. ando ao jubiló de quantos no busto do Almirante Ta- Justiça .e Dr. 'Cordeil"o de
-da Costa, filhinha do sr. A- conhecem o benquisto casal, mandaré e oferecida uma re- Melo, .Secretârio do Supre--dalberto da Costa. na data de suas bodas de cepção na sede do Comando mo Tribunal, Federal.

FAZEM ANOS, HOJE: prata, apresenta felicita- às classes armadas, impren- _

SENHORES:
.

ções e faz votos para que sa e convidados; no dia 12,'
'- Oswaldo' Pio Almeida' tenha vida longa com muita o ExmovSr. Almirante Coo' Re2b·erte a'1:(le OÜveira. ',saúde. mandante do 50 Distrito Na-' U
,_ AÔI� Seixas Ribeiro;

val, oferecerá um banquete iCar,'eira do i
.

- ,Rob�rt� Lapagesse Fi-
BODAS DE PRATA ao Exmo. Sr. Governador do

I'lho, tuncionãrro aposentado '. Estado e no dia 13, encerra- I & P T f f_-do Ministério da Fazenda. I Comemora, hoje, as Raul mento da Semana com um
\
.�. • •.•

- Oswaldo Eloy de ou- . b�das de psrata, °Ecasl�l Sa� baile na Escola de AA. MM. RI?, 1� (V.A.) � Por de�
-veira.

-, I Tl�gO deS ouza- .ud Inta< .

I -

deste Estado para o pessoal II terminação
do presldent.e d�.: Antônio Machado, au- vel�a de ouza, resr Cen �teml da MarinHa.

.

I. A. !? T. E: C., e obed�cen-rxiliar de mecânica da JOE. Jose M.endes, nesta ,a1Pl a,' Em todas as Capitanias e

I
do a mstruço�s do �reslden-A

.

S' Ribeiro Os f'ilhoa do casa, sra., d te da Republíca fOI reaber-.- maro elxas "
.

V
.. -,

d Delegacias .estão sen o rea-·. '.
_

-- Max Muller. Ceha Souza. l�I.ra, c�s� a
lizadas comemorações pela I

ta h�Je a c.arteIra de em
--- João Batista Ribas. com o S;'l·' VslrglhoDylelra, passagem da Semana do

Ma-,' p�esbmos slmple� ao.s �sso-. OI" O Per íra sra. Juce la ouza las, es-
rinheiro. . ciados daquela instituição.- lVlO.' erra,

d Sil
.

J
'

D'
."- Aristides Fernandes de posa. o,s�. � VI� ose �s, Visitas Oficiais: ,Motivou tal 'medida,

_

o au-
,�

< . letor Federal, em funcionário o nco, sen 0-
Estiveram no Distrito os mento da arrecadaçao qu.e���;�s c�ovos. rl!tanhass Dulcfélia-.So�lZ�, Cde- Sra. Desembargadores Nel- al�ançou a so�� de 110 mI:

SENHO'RAS: 1 ouza,. uncionaria a
son Nunes de Souza Guima- lhões de cruzelro�, �endo a

--- Vanda €laudio Ríguei- T�C, S�elnmas Suely, RSulal- rães e Flávio Tavares da despesa de 90 mllh�e� .

de
']i'a .

.

mlta, I ene e menor au,
Cunha Melo' a -fim de convi- cruzeiros, o qu'e posslblhtou'-

�- Édula A. Medeiros; es� prestará_o homen.agens
b
a

dar o Sr. Al�irante para to- o emprestimo ao� a�,sociad()s" d • C'd Medeiros seus paIS, os quaIS Ieee e-
mar parte. nas :.comemora- neste fim de. ano at.e.a quan-:pos.a o SI., 1 . "

rão os cumpr,imentas dosresldente em Blumenau.
f

. ..ü, t ções· do, "Dia da 'Justiça", tia de 20 mIl' cruzell'Os.
_ Irma Rego,_ esposa do que os 'ore:nd ctlI?prlmen ar

�--_.

D
.

I R . em sua reSl enC13.
f""f. alUe ego, '

-- isolina Penedo.
--' Filomena Bittencourt

...la Silveira. '

- Maria Farias Diniz,
�)sposa do sr. Othoniel S.
Diniz.

,

._, Maria de Lourdes .Tor-
Lira' Tenis
PROGRAMAÇÃO PARA ME;S DE DEZEMBRO

APRESENTAÇÃO DAS DEBUTANTES DE 1951

Felicitações de Boas Festas, use o Braço de Longa
Distância -:- elA. TELEFôNICA C�TARINENSEVIAJANTES

Sr. Leopoldo Hoess
É;teve' nesta Capitàf,' 're

gressando ontem a Lüiz Al
ves, onde é prestigioso cor

religionário, o sr. Leopoldo
Hoess.

\

Clube
.:l'es.

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

CASA .MISCELANlA dilttt-
huidora doe ,Rádio., R.C.A
Victor, V'lvll.l&� • Disco.,

RUA COllUlelhetro M.fra

SENHORITAS:
--- Orlandina Garcia,

,
- Sulamita Pel:eira. Dia 14 - Sexta�feira -- Sessão Solene de C�l�çã()

de Grau -dos Formandos da Faculdade de Farmacla e

Odontologia - às 20 horas.
.

.' Dia 15 - Sábado - Baile de Gata de Formatura da

d Faculdade de Farmftcia e Odontolo.gia - às." 2.2 horas..fes t.a .
'e IHa 23 - Domingo -. Grandlosa Matmée InfantIl

C d d de Natal - das �6 às 21 horas � Distribuição d� bom-
ari R, f." bons pelo Papae Noel.

. _. � ,

A Sociedade de Amparo Dia 25 - Terça-feira - ElegantIsslma .Solree de
aos Tuberculosos realizará Nat:;ll - Ornamentação excepcional - a cargo do deco
em as noites de 15, 16 e 17 rador Mister "ORLOFF" - Sorteio de Premios - Gran
do corrente urna atraente des surpresas - Musicas escolhidas dentro de um. am
quermesse em beneficio dos biente que somente o Clube d_a Colina sabe proporCIOnar
filhos' do tuberculoso pobre. a seus dignos Assóciados. Reservas de 'mesas na Relo-
Para esses pequeninos· joaria MORTTZ - a partir do dia 16. '. _.

desvalidos a Comissão espe-I Dia 31 - Trádicional e_elegante BaIl.e de Sao SII-
1'a de· vocês todo carinho e vestre - Com a apresentação das Debutantes de ��51 -
interesse, pois só assim se�· Dança ·da Grande Polonaise, que a todos contamma "

rá uma linda realidade o Ornamentação a c-aráter a cargo de Mister Orloff - �om
Natal de,Jesús em �eus Ia- a cooperação do Grem�o Lira. sob a direçã? _da ��mhares tão desprovidos de tudo. do Lira - Srta. Te:ezl�ha FIalho .- I.nscnçao para as

�Muitas serão as surpre- Debutantes com a dlreçao do GremlO LIra. '

zas, brinquedos 'variado�, Música - Ale,gria - Luz -Encantamento - Sur-
jogos, um bar farto e caprl-, presas.
chado.

-

Música, fogos, alegria. '

Domingo haverá uma in
teressante matinée' para a

garotada a partir das 15 ho-

.:.t�NLACE
DAMIANI-COSTA

Na residencia d@s pais da

-'noiva, realiza-se, hoje, o en-'
lace matrimonial da gentil
Renhorita Soely Damiani, fi
-no ornamento da nossa so

dedade, filha do sr. Orlan:
.do SyÍvio Damiani e Gui
ihermina Luz, Damiani com
"o sr, Jncélio Costa, acadê
-rnico de Direito e Ciências
'Econômicas e alto funcioná
rio dl:! Texaco, filho do sr.

,.loão Evangelista da Costa e

Sl'a. Maria Anta Eoslindo da
{�osta. ,

O ato civil real�zar-se-á
às 17,BO horas, tendo corno

':i}adrinhos da noiya, o Te
�lente sr. Flávio Trindade e

sra: Herondina Luz Trinda
,de e o sr. AltamÍro de Mo
t'aes Lima e sra. Olga Da
miani Lima e do noivo, o sr.

. 'Nicolau Estefano Savas e

'Sra. Branca Morais Savas e

() S". Neogênio Grillo e sra .

. Palmira Grillo.
O ato religioso celebrar

. se-á na Capela do Asilo das

"'Úrfãs, às 18 horas. Serão

padrinhos da no�va, � sr;

�Jrlando Sylvio Damialli e

sra. Guilhermina Luz Da
-miani e o sr. Germano José
da Luz e sra. Laura Azeve� I
do da ,Luz e do noivo, o sr.

