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Greve· des tecelões em S. Paulo' Hão pretende I g8vêr�.
s. PAULO, 21 (V,A,) A situação permanec.e IPlet� ordem: �ão. tendo se

IquaJ
se �antem. apenas. na 'elevar o preço r-do cale

Cerca de dez mil tecelões calma, deco�':':�lte os mOVI- 9-ualsquel� dlstul'blO�, .nem a espe�ta�lva,.a f:m de .evitar '

RIO, 21 (V.A.) � O mi-! dades disponíveis até a nova
pertencentes a vinte fahri- mentol; operauos em com-, mtervençao da pohcla, a paSSIveIS a'gItaçoes. nistro da Fazenda;

,

negou, safra demonstram que as
cas desta capital, paralisa- .' fundamento ás noticias di-l mesmas são bastante redu-
rarn, hoje, cedo, os seus tra-

, "�I vulgadas no exterior, segun- ; zidas", ___

�:���sdac�:���f�iaad�e!��� OS PRA;ZOS DE P�J3A�ENTO ��efl�O �����i� g;;���ov::;� :w::.._....-JYY........_.---:.,._.�

:,:; ��o��:�õ�: :;°:::;'°0 o;; r .:
.

para. compras no" es�erior, _

.

�:::,;;��t�:r: d:%'r�in�� (}lIrdeal D. JaIme
solução do aumento de sa-l RIO, 21 (V.A.) - Uma nuarn glrandes, resolveu a [Não ha intenção do Brasil'

menta do preço do café. Câmaraiãrios.
,

[norma �a CEXI� referente CEXIM, dar licenças e�tras iem esten?er esse criterio �:l�oticias foram conheci- Deverá chegar, hoje, a
A �reve devera perdurar �os pedl�os de licença .de as quotas, desde q�e fo�se aos demais produtos e nem

das no Rio atravez de ma- esta Capital, em avião espe
P?l' vinte e quatro horas, lmpol'ta,c;ao_ para' "chasaís" possível encOl:_trar financia- ado:�-lo como, norma de sua tutinos q�H� adiantaram que cial da FAB, ·S. Eminencia
estando _os tece�ões traba- de ?aml_nhoe�, vem causaI;- mente para nao oner.aI: o 30- poh�lCa exterIor.',

.

mesmo o "New York Times" Don Jaime de Barros Câ-
Ihando no sentido de con- do mqUlet�çao �o comerc.lO tual. orçamento ,de �Iv.lsas. Disse tratar-se dum ca-

chegou a veicular declara- mara, Cardeal do Brasil.
seguir a realização de uma exportado I de Nova York, �Ivulgou:se no.BlasIl, um so excepcional, restrito a

ções de Lafer, confirmando- O ilustre Chefe da Igre"mesa redonda" com os pa- temendo-se que esta expe- aVISO publico, dizendo que um produto. Não se justif'i- as Entretanto o ministro l ia Católica do Brasil, quetrões a. fim de exporem a si- riencia, que estabelece pra- a Carteira receberia pedi- ca, pois a inquietação de, da' 'Fa"-enda declarou : "Ne- será recepcionado pelas al
tuação e as suas reivindi- z�s de pagam�nto de

,
180 do� de importação de cami- alguns circulas comerciais i nhun: "jornal me p�deria tas autoridades civis, mili

cações, Nesse sentido envia- �IaS, .v.enha a ll1�Ol'pOrar-se nhoes, para estudo, (�esde de Nov.a Y_?rk; uma vez que atribuir tais declarações, tares e eclesiasticas, no ae
ram um memorial às enti- a, polIt�ca comel'cl�l �o Bra- q.ue acompanhados de f inan- 0. l?:'usll nao pre�ende subs- I

porque elas não foram fei- reporto da Base Aérea, vemdades patronais. Enquanto sil n_o futuro, suprrmmdo. a ciamento no exterior. A CE- tIttll: \?or 180 dIaS,. o pl'U-1 tas. De forma alguma o go- ao seu Estado natal particiisso, algumas fabricas me- pratica adotada de 60 dias XIM recebeu grande numero zo vigente de 60 dias, que verno federal está tomando par das comemorações do
talúrgicas continuaram pa- pa�'a p��ament�, A"re,�peit� de pedi�os nessas 'co,nd!ções, earact�ri�a su�� t�'aJ:s�çÕes, I qualquer medida na, bolsà jubileu-áureo de S. Excia,
ralizadas com a ausencia de a leportage� da