�Toão Evangelista da Costa
€ sra. Maria Auta Roslindo
da Costa e o sr. João d'A
xaújo Roslindo e sra....<\.lice
�Medeiroo Roslindo.

---'-0:0---

Concurso "PARA UM CÀRNAVAL MELHOR"
.

Comunica a Secretaria do Lira ql1e as inscrições
para o concurso de musicas carnavalescas "PARA
UM CARNAVAL MELHOR" J Terão inicio dia 15
de deze�bro.raso

'1
I

-DIO
Z Y H-6

HORAS:
,

08,00
.08,05

\
'

970 Klcs. - 309 Mts.
, .....

. -o- '" .. '.

"PROG:RAMAÇíO DIÁRIA /

PROGRAMAS�
ABERTURA
INTÉRLÚDIO MUSICAL (Saudação da Emís-

sora),
RiTMOS DO MOMENTO ,

EDIÇÃO MATUTINA DO JORNAL. FALADO
ASES DO TANGO
'MÚSICAS DO BRASIL
CONCeRTO
,MÚSICA DE JAZZ
10 SUPLEMENTO DO JORNAL
MANHÃ SERTANEJA
GRAV�ÇõES VARIADAS

_

GRANDE JORNAL ,Fft,LADO! CC. RAMOS
S/A. Comércio e Transportes)

GRAVAÇõES, VARIADAS
CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA
20 SUPLEMENTO DO JORNAL
ENCERRAMENTO DO PRIMEIRO PERfOOO

08,30
09,00
09,15
09,30
10,00
10,39
10,55
11,00
11,15
12,00

12,30
13,00
13..25
14,00

--o--

16,00 REINíCIO
16,05 P'EQUENO CONCli:RTO
16,30 RiTMOS ALEGRES
17,00 DEDICATóRIA
17,15 A SUA MELODIA PREFERIDA .TINTAS
, YPIRANGA);

,

.

17,30 RE00RDAÇÃO: DE BAILE
18,00 . GRAVAÇõES ;VARIADAS
19:30 A VOZ DO BRASIL
20,00 RiTMOS ALEGRES
'20,3{} CARNAVWr; DE"CANÇõES
20,55 ;Jo SUPLEMENTcO DO JORNAL
2�,30 úLTIMAS MELODIAS
22,00 ENCERRAMENTO FINAL

.

'REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA ZYH·6
Rio e São Paulo:
ALCEU N. FONSECA & aia. Ltda.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INDUSTR·IAS
Estudos de' problemas industrias: instalações nova.s

ou melhoramentos e modificaçÕ'es' de instalações exis
tentes. Estudos técnicos para o aproveitamento indus
trial de produtos ou sub-produtos agrícolas e industriais.
Abastecimento e depuração de ágaas. Instalações de ilu
min�ção e fôrça. Dirigir consulta,s para a Seção Indús
trial da Imobiliária Construtora Titanus S. A.

Avenida 'Presidente Wilso\l, 210 -,90 s/905/7
RIO DE JANEIRO.

----------------------------,---------------�

VIVER!' MORRER!
O�oende do sangue. O sangue é IJ vida

Tonifique-se com SANGUE
NOL que contem excelentes
elementó8 tônicos, táis como:
Fósforo, Cálcio, VaRadato e
AJ'seniato de Sódio, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, ,15 de Dezembro de 1951 o ESTADO

--figueirense 1 P. Ramos o chuQue'de-am8nbã-
Reina eaerme espectativa entre os aficionados pelo cheque Fjguei�ense x P. Ramos,

a realizar-se na tarde de amanhã, no estádio da rua Becaiuva,
.

pelo certame de pr�lissi.on·ais.

Esportivo
."._WJ".....-:----•..,......,.�-JC........,._....�....�.-..-;.w..:.·--...............w--............;.................."'"-----..-- ....�_.._.._.....J".._•••.-.-.-•• �_-.-.-............._._-.._......- ••••••_-••-.:-......-_-...._-_.., '"

"

,;-'
.

do cumpr-imento a quinta -ro- .-e empolgante., Após . seu nao Ira permitir que' o "Ian- quadro do sr. Agapito Velo- : ra, '

dada. d?"_1·etUl'llo os: quadros t{'iun�0 d� domíngo. di��te ,tel:ninha" o d,errote. o
..
Bo- 80 pretende acertar :des�a I A peleja está fadada a a

do Atlético e BocalUJ;la,." ',:ldo Figueirense, o'· Atletlco calUva tentara a con,qUlsta I vez mdo para uma· v!tona ; gradar a quantos comJ)are-

• ,

aBocaiuva
caiuva .. Portanto, Atlético x

Bocaiuva, hoje à noite, pa
ra deliciar .os espectadores.

Hoje a' inauguração da
sêde do Figueirense

'

I
do próximo àYt 1.5 de

dezem.'"
'

"Florianópolis; 12 de de- bro (sábado). '
-

zembro de 1951. , Aguardando o compareci-

Terminou s�m «goàl,»)' a' pe.leje d.e Quarta·feira, (ratada 8ntre 4vai �:e�����e�:�i�etoria do ;re��ci�e:to�: ean;;���i�
8

r·

B ·Ih
'

d' d· f
.

Q b 'd Figueirense F. C., tenho' a a oportunidade pa�a apre-
e uarant.-:- ' r.' aram, as Das e 8S8S.- oe ra a a'· honra de convidar a V. ,S. sentar protestos d€ estima e-

, c.
' inv&nci.biUdade· dos as'pirantes· ava·lanos, , .,� �:��aa::�:ti;O�ia�t�e!�:���= cO��l�er;{i:�irense F. Clu-

Os melhoramentos técni- Muno' o ,MAItGADOR .. 'quadros senão fortalecer", seu : trabalho, levando sem- be, sito à rua Conselheiro be.

cos que estamos observando , O prêlio' entre o. "Leão da cada vez mais os seus siste- pre a 'melhor sôbre o peri- Marra n. 6, nesta Capital, Arno Luz de Andrade -
,

. , ,,' , , ,- .

o que se' dará às 17 horas Secretário Geral".
nas equipes que disputam o Ilha" e ,O "Bugre" pode ser mas deferraivos. gOBO Américo. Erasmo. foi

.

.

.

Campeonato da Divisão de considerado como um dos r
. ,.' . O melhor homem em, campo. J..

.

h dProfissionais estão a irecla- melhores e mais �enhrdos do A PROCURA DO EMPATE.:.. VA1C'A - Constituiu com á' retornaram, os ' eróis
-

a
mar ma.ior afluência de pÚ-lcertam�. Gostamos.- imensa- ,

O A�AI .
Erasmo uma zaga poderosa.

r - bltço aos jogos de quartas, mente do trabalho ,das duas Eram decorr-idos 24 minu- Bom marcador controla a R ,"a d s N·: v ga tessábad�s e domingo, no ve- retaguardas, O sistema, de· tos da fase complementar t pelota com cal�3; e seguran- a, o a, e n ...

lho 'estádio da rua Bocaiu- marcação qtle 'ambas as' e- quando a equipe : aval�na Iça. ,"�o Viajando em condução es- vice-presidente da
.

Federa-
va, de vez que' às pelejas do quipes introduz iram foi, spp compreende - que, e preciso FREDERICO � Com' al- pecíal, retornou a esta CiJ,- çâo Aquática- de, S'1.l�ta -Oa
:returno não pod-em ser .tà- todos os pontos de vista per-

vencer para não -se ver des- tos e baíxoa, pital às primeiras horas de tarina; vereador Osní Mel
chadas dê ""l>?1ãâas,"., Esta-Ifeito. As duas defesas cuí- provida de um precioso pon-, ZEZINHO":'_ O'melhor e- quarta-feira a delegação ca- lo. Como já temos divulgado

d tínho, E os "azzurras" Ian- I
'

da ·1' ha
.

t
.

I'
. �

tar
í f

•

mos assistindo à jogos de I daram, antes de tu 9, de emento a' 'ln a ln erme- tarinense de remo as e 1- a gual'IpçaO ca armense OI

sensação e movimento. Há [maior assedio aos elementos çam-se à l,:ta com t�d�� as diária:
'

minatórias de Porto Alegre, I assim constituida: Décio
pouco, Avaí e Figueirense imais perigosos das duas li- suas energias e posaíbilída- I EGON - De.u .conta do onde conseguiu gloriosos e Couto, patrão; Hamilton
eram considerados como in- l nhas de frente, quais sejam recado. Marcação rigorosa. expressivos triunfos, derro-! Cordeiro, voga; Walmor Vi-
vencíveis diante do resto Saul, Americo, Fausto e ALEMÃO - Fez o, que tando as guarnições

'

gau-!lela, sota-voga : Manoel Sil-
dos concorrentes. Estes se I Toinho. Este, deixando' de poude. Muito poupado.' ,I chas. Crefiou a delegação 'o !I veíra, sota-prõa e Sadi Ber-
agigantaram, graças ao em .. lado 'seu jogo eficiente e TOINHO - Precisa jo- ber, prõa, Acompanharam a

penho nos treinos. Ainda no produtivo, -úsou e abusou do I gar mais para o conjunto, tuiu-se numa das grandes I nossa Deleg�ç�o os srs: co-
último domingo vimos tom- jogo individual, atrapalhan- ,Não agradou. figuras

.d.a canch.a. No

se-I'
mandante Máximo Martinel-

bar o invicto "onze" do Fi- do bastante o ritmo da ofen- FAUSTO - Pouco movi-
.

gundo tempo "parou" no
li e o técnico de remo da C.

gueírense, cognominado por siva.
.

mentou-se na cancha. Fra� gramado. Regular. B. D .. Rodolo 'Keller.
nós como o "Furacão Ne-'! Para um prélio como o co" OLNEY _ Ainda não es-I'

-

gro", que vinha precedido

Ique
estamos narrando 'que JAIME -: Apareceu pou- tá am�ientado com o qua- Cmtp.. Ma limode uma serie de 14 jogos in- resultado melhor poderia ter co. Regular. dro. Nao gostamos da sua

;,;

victos. Foi autor da faça-Ique zéro a zéro. A conta- LAURO - Muito esforça- a.tuação, embora revele qua- Martl·,ne,lll·nha o denodado "team" do gem foi mais que justa, jus- do. Agradou sua conduta, a- !Idades. '

clube Atlético Cataril1ense, tissima e espelhou com fi- pesar de em algumas vezes O Juiz: Esteve nesta c�pital por
sendo a contagem de tres delidade o .andamento do abüsar do jogo violento. Manoel Machado, na ar-

alguns dias, tendolregressa- '

tentos a um.
-

embate. Foi· a primeira noi- Avaí: bitrâgem, teve algumas fa-' do ontem ao Rio, o nosso

Agora foi a vez do glorio- tada .sem goals que presen- ADOLFINHO - Convin- lhas. Regular. presado' conterraneo, CQ-

'80 e querido Clube Atlético ciamos. cente sua atuação. Esteve Os Quadros: mandante Máximo Marti-
GuaranÍ. Vindo de

..

um

boni-I'
DO GUARANI OS PRIMEI- firmíssimo.

_ AVAl _ Adolfil1ho, Be-. nelli, figura destacada nos

to triunfo sobre o esquadrão ROS 15 MINUTOS BENEVAL - Boa atua- nevàl e Nenem; Minela,
círculos desportivos do pais.

d P I R-A I' t
... - - . .

d' Representand.o a C.B.D. nàso au a amos, campeao· pe eJa eve InICIO pre- çao e nao sera preCISO IZ,er Boos e Jair; Bolão, N izeta;
de 47-48, o conjunto "bugri- ícisamente às 21,05 horas, 'mais nada. Américo, Saul e Olney. r�centes regatas elimin'ató-

no" por um plantel de garo-jdebaixo de forte chuva. A NENEM - Improvisado GUARANY"':__ Isaias, Vai- rIas em Porto Alegre, onde

tos exí�ios no cOlltrole
. �a I turma tricolor, demons�ran- em zagueiro devido à ausen- ca e Erasmo; Frederico, Zé-

vencemos o� ga�chos
.

em

"redonda", teve extraordma- . do apuro e acerto ·nas Joga- cia de Danda, Nenem fez 0- •

h E . AI
-

T'
duas, sensaCIOnaIS provas.

- zm o e gon, emao, 01-1 M" M ....
·

II'.... d t 'It' q das e \'d
.

d 't' e t I h F J
.

L
aXlmo alLme 1 acompa-,da con u a na u Ima uar-

�

e '1 enclan o o Imo LAURO atacante _ do Gua- qu es ava ao seu a cance. n o, austo, alme e auro. ., h d 1
-

d
.

ta-feira, .à noite, quando te- preparo técnico e fisico e I 'ran ' MINELA - Marcou bem '

Preliminar:
n ou nossa e e!Iaçao e re-

ve pela -frente o possante ainda mais favorecida pelo I
.

Y "(
,

e apoiou ainda melhor. Boa A partida preliminar, dis- g;-essot. ten�o sldo alvo. �as
quadro do Avaí que 'ocupa o forte vento sul, tomou COl1- des técnicas. Todos os es- "performance".' 'putada ent d d slmpa las aos esportistas

, I . " •. . ,

re �s qua ros e
locais.títul'O de lider invicto. Não ta do gramado nos primeiro� I forços são baldados. A d,e- BOas - Brilhou o PI- aspIrantes fOI tambem mo-

'

_

c?nsegui.u a esperad� vitó- 15 minut?s de jogo, obri.gan-I fesa "bugrina", _com ,u:n vot" avaiano, sobressaindo- vimentad� e sensalCional,
na o tncolor campeao de o Adolflllho a uma sene de

I'
sistema de marcaçao propna se como o !nelhor elemento I tendo os "�ugrjnos" levado

amadores de 1948. Mas íam- defesas. de um autentico campeão, do esquadrao.
.

r Ia melhor sobre-o Avaí, que
bem não conheceu o reves EQUILIBRA-SE O PRELIO ,rechassa todos os ataques. JAIR - Atuou mUlto a- brando-lhe a invencibilida
frente a uma equipe forma- Aos poucos a equipe "az-I E o marcador permanece em quem das suas reais possibi- de. 2 x 1 foi a contagem, ten
da por "ases" de'envergadu- zurra" foi acertahdo o pas-I branco, não havendo, assim, lidades. Não eonvenceu seu tos marcados por Ari (2) e

\\',
ra de

�d.Olfillh,o., .

Beneval, so e .assim o)ago .equilibl'oU-1 nem ven?ido. nem vence�lor, -desempenho: <
' Lisboa, este para o vencido.

Saul, NIZeta e JaIr. O em- se, mdo ate o fmal do

pe-I
nem artIlheIros e goleIros BOLA0 - Esforçadíssi": Mesmo derrotado, o Avaí

.

' pate colhido pelo (Guaraní riodo suplementar. Voltan- vasados. .

'

mo. Jogou a contento. continua na lideranca dis-
.

teve, entretanto, sabor de do ao gramado para o pe- APRECIAÇÃO INDIVI- NIZETA - Sofreu a mar- tanciado de um ponto' ape-
- vitória e os numerosos afi- riodo derradeiro, o mesmo I DUAL cação de Zezinho., Pouco I nas do Figueirense e Guara-
danados do clube das tres ritmo equilibrado e sensa-I -Guaraní: poude fazer. .ní, vice-lideres. O conjunto

I cores, tão logo soou o apito cional fez-se notar, dando I ISAIAS - Firme 11Q seu AMERICO - Tecnica- venc�d�i' formou com Os-� final, invadiram o grama- à �ssistel1cia um espetáculo posto. Defendeu bem. Imente falho. Foi vencido no cal', Aníbal e Juca; Alceu,
_do, conduzindo os craques ,intere.ssante, no qual outra1 ERASMO - Um lTerda-lduelo com Erasmo.,. . _ ,Mazico e Carlinhos, Anto-

" em triunfo. coisa não faziam os dois deh'o dínamo. Deu conta de SAUL - De inicio consti- nio Osni, Ad, Erico e Osni.

u,· 'Dugre" SDu�e fazer lrente ao "Leao"
'.

'
.

Recebemos:

Campeonato
Amadorista
A rodada proxima da

Campeo'nato Amadorista
marca pàra hoje e amanhã
as seguintes partidas:
Hoje, à tarde: Treze de

Maio x Guarujá-e Delefaz x .