. Ttl�una que es�ao s,endo apreciados. - conclu iu o SI. Simões Lo- : de Nova York, 'ou aqui para Revma. D. Joaquim Domin-
empregados metalúrgicos. de Im�l'en�a _

OUVIU, hoje, o A medida e de emergencia. pes". '! promover a alta do preço do gues de Oliveira.
Os empregados dessa cate- sr, LUIZ SImoe,s Lopes, que

, ! café. O movimento de pre- O ESTADO cumprimen-
gor ia profissional, além do declarou; i ços é decorrente da lei da ta-o, respeitosamente, com
aumento, pleiteiam o abono "Alem das quotas nor-

'C i oferta e procura, sendo que votos de feliz estada em nos-
'de Natal. O Sindicato dos mais que já foram dadas pa- Ceaseltda-se na âmara o í novos calculos, das quan ti- sa terra.
Metalurgicos trabalha no ra "chassis" de caminhões, l'" -

sentido de ser normalizada I que já são substancias para restl-t·O de' Ner'êu Ramos' ,I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a situação, concitando os 0- nossas necessidades de ca- p gnerá.cios a volta ao traba-!minhões, especialmente 'os '

, IPrepara se o retorno aos laresl:�•••••••••••••••oe•••��.t!��:::��.��:.�o:! Depois de uma semana d� trabalho intenso,' reali-l
'

:. oi d'
'

,Novo Partidn Politico.
zando ,se.ssões à ta�'de � � noite, a Câmara encerrou sá-I dos prlSIODelros e guerrabado ultImo as suas atiVIdades. em 1951 sem dar, no en-I '. _

• • tanto, a esse epilogo o ��rá�er de'um :'!to .solene. Falaram I n-orle-amerlCanOS '

,

RIQ, 21 (V.A.) �

con-,
mando Cnlz e Felici;lTIo Pe- aJguns, deput��os <J.a �Il�ona .e:\� MmorIa. O ST. Afonso' Ml'N'"AN 21 (U p') _ O

.

.

ti ,t·OTn, ni't'w.'l Ao mes-
f t· dep It" D Sã' P'" J fàla "Arinós-fez,unLbe.lo- discursa, -seg�&ídlJ de outro do 81'. Gus- 801Y'\-E' i:) 'tI .�.

'1' t' I camt oms
'C, li

e'm" l's'-'a' -l'I'OS qt'le
.

O1'11)..e se �n eCl��"O .

l i:- TI�. '>�""'o ,':'l'� o,,�' ,.se,n.:.., ,

,
. .

.

xerCI o comp e ou os mo e po, os s
do peteblsta LUClO RItten- dIssId�ncla do PTB (que a- tavo Capanema, em que o hder, traçou o- panorama do

',t- "'ndo a tl"e'g'ualo-; ,..

l' I
.

d"d" f d d 946 es ,ao negoCI«court está em franco tra0a- caba de crIar maIS uma C1'1- ano egls atIvo, sem lUVI a o malS ecun o, e 1 para l' ..' "aro' fI'c", do.

P f' N
A

R
.

I p anos para apr essal o 1e- I convocaI os o lalS S
lho de articulação visando se no partido). 'Do Paraná, ca. 01' 1m, o sr. ereu amos pronunCIOU a gumas pa- .'.. I' d' ".. i E t, d 1\11".. f' 1'

t' f I d d "'"'d II' d t d t d
.

l' tOIrlO, aos ales, os prlSlO-: s a, OS-�'.lalOleS a 1m (e'constituir um novo par 1- a a-se no eputa o 1.e era l;!vras que, a to os os presen ,es, epu a os e Jorna lstas . ' I �'. . � '. '
neIros de guen'a quando, que eles procurem consertar'do, que congregaria os dis- petebista Vieira Lins e no transmItIU a sensaçao do dever cumprIdo. .

� .' r
• _ • ,.

,

d
,.

d P G P d
.

d d d
.

l't
,. • eles forem llbertados dos a superVIsao do armIsüclO.

sidentes e descontentes as· prefeIto e anta rossa, 1'0 uzm o urna ver a eIra peça 1 erana, o sr. }'.- -

diversas agremia�ões poli� sr. Petrônio Fernal. Da Ba- f�nso Arinos invocou os �stados, de8�e o Amazonas ao : ...
ticas, notadamente' o P'l'B, hia, fala-se no sr. Juracy RIO Grande do Sul, para dlzer�que a Camara era o retra- !