Atlântico.
Amanhã, pela manhã -,

lris x Hercilio Luz e Fla
mengo x Caixa Economica�
Local: estádio da F.C.F.,

com eI}-,trada franca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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eLU. DOZE--DE- AGOSTO
_ PROGRAMA PARA OMÊS DE DEZEMBRO

;SÁBADO - DIA 8 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMATURA DA ACADEMIA DE COMÉRCIO -, Sa FEIRA - DIA 13 - GRAN-
DE "SOIRÉE" DE FORMATURA DO INSTI TUTO "DIAS VELHO" - 6a FEIRA - DIA 14 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMA
'TURA DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JES'US"- - SÁBADO - DIA.15 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMATURA DA "ESCO

o LA INDUSTRIl\L" - TERÇA-FEIRA - DI 1\ 25 - DIA DE NATAL - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM 'FARTA DISTRI

_BUIÇAO DE CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS-SEGUNDA-FEI.RA - DIA' 31 - SÃO SILVESTRE
, - O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A APRESENTAÇÃO DAS "DEBUTANTES" E DEDICADOÁ TODAS
AS SENHORINHAS QUE JÁ DEBUTARAM NO CLUBE DOZE. A MEIA NOITE, AGRADABILISSIMA SURPREZA AOS ASSO-

CIADOS.
NOTA: -, -A LISTA DE INSCRIÇÃO PARA AS SENHORINHAS QUE DESEJAREM DEBUTAR SE ENCONTRA NA SECRETA
RIA DO CLUBE. - O HORÁRIO PARA AS "SOIRÉES" SERÁ 'DEINICIO ÁS 21 HORAS E PARA O BAILE DE GALA, ÁS 22 RO-

-

'

nAS'

.NitS Ud8udores do Mondo-,

. informaçÕ4U eemes Agetl �� �

fl , anópohl-:- Cadol Hoepck�S/A - CI-- Tell"kr t 1 2)1 I l1:nú. teli':1l
·r�Dd.cadl)-filu'-C�..Jn. Hoeocke �,A "Cl '1'eil!lcn"l'l f\\MC-C'FRMACf:

ATE DIA 22PEST,E E PAZ clerótíca, na garganta e na

bexiga.
,

Ao mesmo tempo que au

mentam essas perdas de

sangue, o doénte sente do-:
res lancinantes pelo corpo
inteiro, especialmente na

cabeça.
Em geral, o individuo ata

cado dura dois dias, sendo
que às vezes a morte sobre
vem nas primeiras horas,
Desde o principio, man i

Chama-se Korin a nova e festa-se uma febre altíssi
;'devastadora peste que está ma, que resiste a qualquer
:.grassando entre as tropas tratamento.
-cemunístas na Coréia, A Korin apareceu, pela

Tão violenta é esta epide- primeira vez no exército ja-
mia que a ela se deve, na ponês em 1939.

· opinião de alguns observa- Supõe-se que o primeiro )

-dores, a atitude eoncilíatô- caso entre as tropas comu

Tia adotada .ultímamente ,pe- .nistas .tenha se dado há ;: �
-]Ug chefes vermelhos. mais de seis meses. A falta r

"Os -comunlstas estão dis- de assistencia médica per- .' /D_"
• •

.,.. ;K'___.
-llOstos a concordar com um mítíu que a doença se trans- r'
,-;_lJ.-misticio - escreve. o cor- formasse na atual epidemia. (.:respondente francês.. Jean O escrítôrlo do Cirurgião

I

'1'.iibon, - porque, .entre ou- Geral "das forças norte-ame-
-

·

ras coisas, estão amedron- ricanas revela' que, os cíen
-t.ados com a mortandade tistas ,da.s Nações Unidas, "_
causada pela Korin.,." em cooperação com os ja-' >

Na verdade,' mesmo entre poneses, estão tratando de
':fiS tropas das Naçõeq Uni- isolar ocrzanismo que pro- \4
-das já se produzrram muitos duz a Korin. ..-:;::;
-casos, !,-s, autor!dades médicas

I'Segundo o escritório do a liadas salientam que não

'�!:�:�!�r�:�a;sd:: ��l�Çé:��: !����o��=�����:Se��i� -C' lube" Doz'e' de Agosto.eas autoridades médicas con- das porque. todas as precau-
seguiram evitar, até êste ções foram tomadas e rigi- i" -

-:momento, a' difusão da Ko- das medidas para isolamen-' O GRANDIOSO BAILE DE GALA DE 31
---rin entre 'as tropas aliadas.' to de qua�quer caso acham- ATENÇÃO SENHORES ASSOÓADOS: Estando o

Si bem não se tenha con- se em efeito' , Clube Doze de Agôsto empenhado em organizar a sua fil-
'verfido em epidemia de ca- ���G� motéca, irá iniciar esta parte de seu vasto programa so
ráter alarmante entre os cial, com-a filmagem do grandioso baile de gala da noite
soldados das Nações Uni- Quem achou '1 de São Silvestre, com a cintilante parada das DEBUTAN-
,·das, o fato é que 196 norte- .. TES, a valsa inesquecível e aspectos em conjunto das jo-
.amerícanos 'na Coréia já Perdeu-se, ontem, nas pro- vens em seus trajes esvoaçantes e cores claras .. : De-
'morreram em consequencia ximidades da Praça 15 de pois .do filme pronto, será passado o mesmo para os as-

.. da. �orin. Novembro, uma carteira de sociados do Clube em sessão anun-ciada previamente.
, �ao tse s::bedao cert.odqu�l motorista 'profissional, com Não resta dúvida que é uma bela e mui interessante

I- e a ex ensao a epi erma. vários documentos e foto- iniciativa do "veterano".
-€ntre os comunistas. grafia,

.

pertencente a João N it "d 31 'f íd I b d Ia nOI e e sera o ereci a uma em rança a ca_ a
Entretanto, pelo que se Joaquim Machado. uma das senhorinhas DEBUTANTES e à meia noite, con- Ipôde comprovar até agora, Pede-se a quem a encon- forme vimos anunciando, haverá uma grande e "bíg" sur- i

<muitas centenas, talvez mi- trou a fineza de entrega-la preza, quando houver a 'passagem do .ano, festiva e ruí
"lhares de soldados verme- na Prefeitura Municipal ao dosa. •

, , \

lhos pereceram em conse- seu dono. Aguardemos a grande. noite de São Siive�tre.
'�uência da epidemia.

Um sargento norte-corea-
·

no que se rendeu às forças
'

colombianas que lutam na

'Coréia revelou que o fazia
-por medo na terrivel peste.

Outro prisioneiro revelou
rue na .Iocalídade de Kaijo

, o. numero de' mortos em con

sequencia da Korin era tão
F"Tande que um destacamen- ,

.,

to de soldados tinha chega- '

, -do com o único propósito de I
.ajudar a fazer os enterros I

· e desinfetar as casas.
•

I-'Ã_ Korin é uma febre in
euravel, que se caracteriza,

.

I
i

Jl?r violentas hemorragias i
�m várias partes do organis-II
mo. !

Na maioria dos casos, tra- !
ta-se de hemorragia nos in- 1
testínos, nos rins ou no pró
lfrio coração.
Produzem-se também he

morragias menores na es-

���?:"";:��::
.

�.':...-�_' -:
-

�-r:::�-Iiiiii

t, A Joalheria GaIluf, comunica aos seus clientes

portadores de "Bonus do Concurso Correio do Povo
e Fôlha da Tarde" que o díà 22 do 'corrente é o úl
timo para trocar os Irespecti�os. "Bonus" por Cau

telas. numeradas, que correrão no próximo sorteio.

.lOALHERIA GALLUF
Uma tradição no Comércio de Relógios, Jotas,

.

ótica e Artigos para presentes

LENTES ZEISS
Diretamente da Fábrica a Joalheria' Galluf aca

ba- de receber um grande sortimento de tentes Zeias
afim de atender aos seus disti�tos clientes.

Co.mpre pelo me

nor preço da cida-,
de "O seu refrisera
dor NORGE,' mo-
dêl. 1951, com ga,__.
ranti. real'·dé�.J

5 anos.,
-

OSOJ 8ama & Cia
Caixa postal, 239
Telefone, 1607

--

-Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

Por AI Neto
Deus' parece resolvido' a

.fazer�a paz na Coréia.
Assim, pelo menos, pensa

rão aqueles que acreditam
: na 'providencia divina em fa
-ce do que lhes vou contar

--hoje. .

E o que tenho a. contar
• lbes revolve em torno do no

;:me Korin.

.--�'

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/.A
Rua João Pinto, 9 Fpolís

'" '" .... \� ",
I

.

4]14

Estabelecimento Gráfico Brasil

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

Aceita-se todo e qualquer
[servjço concernente a arte

Rapidez e perfeição
Preços modicos .

Rlll! 'tons. Mafra. 92 Flõrianópolis
,

Missa de 7· Dia�
'CONVITE

A Família Pinto' da Luz, convidá os parentes e ami

I gos, para assistirem, a missa de 7° dia em sufrágio da
I alma de sua inesquecivel mãe, sógra, avó, irmã, cunhadaI

I e tia, ZULMIRA DE CASTRO LUZ, a realizar-se segun

'! da-feira, dia 17, às 7 horas, na Catedral, no altar do Sa-

l grado Coração de Jesus. (

I
,

----------------------�,...