.

onde há maior número de Magalhães e sua corrente; to vivo do Brasil. E, depois de caracterizar cada uma das E S· P I' , C J.elementos hostís à' direção além do deputado federal peculiaridades da nossa

geo,grafia civica, (I orador exal- m ao ao o o 'I ODe olram o
partidária. pessedista Antonio Balbino. ta a figura do presidente Nerêu Ramos, que incarnou, '

O t C Ih r' d'A bàse do novo partido Da Paraiba, fala-se do depu- côm a sua autoridade, a unidade que resulta, afinal, da sr_ ao 00 oe o! CD 80 o
seria o trabalhismo e o ru- tado federal, Pereira Diniz diversi(�ade de, b,omens, partidos e -regiões t.ão diferentes I p�'(), 21 (V.A.) '-:- Tele- E"tadJl.:.Mg·lorralismo, senc1'o que esta úl- (sem 'pal'tido) e do Estado entre SI.

, ! gTama de S, Paulo dIZ qu'� o l' ti Ir
tima forca seria induzida a do Rio, fala-se na dissiden- No discurso do sr. Gustavo Capullema. há a destacar' ex.ministro, sr. Danton Coe- RIO, 21 (V.A.) - Na Es-
tomai� p�l'te mais ativa na da do PTB. uma atitude rara em nossa crônica política. Demonstran- l!w, que ali chegou ontem cola de Estado-Maior do
politica nacional.

- .".,.... __0I".i- do
-

que nã1) vivemos numa democracia de canibais, em ]'"ufirmou que sua viagom Exército, da Praia Vel'me-
GRANDES NOMES V.-to';r."A do que os advérsários se entredevoram e todos desaparecem, nada tem a ver com a p;,'O- lha, realizou-se ontem, pela

O sr. Lúcio Bittencoul:t u o lider do {jovêrno fez o elogio dos partidos, da colabora- ,palada reforma ministerial. man1!ã', sob a presidencia do
está tentando obter apoio B·' t

- ção que souberam emprestar superiormente aos traba- ,Prende-se, assim, à sonda- Chefe do Governo, a solel1i-
de grandes nomes do cená- U..( D a, lhos legislativos. com espírito de equipe, visando antes, ! �{en;: politicas, visando nUI. dade de entrega de diploma
rio politico, _e o seu emfte- S. PAULO, 21 (V. A.) - de tudo consolidar o organismo ainda débil das nossas i ÍOI' apoio do govel'l1O do n. dos oficiais que, neste ano,
nho, segundo tem l'evelado De há muito as sulfonas instituições representativas. '

I Cd ulio Vargas, concluiram o curso do Esta-
aos próc.eres que consulta é vêm sendo empregadas em O sr. Capanema declarou que a oposição exercera o' Informou depois que �I}n- do-Maior,
formar um "partido decen- São Paulo com exito no tra- seu papel com raro ,patriotismo. E, nessa altura do seu: fec'enCÍará com o governa- ,O presidente Getulio Var
te". tamento da lepra, tendo au- discurso, pediu ,licença aos demais lideres, para fazer: du Lucas Garcez, e com o gas que se fez acompanhar

O trabalho do deputado I mentado consideravelmente urna palavra especial ao sr. Soares Filho. Reverência jus- ! Si'. Ademar de Barros e El'- do general Ciro do Espirita
mineiro. somente agora veio I o número de altas concedi- ta e sincera a um notável parlamentar, como o lider da ; �indo Salzano e tambem com Santo Cardoso, Chefe do
à tona,' mas o' certo é que I das a doentes, que ficaram ,UDN, cuja ação nunca será demasiado enaltecer. ! Q sr. Cirilo Junior, primei Gabinete Militar da Presi-
de há muito tem êle manti-l inteii'amente curados. Mas o maior elogio da Câmara caberia ao sr. Nerêu 1'0 suplente do PSD. dencia, coronel Clovis Costa
do conversações nesse sen- A principio o medica- Ramos, na enumeração da massa de trabalho, realizada' e comandante Lúcio Meira"
tido. O própriQ sr. Getulio I mento vinha do estrangeiro, pelas comissões e pelo plenário. Pôde assim o presidente