DIA 19 DE DEZEMBRO

Antecipadamente agradece aos que comparecerem a

I esse ato de fé cr'isóã .

I

i

I
-I
'I'I !

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

.Estréia do TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA

apresentando a farça de Garcia LORCA

"A Sl\PATEIRA PRODIGIOSA"

(Ingressos à venda no SALÃO RECORD

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO, 14 ,(V.A.) - Proi. 'RITZ
i
bindo a fabricação de a. Ás '5 e $ horas

'guardente em todo o terrlto- IMPERIAL

i 14 DE DEZEMBRO rio nacional, o deputado Ás 8,30 horas

1_ .A data de �nte", 'recor- Pa(ulo Abreu a;presentou, Um' grande amor que flo-

J]:-dou-nos que:, ontem, um projeto de lei II resceu em meio.a uma das ,

,_ em 1775, nasceu : em Camara dos Deputados. grandes tormentas do mun-

1
•.
)Annsfield (Lanarkshire, Es-: PARA OUTROS FINS do!

('ossia) 'I'homaz Cochrane, O projeto' determina que A história da bela Maria

T ..ord Lochrane, 100 Conde o Ministério da Agrícultu- Buhlen e de todos" que a a

de Dundonald. Foi um dos ra nomeará uma comissão maram!

combat�ntes de nossa Inde- para orientar os autaís fa� O DANUBIO VERMELHp
, pendência e faleceu em 30 bnicantes de a[guai'delites, com:

i de outubro de 1860 em Hen- para elaboraçãó de outros Walter PIDGEON - ·Ja-

J sington, sendo sepultado na produtos como, álcool, pára net LEICH - Peter LAW

.abadía de Westmininster"; Induatria de - carburantes, FORD - Ethel BARRY�
_ em 1809, travou-se ° fins domésticos, farmaceu- MORE e Angela LANSBUR-

combate do Ibiraquitã-Chi-
I
tícos e outros produtos. RY

�. co, tendo o Genera] José de " JUSTIFICAÇÃO ,No programa:

I-IAbreu (mais -tarde Barão O deputado Paulo Abreu O Esporte na Téla. Nac
.

do Cerro Largo), com ape- justificou a matéria, respon- Ocupações inusitadas.

nas 404 homens se batido sabilisando a aguardente Short.

'com 2.500 or-ientais, cerríen- por crimes, desastres, doen- Preços:
tinos e entrerianos coman- ças, .loucuras, :n�ti-mo.rtos. Cr$ 5,00 e 3,20

-dados por Andréa Latorre;
! 1st? porque, sendo a aguar- .Tmp. até 14 anos.

_ em 1831, o Coronel de i dente a bebida popular por ROXY

-.Milicias Joaquim Pinto Ban- i excelencia, de baixo preço e I
Ás 4 e 8 horas

deira revoltou-se contra 3,,: f�cil aquisição, e sendo, ,Sensacional Program�.
" autoridade da Regencia e, ainda de grande dosagem 1) - Um far-west eheio

-em favor do ex-imperadol' alcoolíca, é consumida por I
de lutas. e torcidas.

.

D. Pedro I, no Ceará. Ven- trabalhadores ainda em je- VAQUEIRO ESPERTO

eido foi condenado a morte jum, menores e mulheres.
.

2) - Só aS,4 horas.

I (sendo executado em segui- �lé.m disso, sua idéia de
,

COMPLEMENTOS

1
I -da ;

I
,

•

profbir a fabricação da a-
-Só as 8 horas - John

l'll
- em 1839, durante a guardente seria um grande' Carrol em:

.

,

� :6uerra civil no Rio Grande passo para providencia SEDUÇÃO TRAGICA

I
'do Sul, travou-se o combate maior, isto, é, I a proibição, 3) -.Continu�ção do mais

de Santa Vitória, sendo OI tambem, do consumo das sensacional senado.
I

U írnperlalístas derrotados pe- outras bebidas aleoolicas, IMPERIO SUBMARINO

II'
Ios farrapos. Neste comba- ' com:

te tomou parte o então Ca- ,
Ray CARRIGAN .......�...... .. .. '" • ... .. '" !IIJ � ,... .. � .. • f! � � � � �.." ...........'!.... � .. +.

pitão-tenente Garibaldi; A'qen"les' No programa: .., �. � ����,".��.M.���,..�..�.�" ......,....�.�.�+�...,..-:,.)�." ""'''':�''".''.''':'''
_ em 1851, Caxias diri- Cinelandía Jornal. Nac.:

'

!

' "

,

'

'
,

�t"
I giu à la. Divisão do Exêr- (INTERIOR) Preços: �t�

A E' I t' I' d
· �t'+

lítn Brãsilcíro, com missão Preciso em todas as cida-
.

Cr$ .5.00 e 3.20 T ..'
.

e ro an Ia -:.

ri! :�.�:;::�;�.��:�::;�� �':,": '=�u�i:;'!:_U�= vr�s 4 horas - Censura Li- i: '
. .' ,....,.. ..,,' . t

L uma proclamaçao; condições. 'Escrever Cia. Imp. até 10 anos. �t L QUI IFICA ORES
��

('1-
-: em 18\)9, nasceu o des- Brasil C: Postál 3711 .: S, Ritz - Amanhã ..:._ Imperial.,"

' I D D _'_ Arno ._:.
1 tacado catarinense General Paulo., Louis HAYWAlm e Pá- ... ENCERADEIRAS -:-- Arno ..':.

, de Brigada Duarte de Ale- tricia MEDINA. �i. DISCOS - Star e Cepacabana .'f�
I r :��i:o!���'oSc��apá::�::a:�� AS 1��NTURAS DO CA- �:� RADIOS - Hikoc, Clipper, Invictus, Marconi"Orbiphon ·1·
( do 2° volume da obra "San- A Suiça tem PITÃO BLOOD �:.. RADIO-ELETROLAS - Bush, Standard Eletric je Clip- �:�
[ vlta Catarina" no Exército de RITZ ._ sa feira �t

, per-Invictos �t'+
7/ 'Lucas Boiteux;. d

Sessões das Moças. .,:�. �t

J�r
- em 1864, o Paraguai DOVO' presi 8nte ' Pred Mac MURRAY �:'+ 'rOCA-DISCOS,- SIMPLES E AUTOMATICOS - Pail- .�

declarou guerra ao Brasil, em: l' �:.. lard, Colaro, Alliance, V. M. Triomatic, Webster ..�+
3 qual só terminou em 10 de BERNA, 14 (U.P.) _. O .LUA DE MEL COM -':PI- .,+�

, ..�.
t' março de 1870, com a morte ministro da Defesa, sr. Karll MENTA .:." Long Playng) ..�.

( j do ditador Francisco Sola� Kobelt, foi leito presidente I RITZ - -ia feira .:+ 'GELADEIRAS - Frigidaire, Gibson, Coolerator, Crosley ..'t.
,

no Lopes. da Co�federação Helveti a Ava GARDNER e Grego- .....
' tid 5 %

André Nilo Tadasco para 1852. A escolha foi ry PECK. : I

- garan as por anos �:�
,

.

'

'

' feita em reunião conjunto em: :�: APARELHOS ELETRICOS EM GERAL ,�t"
l P' E D R A

do Parlamento. �m �ista de O GRANDE PE?ADOR ..'t. Fogareiros fie uma e duas bocas abertos e ,fechados, Ferro. �:.
r. ' um acordo pat·tIqano, do RITZ - 5a feIra % j d T

.

f d E
-

bil· d
."

�' fondam�lltal qual n.ão f,az pa�·te apenas Robert TAYLOR e Arlene �t"" Me,en�omarl" �ansdormfa ores

f' ,
sta Iza ores, .:.

�
t": . o Partido Comulllsta, a pre- DALL. ' '�t"l aqumas e etrlcas e azer ca e e motores para .:•

.

Realiza-se, domingo, pró- sideneia se tornou rotativa em:, ••� máquina de costura
.

4:.
"j\:il{lUJ,O, o solene, lançamento entre os sete ,membros do ARMADILHA 1·:+ FOGO-ES EI'tr·

., . (.
da:. pedra fundamental da! Conselho Federal, desde RITZ _ 6a feira

'

....� 'r

- ,e ICOS, economléos� ª gaz ou Querozene, ••••

�
Capela do Asilo de Mendi- 1940., Randolph SCOTT - em: ..�� MAQUINA DE COSTURA:' ,

, ..t.
cidade "Irmão Joaquim", O dr. Kobelt fói presiden- O LUTADOR :1 ORION É d t d d d d :
ati:> que será presidido pelo te em 1946 e vice-presiden-I IMPERIO _ ',Não haverá �:� ,_' ,

O a a e to o o que se po e querer de uma .:..

f '" ,sr. Arcebispo Metropolita· te em 1951.
� sessões cin:ematográficas. �:.._ MAQUINA DE COSTURA: - Perfeição técnica, +:..

lO, D. Joaquim D. Oliveira.
. �:�.\ Linda aparencia, Material de la qualidade e fun- +:+

('�- /:fI"
�t� éionamento leve e ritmado. Completa assistên- :::

( ;Yí�b'ôeê·;e;;oi;do D'stribu ido r de au_ i cia técnic�- Eletrolandia - Edificio IPASE - �i·
r (Silveira) t'

,. •

I
'

" ..�� ,.

Andar Ter��o. "
+:,+'

�( A '·r I -, omo.vels a, emães
�

,�:� O�ION - Venha (va) a senl_lOra mesmo ver e examinar :::
lUX' 10 a orna0 à ..rc+" de perto esta MÁQUINA DE COSTURA e verifi� ..t.
,

.

'O Pr?cura-�e fuma do ramo desta praça com capaci� : i
<t>

, .1. u1tall·a .. a Ind'loa
. da�� fmane_eIra comprovada _p�l'a importação direta de �t'" que por que é ela a preferida pelas mulheres de .1..

rr. ij u cauos alema.es de marc� mundH'�lmente conhecida, tendo �:'+ todo O mundo. - Completa assistência técnica. +.+,
li BONN, 14 (U.P.) -=- O gar�ge: serVIço e.orgalllzação de vendas. Oferta com 1'e· �t V d

.

t
._++

F
I Governo Fede�'al �lemao re- fel:encIas bancan_as para representante Rio de Janeiro.

en as a VIS á e a prazo. t

.

solveu contr�b�l�r, dentro ICaIxa Postal. 145U ·-End. TeJ. DospolI _ Rio.
ORION .._,Pelá sua perfeição técnica - Material de la :�:

�" das suas posslbIhdades, pa- "����) 04_�{)'" ..�. qualidade e lind,a aparência. _ É a máquina de .:�
� '�� �nc�i�beat>pea'rcontrla ta fome O Sangue é a, Vida .!. costura preferida ?e!as .mulh,ere.s de todo'o mun- .!.

r'"
h"

.a a U ,a COll-
.

'.:. '- �

�ra as ornvelS consequen- ..
do.' Completa aSslstencla tecnlca - vendas a ••+

.

d
.

d
-

It
DEPURE o SANGUE COM �� �.

i?:as, .

as m.un ,açoes na a- :. vista e a prazo. Eletrolandia - Edificio IPASE ,+: '

�la
..
A IndIa deve· receber :ELIXIR 914 �:.. �:.*.

'medIcamentos. e bombas e INOFENSIVO AO ORGANrSl\fO' +.+
- Andar Térreo. ��

(' outros materiais para poÇOs AGHADAVEL COMO UM Ur.OR .:. ORION - Fabricação esmerada da Indústria Jap_o;nêsa.•:+,
I, num valor total de 100.000 REUMATISMO! SIFILISI ..+. B d 4-. ' f ....

1 t marcos. Enviar-se-ão para 'f '
.

' %.. or a - COSl..I.lra para a rente e para trás. ComN t

( a ltalia medicamentos bom- Home °f P.o1pular depuratIv? .composto de "t pleta assistência técnica. Expe:i-imente uma e ve-
�...

I í d'.
,ermo em e plantas medlClllais de. aUo' ++.. .+.

\ ,!)a� .. e1grantde potencIa :' valor depurativt'>. Aprovado peJo I) N S l'.� l rá porque é -a1l1áquina -de costura preferida P'or ..1,.
'\ 1 pos::Hve men e, um comboIO \l -.'

'. - • .

'. "

.-
,.,

.

��special para auxilio aos

.. '-dornoS.mC'le.(hcaçR8o aUXIlIar no tratamen'

I·.· milhar�s de pessoas de todas as nacionalidades. .:.
"', .

t d I
to a, 1 1 IS e eumatismo da me'lIDã ....

+.

mIS ra os. -." - � � '.. - . -_

••�
orxg�. �:�:�:�:�:�:,,,:�:!_+:!.+:�:!.+:�:,,:�:,,:�:�.:�:�:�:�:�:�:...:..:+-t:�<�:�:�:...:...:.;

�reDÓDcio de .Iei CI··oe.,DI·a' r',·o-'séc. DO ,Brasil' ,

.

o ESTAno
I,

1. ,

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

.. _.'-r-- ...

!
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,

o ESTADO \ Florianópolis, Sábado, 15 de Dezembro de 1951
----------------:------..:._-----_ .._--_._----� -----------------------------"----

7

E'DITAL, '

De ordem do sr. Diretor-I -Maiores informações po-
Geral, faço público que se- derão ser o?t,i�as com o, �i- V

'

rão aceitas 'propostas, atê o -retor da DIvIsa0 ,AdmmAls- ,�n
.. rie -�e

dia 20 do mês em curso, às tratíva do DER" a rua, r-
" , Um terreno à rua Conse-

10 horas, para venda de um cipreste Paiva n. l'r díàrta- lheíro Mafra, com'ZO mt.
caminhão International, mo- mente.

frente. Tratar com o dr. Eu
dêlo R-5, n. 2331159, chassis Departamento de Estra- rico Couto, no Banco Agri
n. 56884, modêlo HE 108908, das de Rodagem, em Floria- cola.
já inservível para os servi-

nópolis, 10 de dezembro de

ço,s do DER. Pre� base
..
: -

1951.
'

,

,

' FrBQUezá, em gere'

CI!s3.�..?���O��opostas .. serão
.

João Tei,xeira da

Ro�a_J�-1 Vlnb,o." CreoSo.tadoabertas as 16 horas do mes- mor - DIretor da DIVIsa0 �. .....

·---·----_-------- ,�od� . IAdm�i�roti"�DE&
•.

� (Slvelra)
t:""_\�h .

,:__.2 _

I"�"',%,_·
i =;:"',- Ji.&"If""'�

'0.,.1.,."...·..
. ..

liIII'rfIa r.b,laant•• dl.tl'i��ldOI'•• doe .fam.d�. ao.�
" 7111 'eav8e. -DISTINTA"" • RIVET�; Po••u. Dl ••0111.

.

,

.

.

.

," eI••o"I�.lIto el. .a••miI'ClI. tl.culdo. I' II!la.
"

.

'..
i..,... .'

.

,

""" NU • bal'!IItc� algo�e.!II. 'ftlor!oll ••"lam.llt,o. I",..
,

paR .Ifol.'... "que' I.cebe dlntcnn.llt. ••__
".'.o,.i!'j.db"tootil A O••• ".& C'A.PIT'jiX;· . atiam. a

·

...to••le � do."· Stan� O.ID�...

t.. do i.tu!.:.••0, ••ntido cI.�lh. 1411tU,.m�.iD. \-

lTi��tl!t .nbllJ d••1�t'l""'I".� ilil:<••:,1 GOm"I'QIJ� MATRIZ ��- nQd..6��_�":;���_�'I� em B1Q�.DQu ..

" L:�iIt.iI\WJ" iZf}.iilMe_
\
"111M _lt.._n'C�·f ��!élm."'l.:·�lNII'� J g liür�p "rvnua lilk1iCffi7:j'_l .n�g·!:!'itfMlII·i��tr=tíi;fl("'i'I13ií���""_' _ �.������ - �, "

".'

\oe_"" _/1

D'iario da Metropole I

''': .

DIREITO Cr$
100,00
48(1,00
150,00
130,00
50,00

Noções de Finanças e Direito Fiscal , , .••...
- 'De Plácido e Silva

Comentários Cód. Proc. Civil - 4 vol. , ..••
- De Plácido e Silva

Normas Jurídicas de Contabilidade - De Plácido e Silva
Comentário Cód. Penal " , , . , , .

O Divórcio � "

'

" . " " '. , •...

Teoria" e Prática do Processo Fiscal .

- Ribeiro Pontes ."

- Érico Maciel FO...
-:- Roque Gadelha de

Melo .... � , , . : ' 6�,oo
- Napoleão Te'ixeira 40,00

�
.. �"

- � '��.
John dos Passos , .