' sub-chefe do Gabinete Mili-
Vargas foi ,posto a par dos gastando o governo de 15 a afirmar de consciência tranquila que a Câmara deu uma tar e do capitão José Henri-
entendimentos preliminareS; 16 milhões de cruzeiros pa- prova de que a vida democrática no Brasil marchava "oDselbo 80pe que Aciolí,' ajudante de ar-

mas, ao que se sabe, desa- ra sua aquisição.
l

muito' bem. Composta na sua grande maioria de neófitot> ! \I '.J
•

dens, foi recebido à entrada
provou a idéia, por ver 11e- Agora, entretanto, o lns- de deputados ainda sem o traquejo dos veteranos, a Câ: l

ri·O'r 'das' CO-lIas principal do edificio pelo
la um motivo a mais para o tituto Butantã está fabri- mara surpreendeu pelo volume da produção, e tudo indica I ministro da Guerra, general
esfacelamento completo do, cando diaminoxil, em forma '�e. melhor ajustada, produzirá mais e melhor no ano, ECODOmicas Estilac Leal, marechal Mas-
desarmonioso P,TB. I de drageas, em quantidade vmdouro.

I" carenhas de Morais e outras
SEIS ESTADOS suficiente para as necessi- xxx' RIO, 21 (V.A.) - O Con- altas autoridades civis e mi-

Politkos de seis Estados: dudes paulistas. Restava, I senha Superior das Caixas lita;_es, recebendo nessa o··,

já teriam manifestado, sim- ! porem, o problema da sul- O sr. Nerêu Ramos foi. com certezà, o grande fator, Economicas Federais Pvoce- CaRJao o� cuTo.pr,imclltoR do,
patia .... e fQl'mulado promes- fona por via endovenosa. d? equilíbrio e d,a eficiência c?m �ue a Câm.ara dos Depu- I deu, na sesão ordinári,a. d� I e,omandante da<:tuele imP?l:�sas de apoio ao novo par- I Este também acaba de ser tados se conduzlU no ano ,legislatIvo que fmdou. Essa, a I ontem, nos termos da '\'61 Oi'- tante estabelecllnento mrh
tid.o. São êles de Minas G�- 'I' resolvido pelos técnicos do opinião de todos quantos acompanharam os trabalhos r ganíca e do regimento, a e- ,tal' de ensino especializado
'rais, São Paulo, Paraná, Instituto Butantã, quesulfll- parlamentares. O deputado catarinense encerra o ano Je- Ieição de seu presidente e i general José Daudt Fabl'i
Bahia, Paraiba e Estado do I to de sódio, identicl} aos si- �'jslativo,' em meio às expressões de solidariedade dos 'li- ': vice-presidente para o exet'- ; cio e dos oficiais que a1::i;
Rio. '

.,
" I milares estrangeiros.' deres de todos os partidos, cada vez mais prestigiado. ! cicio de 1952, tendo sido

I
servem.

,

De Minas, além do sl·. Lú- ? fato l'epr,esenta uma PresHgio que está i?lpreSSo na :ons�iên�i� de todos: unanime.menhí l'eeleitos (IS À cheg�da do presidente�,
cio Bittencou1't, fala-se em grand? c�nqUls�a, ?al'a as I os deputado�. ? Asr.. Nereu _!lamos, nao ha dUVIda, conti- '

s:s. Dano Cre�po, para i!l'e- : o Batalha0
..

de Guuda for
seis' deputados estaduais pe- ôl'g-amzaçoes sal1ltal'las

.paU-I n�ara· na· presldencla da Camara. É um. homem necessá- ! sldente e Jose Fl'anCI;w_o I ma�lo em fI ente do estabe-
tebistas e nos deputados listas e para os seus meios no.

, i Eias Fortes, para vice-preSl- IlecH�ento, prestou' as c@lüi-
federais do PR, ,'31's.. Di1er�. cientificas. (Do Jornal "última Hora", do Rio).

'

dente. Inencléls de estilo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diretor: RUBENS A.
RAMOS.

Repr_entente:
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DR. LINS NEVES
Diretor _

d. .HLternidade • m":
tieo do Ho.pital de Qaridad•.
(''LINICAS Da S)I;'NHORAS

CIRURGIA _ PARTOS
A.BSISTENCIA AO PARTO a

gpaRAçOMS OBST&TRICAS
Do..nç.. I['lanlnlar... tiroide,

""rio.. lIipopil., ate.
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,_----
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1I••titllt08 fi Caix••
daaAtende diãrramente

14 hs. em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM

OUVIDOS, NARIZ e GA'ItGANTA

Tratamento e Operaçõe.'
B·RONCOSCOPIA _ ESOFAGOSCOPL4.

••*11'8'. d. eorpo. extranho. de Pulmêes e ••ota&'o.

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

C1Ir.o
..
Nacional

••n·tai•.