' 45,00
John dós Passoa . . 45,06

- John dos Passos. . 50,00
-, Johndos Passos. . 50,00
- John dos Passos, . 25,00
-- John dos Passos .. 45,00
-- Joshua Liebmam, 30,00
- André Malraux ,. 3ú,00

o Suicidio .. ".;" , .. ,.,.,., _ .. -, .

ROMANCES
Dinheiro Graudo " .. , .. , ;,., .. , .. ,

Manhattan 'I'ransf'er _ , , ," , .

I
Aventuras de um comunista , ,. ': . , , .,

, ,,3 Soldados . , .. , , . , . _ , , . , .

',"
Paralelo 42 ., .. ' , ',' , , .. " .

"" 1919 .. , ..• " , , _ , .. , .. , o.

J Paz de Espírito ,., ,., , ,

A Esperança , , . , , .. , . , .

BIOGRAFIA
Augusto dos Anjos , ... ,.,."., .... , � .. , , ... '" -- ,De Castro e Silva.. 25,00

Pedidos para Representações A. S� LARA LTDA. - Rua Senador Dantas,

40-1;0 r

: Co Postal 1268 .,- Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

checuc }JagáveJ no Rio de Janeiro.

t "

Departamen�o d� Tstradas
Ro�agem'

,de
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Inauguração, hoje, da Soco Homenagem ao sr, Arcebispo S�rá necessarlaa i1ntransifável!EspirUa de Joinville .

MetropoliianQ . .. «�'!!t�!�o��!t�:,;i A estrada par� o �;'t';�";Sera solenemente

maugu-,
quem cabera o discurso de

• I a_

R d t;d o novo
I do Ribeirão, mais dias me-1'a�0, .hoje, às 15 ho;as, em Inauguração do novo edíf i- 4ureo-Jublleo de S. "ICla. &vm., :;��o �C:�:��l: Industrial i
nos dias, acaba intransitá-.Jom�llle, a nova ,s.ede da CIO,

"

'

\ '

21 'd
.

t
f·

de Florlanõpolís, há uma vel.
. ,_

"
"S?cl�da�e Espirlta deI, a o co,rren 8 valá, dó S. N. M�, que tam- ,Além de dois ponttlhoe",:''Joinville . ,I Gr�tos a gentileza de.

bém atravessa outros quin- em estado alarm�nte, a �s-,Ao .ato comparecer� o

I �?nVI�� com que fomos dís-
Revma. D. Joa-' cia Reverendíssima o Senhor tais das vizinhanças.' trada está. l'edu:l.dab a uma,Jomalista Oswaldo Me o, � mgUl os. qj�E��!::ingues Oliveira, Cardeal Câmara. Essa vala, ao que sabe- série co?t:nua e uracos,

piedoso Arcebispo Metrop�- às 10 horas - SOLEN� mos, está sob a fiscalização Os operarIos, que � conser

litano será alvo, no proxi- MISSA PONTIFICAL, of'i- do respectivo Serviço de vavam, da Diretorfa de ,Es.,
mo dia 21 do corrente, de ciada por Sua Excia. Revma. Malária que funciona no tradas, foram t�a�sferJdog,carinhosas e expressivas ho- o Sr. Arcebispo Metropolí- Departamento de Saúde Pú- para a �� CanasvlcIras.. . r

menagens do clero e fieis tano,
. _

'

blica. Com ISSO, se a <;:.tt_!lda ta:catarínenses, pelo transcur- Falafã, ao evangelho, Sua No momento, está entu- .não estava em con lçoes: I

so do seu jubileu de ouro. -Excía; Dom :Daniel Hostin, lhada, não havendo .passa- cou sim�leSlllente pessnna ..

Nesse ensejo, entre as co- DD. Bisp�' de Lajes., gem livre para Bs'ãguas que Est�mos; ln.f.otmados:de �?,e..;meIilor�çõe3' programadas, às 15 horas _- DESFILE recebe de outras zonas, CrI- se imediatas providencias.
destacam-se, as' q.ue Monse- MARIA,NQ.' , ando, assim, dificuldades não ,forem tomadas, o b'afe-·
nhor Frederico Hobold, Vi':

;, ,SESSÃO DE ENCERRA- para' os que; à rua Monse- .gq será suspenso, com en�r-,I ri A bi d :M.ENTÓ,·" nÓ 'adro' da 'Cate- 'nhor Top''p' .prfncípalmente, me prejuízo. da ,populaçao_j gádo Gera qo rce rspa o,
.

Não acreditamos que este-. organizou e que são, os, se� .dral. ,rC!;lidem. E' que a vala, co-
�

dBENÇÃO SO"LENE com o mo se encontra, é foco fér- pedido mereça atenção a

.

'I d
.

II guintes: -
.'

D. E. R., cujas maquinasAdiada a dlscoss o 8 projeto qle
_ �:N�DaO2!:��;�6��� sSD!a��a�e�f�oço ao\s po-

tilod:s�::io�i;':·que nos in- mais servem a partículaces
. eoooede alxlllol' a dlvers81 .

I SA��'22 .: às 14 horas _ ,��':f;S,n�f��!!r�� Cc::rÇã��: ��r;;;��: !::u�e;�:e�:�: dO"��:�::,���v�a, para o.

i e'l.tldad.8s. "'rtlallGas .', RECEPÇÃO ao' Eminentís- E:tcia..Revma. o Sr. Ares- Jeduino Jasé Spindola. Mas, :8r, Prefeito Muntclpa� par�.

U
.

st " simo Senhor C-ardeal Dom bISpO. 'o' até o momento não houve.lque faça valer o seu presti-A sêssão de ante-ontem teressado en: �ons rurr u:n Jaime d� Barros Câmara; "santo" -que o ;esolvesse ... 'gio em ben.efi�i.? dos habi •
.

foi presidida pelo sr. Alvaro Teatro Municipal necesss-
� 20 h _ SOLENE -_ '

Não' seri8' o caso do Ser- tantes de Ríbelrão. E aguar-
.

h 'I' as oras

f f t
M, da Silveira. rIO se ten . a auxi �ar os gru- TE DEUM de ação de gra- viço . Nacio� ,da Malá;i� d�mos os' a os.O expediente constou de pos de teatro, pois 08 me�- ças e SESSÃO MAGNA,.na, ",,' .

TEMPO sob a direçao do dr. MarIOum ofício do senhor suplen- mos contribuem extr.aordl- C t d 1 m homenagem ao' v- F.erreíra, _ '?'decreiar" uma

I .."A8siDe. "OET�
-te Frederico Veras, comuní- .'.

t ra aumentar o a e ra, e." n�rwmen e pa
Exmo. e Revmo. Sr. Arcebís- Previsão do tempo -até 14 mtervençao.... . 'W',.. _ �cando não .lhe ser ainda pos- nível da.nossa cultura. O sr,

J b 'I
'

horas do dia 15.sivel assumir? cargo de ve- ,verea�?� Ge.rch1.o Sil:,� em poDi� �3ar:_ GRANDIOSA Tempo _ Bom, passandorea�ore telegrama de-agra-: ap�rte, I�V?Ca dlspositívode CONCENTRAÇÃO .M;ARIA- a instável.declment?S do sr. Arcebispo LeI .Org�ntc� segundo os
NA.

,. ;

Vento� '- De norte a les-Metropohtano.. Pas�an.do-se.. ,q.�al�. nao h� recur.j!os no
às 8 horas, no adro da Ca- te, frescos.à ordem' do dIa", f�I lIdo o orç�l'!1ento �p.a'ra p�gar o r�- tedralô, M�SSA CAMPAL e Temperaturas _ Extreparecer da ComIssao E�pe- ferIdo a�xlho. _

DIante des-., COMUNHÃ.'O
.

GERAL, sen-I ma� de o:n�em: Máxima 23,2.eisl sôbre o veto ao pr?Jeto sas COnSl?e:raçoes o sr. ,ve- I
do celebranle Súa Eminên- Mínima 17,7.de lei n. 112. O sr. Preslden_ reador MarIO Couto requer

....;... ....,.,- _te' designou a \sessão de a· adiamento da discussão sen-
manhã para discussão úni- do aprovado. Esgotadft a or-

I Y T P M t
-

tca .do r�ferido parecer. A s_e- dem do dia, o sr. Presidente versus, o orls asgUlr fOI aprovada a redaçao encerrou a sessão, marcan- '....
final do projeto de lei n. 115, dS! outra para amanhã com

O t d' to ".\ da' cl eEm terceiro lugar foi apre- a seguinte ordem, do dia:' eseo 80 tmOO DO se u assciado, em segunda discus- continuação da ordem do

gerado por provldAnclassão, o pl'ojeto de lei n. 98 e dia da presente sessão e lirespectivas emendas, sendo mais a primeirª" discussão

m·adequadas
.,

aprovado. Posto em 'primei- elos projeto!,! de Lei n. 130,
1'a discussão o projeto de 135, 186 e 138. Um movimento de descon- que já conta com um teJefo-lei que abre crédito' suple- tentamento está tomando ne pago pela Sociedade dosmentar às dotações da Câ-

C ,. R vulto no seio da classe dos Chauffeurs, de Santa Cata-
mara Municipal, o mesmo é e SO° aDlos' honrados motoristas desta rina, não póde ser aprovei-aprovado, contra o voto do

. praça. Descontentamento de tadó? Porqúe os veículos,sr. Vitor Fontes, o qual es- Da Capital Federal re- uns, pelas providencias que em excesso à Praça 15, nãoclarece que votava cont.ra gressou, ontem, via aérea, o vem sendo levadas a �feito são esc,alados para ocupáporque há na Casa projeto nosso estimado conterrâneo, ! pelo sr, Inspetor de'Veículos lo?de lei suplementando verbas sr. Celso Ramos,. prestigioso I
e Trânsito Público, no que Seria, segundo nos parece,para. pagamento de operá- Presidente da C. E. do Par- :
se refere à localização de solução ao "caso" criado perios, cujo andamento está tido Social Democrático e novos ponto&-de-aluguel. là própria Inspetoria, porsendo injustificavelmente elemento destacado do cO-' Há, em Florianópolis, a- ouànto melhor atenderia àretardado enquanto o proje� mércio local. proximadamente 80 automó- população com a vantagemto em foco, em menos de S; Sia. fôra à Capital da veis de aluguel, todos li- de satisfazer a classe, semuma semana, correu todas República afim de tratar de mousines bem tratadas, as- descolocar automóveis

1'a1'a,
as comissões e já está na assuntos l'elacionados com seiadas, que dizem do cari- o Estreito, onde já os há deordem dó dia. Iniciado a se- a Federação das Industrias nho com que os motoristas sobra ...

.

....gunda discussão do projeto de Santa Catarina, da qual, procuram servir a coletivi- � xxxde lei n. 120, o sr. vereador é operoso presidente. dade. Nesse particular, a Ontem. nesta redação, ou-Vitório 'Cecheto justificou" O ESTADO cordialmente Capital de' Santa Catarina é vimos, sôbre 'o assunto, o
seu voto favorável, também cumprimenta-o. das' que

.

prímam, mesmo presi�ente daquela' socieda-na silgunda discussã'o. Tam-. porque há a 'salientar o cui- dé que nos decI8.rou estar o.bém o sr. vereador Manoe)

N , b I-
- dado dos motoristas em ser- ássunto sendo da alçada ex-Ferreira de Melo apresenta OVO a -e laD vir, sempre melhor, quantos clusiva da Inspetoria, quediversas emendas, que justi..

.
'

necessitem dos seus servi- tomou a s,i a solução do ca. ,fica. Submetidas a votos, as ..Por ato do sr. Governador ços. Daí porque a conside- so que ela mesma criou '"emendas são aprovadas, sen- do Estado, foi, ante7ontem, ração e o respeito que des� Será que os motoristas vãodo por fim aprovado:O pro- nomeado para o alto cargo fruta a nobre ,e honrada "amargar" a espera da sojeto, contra 'o vete da ban- de 20 Tabelião d'e Notas des: classe, em nossa terra.' lução do problema,. aguencada da União Democrática ta Capital,. vago com o fale- Mas, a r. v. T. P., aten- tando com os prejuízos?, ..Nacionàl. Em primeira dis- cimento do nosso saudoso dendo a que à Praça 15 não
cussão é apreciado o proje- conterrâneo sr. Reinaldo de é possivel que todos os .veí-

, to de lei n. 122, que concede Brito, o �. Hercílio Pedro cuIos se concentrem, r1:1801-auxilio a diversas entidades da Luz Filho, benquisto co- veu dividir o número de auartisticas. Com a palavra o estaduano e que v'inha exer- tomóveis ,em outros pontos.sr. vereador Gercino Silva cendo as funções de Oficial- Lembrada pelo sr. Meira adiz que o presente projeto de-Gabinete do Governador 'localização de um ponto dede lei é parte da série, que Irineu Bornhausen. automóvel ao Largo do .Fa
vem sendo apresentado ao A noticia da nomeação do gundes, logrou. aprovação aplenário com o fim de dis- dr. Hercilio Pédro da Luz idéia. Faltava,· porém, teletribuir arbitrariamente os Filho foi recebida com ge- fone. Este; com alguns diasdinheiros públicos. Além ral simpatia por" quantos mais, veio: Tudo, entio, padisso, a verba pela qual se. admiram o ilustre colega-de- recia normalizado ,'.

prevê ,o pagamento é inf�- 'imp;cnsa,' descend-e�te de Ao que sabemos, o assunrior ao total dos �uxilios tradicional família barriga- to em foco parecia soluciopleiteados, os q\fflis�atingem verde. nado, quando desse ponto,a cincoenta mIl cruzeiros, O ESTADO, ao n9ticisl' o alguns dos automóveis foiquando a rderida verba é ato do Govêrno do Estado, escalado, com surpresa, pade Cr$ '10,000,00 (dez mil nomeando o estimado con- ra ponto no Estreito, apóscruzeiros), Por isto. votara frade para aquele alto car- despesas com telefone, procontra 'o projeto. O sr, ve- go da Justiça, sente.se à paganda, etc..reador Mário Couto, autor vontade para cumprimenta,r .E, agora,' indagamos _ odo projeto, justifica a ini- o dr. Her:cilio Pedro da Luz ponto il. 2, denominado Oliciativa, POÜ1, já que o sr. Filho, com 08 melhores vo-

I
Mo Cardoso, frente ao ve_lho.sr:l'!feito Municipal está, in- I tos de felicidades. Teatro Alvaro de Carvalho,

-- _ .. - .__.'---...,_-.,------"-----"'"':-'""7':�--.. !i'lorianópoliR. Sãba'do, 15 de· Dezembro .d«::).95X
•

Na
. Câmara Municipal

"

D., Jaime
Câmara

. Deverá chegar a esta Ca
pital, no próximo dia 21 do
corrente, em 'avião especial
da FAB, S. Excia. Revma.
D. Jaime de Barros Câmara,
Cardeal do Brasil.

O eminente Chefe da Igre
ja Católica' no Brasil, será
recepcionado pelas associa
ções religiosas e altas auto
ridades eclesiásticas na. Ba
se Aérea desta Capital e vem
ao seu Estado natal partici
par das solenidadel'- come
morativas do Jubileu áureo
do Revmo . .arcebispo Metro
politano, D. Joaquim D. dE'
:Oliveira. .'

- Eu ontem ganhei no perú!
x x

x

Não haja pânico! Descanse o delegado Barreto
e todas' as autoridades anti-zoológicas! Não se as

suste o Nilo Mussi!
x x

:x

Por outro lado, os banqueiros da praça, que são,
todos amigos meus, o máximo que pod.erão fazer será.
a gentileza de cumprimentar-me. Estou certo que 6-

I farão os srs. Cupertino Medeiros', ceI. Guido Bott ..
Roberto Oliveira, Acari Silva e Newton Macuco.

x x

x

Ganhei no perú, de fato! É que um desses gran
des galinaceos, mandado aqui para r�dação, na mi
nha ausência, foi parar lá no galinheiro de casa, de
acôrdó com inspirada e respeitosa decisão dos que
o receberam e como prova de apreço ao nosso queri-
do diretor! '

x x

x

O presente à redação foi lembl'ança feliz do>
nosso Antonio Salum, que, assim, mais Ulna vez, dá
lima puxadinha na imprensa, Com Ü;so� e apesar dis
so êle não se livrará do assalto de que vai ser vítima,n; sua m�delar granja' de Biguaçú, dentro em' al-·
guns dias, por parte de uma equipe de garfólogo;;;-,
ilhéus�

x x

x

Aos amigos noturnos dos galinheiros - a esses
aliistas que, segundo o dr. Salgado de Oliveira, não;
concebem a existencia da galinha senãó na sua fun
ção específica de canja - cabe um aviso .. O perú
a que alude esta crônica, tem um físico magnifico,
está pelichando de gordo e nãl'l' alcançou idade pro
vecta, Além disso recebeu educllÇão primorada: re
colhe-se cedo e se fecha por dentro num castelo de-,
fendido por sinais de alarme. E assim 'viv�fá até às;
vesperas!

'

:x x

x

Ao Salunl o nosso ah:t'aç.o' pel,a peruada!
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