Ih:diretor do Hotpít.l Colonia
iI.u"Ana.

úoeoça. uerrola. • m.utai•.
lmpotencia s"io.1.
a.. 'firad.nte. u" t.
ConpulU. da. 15 t. 1. 1I0ru.
rONa: •. 7�8.

DR. MARIO·
WENDHAUSEN

Cl1nlea. médiu d. adulto. •

-0-

RAIOS X
....r.. .,areUlo par. radlo&'rafia. da Cabeç•.

Treul1.Jll.iDaçio, .ara eODwóle d. c.r. d.. SiDO.U". Illtra.
".......... ,

eri.nça•.
Con.ultóno - Rua JoAn !'iDto.

UI - T.l••. 7811.

Con.DIta.: d... la e bor••.

---0--

HORARIO DAS CONSULTAS

(I'e,. m.!1hl - llospital d.e Car.idade).
L' ..rda - Con8ult6�io VIsconde d. O�ro Preto, a. t. (Alta.

.. C... Bello Ho'a1zo�'i:e).
".idlnei. J:.elip. ScÍlmidt 101. Telefone 1.660.

\ .

Dr. In·lo/Riu MO'Diz de ,Aragão
Comunica a s'eU8 clientes e amigos que rei

.iciou a clínica nesta Capital.
CONSULTORIO: Rua Nunes Machado,

(consultório D!'. Oswaldo Cabral) - Das 15 àa
17,30 horas.

.

.

RESIDENCIA: Rua Bocaiuva, 185 - Tele
tone M-714.

...-- -----r-----.---..-----------

o.R. A. SANTAELA j
{l'erm.4lo p.la r.euld.da N.- r

.... .. ••dlcin. da Univ.ra1-

......0 Br••n).'
."lco pOI' eoneUl'lO d. A..t.

tbc1a. a P.�eoP.taa: do Di.tri�
"...ni.

DR. I, LOBATO
FILHO

D_acu .0 ..arêlho r..,tr.t-'rt•
TUBlilRC-ÚLOsa

Clrarrl. 40 ToraT. '

Formado pela F.euld.d. Nado-
nal d. ..die1na. Tiliólo&ilta •

Ib:-lawno .0 Ho.plteI P.I- Tilioeirnrrrilo do. HOlpitaI N.rlu"
_lIUtrieu e ••nte&JI!io Judiei'rio Bamol. Curlo da e.peeialilaeloI. C.pltal r.der.l.
__ I d' . pelo ft· ·N. T••J:-interno a h-
_- ntel'uo • Santa C..a ••

_''__'e6 _:.11.
.. ...I.tente da Cirnrct•. do Prof.

_& r aO to de .J.nairo. .

"... .'dI' Ueo Pinheiro GnImarle•• (:aio).
....Ial_ ea - Doença. Ner- "

.

/

Oonl.: "ehp. Schmidt, '8.

�� l....ri .�.

j
Oonlulta•• dllri.mente. I.. 15

.

••• ou OI .....fcio 4m'l1a
l. 18 hor... '

M'" - Sala t .

....t••1ICI.1 4...nla. aio BraD-
Rua Do!:) ·Jaime Clma'ra,

.... U�.
20 apto. 2.

.

Fone M. 802.
.

0..
•••Jtaal D.I l' � 11 Alora•.

1Telefona,
'.

>!Je••• lt6riol 1.....
-

...tdhei•• 1.181. DR. ARMANOO ' VA ...

LERIO DE ASSIS

"Or.' Benito Ramos .da Silva
.Advogado

Rua Santos Dumont, 12 - Ap. 4

I.
.

Dr. " José Medeiros Vieira

ADVOGADOMEDICODR.,NEWTON
D'AVILA

o.. I!ervieoa 4e ClillIea l.f••tU
Caixa Postal 150 .- Itajaí·· Santa Catarinata .....1.Ullel. Monielpal •. lIoe-

1InqI. ceral - DoeDça .a I.. JlIUl de Carld.d.
"eru - ProetOlo.... CLINIC4 ••DICA D. C:RIAN-
.Ieirieidad. .6dic:a

I
'QAS a �ULTOS ,;

o.aa.lt6l'lo: au. Vitor ••ir.. - Aierllla _
.... II - T.I.fon. 1.50'1. Con.alt6riol Ru. Nan•• �a9,a-
O"..lu.1 .... 11,10 )aOI'.' a

"]
Ié, , - Con.alta. dila 10 ,� 11

.... ••• l' hora. em dians.. _ ti•• 15 ,. 1'1 Hor... ,

I......acf.l Rn_a Tid.l, "mOI, ...idlnei., aaa .••re�ll.1 GaJ-
- r.woa. 1.411. 1Jl�•• I - rOD.' - 7SI.

..

CURiTIBA

. --

EOI'IE$�� ..2..18 C;CIIUQ. PaAfGI. 549

fiUCII...... , PROSESRlllõ
'

""RANA �

- ------ ---------------------- -------,

Crédito M. Predial
,RESULTADO DO 5-50 SORTEIO DO. PLANO "W�
REAIjZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE' 19.51.

CADERNETA N° 25.466
PREMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VALOR DE

Cr$ 6.000,00 >--.

Apr�ximações Superiores I Aproximações Inferiores

\ Em Mercaêszisa no Va-I Em Mercadorias no Valor
Ior de Cr�f't.OÓO.oO Cada I De 'Cr$ 500,00 Cada Uma.

Umá i
CADERNETA N° 25.467 I CADERNETA NO 25.465
CADERNETA N0 17.167 i CADERNETA N0 17.165
CADERNETA N0 31.275 i CADERNETA N-O 31.273·
CADERNETA N-O 17.379 i CADERNETA NO 17 . .377
CADERNETA NO 10.6-91 I CADERNETA NO lO.6!H
-------------- _ .. _-,- .---'

o resultado acima é do SORTEIO do mes de NO-,
VEMBRO de 1951 EXTRAIDO dos cinco primeiros pre
mios da extração da Loteria Federal do dia 28 de No..

.

vembro de 1951
Florianópolis, 30 de Novembro de 1951

Visto
Orlando I... Seara - Fis-cal de Clube de Sorteios

FAÇA UMA VISITA A

FÁBRICA DE MOVEIS.
DE

Rodrigues
&: Saoios

!i'lUZP LIMA & lRMÃO�
,Cous. Mafra, 37

F1()J'ianópoli�

ESCRITÓRIO DE
A9VOCACIA

I
Materiais de Construção.

00 SOI_..ICITA))OR WA!, Beneficiamento em Geral.
IJ)IR CAMPOS' Madeiras para todos 0&

. Advocacia em geral Fin�, Áberturas, Assoalho&.
Funciona junto aos l.ati· Forro Paulista, etc., Madei

tutos e Caixas de Aposenta- ras de Pinho, Lei e Qualids
doria. Acidentes do Traba· de .

lho. Inventários. Sociedade.. Escritório, Depósito •

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Maia

Escritório: Rua Vitor ne; 777 - Estreito --' Floria·

M-eireles, nO 18 -- �o .adar. nÓpofi,s .

Viagem com segurança
e ràpidez

só NOS CONFORTAVEIS tul€HO-ONTli(1S DO

R A�IDO «SUL-BR'4SILEIRO»
Fbrianópúlis - Itaja! - Joinvil1e - Curitiba;:

Agência : .

Rua Deed07'o esquina da
Rua 'Tenente SilveÍra

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

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇpS! AS MAIORES FACILIDADES!
,

,I

RADIOS ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES'- DISCOS TOCA-DISCOS, AGUIJ-L4S,
EN.CERADEIRAS GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALAN-TE8, - RE-

.'

SISTENCIAS CONDENSADORES
*

O mais completo estoque de peças· para radio
Rua 7 de Setembro, 21.e 21 A-,- Florianópolis
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"O Espirito do Nàtal" �
de Helena Cecília.

•

Na Câmara Munic�al • • RUIU O EDIFICIO CaUSANDO MORTOS
,Aprovada a redaeao floal ao prolel RIO, 21, (V,A,) - .R.u�u . .,., _ I t�YamN��m:U��:I�:�:e�i�e:;t d

•

D J
· 'na tarde de ontem o edifie io .prras carnes e vestes meteu- da Gelaldo. Ambos estao VIÇO.,. ulaO que eooml08 . oaqulm I em construção na rua Cas- se pelo buraco. Daí para I gravemente f�ridos e ��en- pelo� .bom::���:d� :o:orp�d C

•

I par 28 nos Pilares matan-' frente teve de trabalhar com contram internados no os- res 01 en
.

t d. uma roa a apita , do 'um'homem, soterrando li as mãos, visto que, não ha.' pital de Pronto Socorro. ?de Ut�f' hdome;::'m�alsMa��e�,.

Ii
-

d d t
.

d
.

ÜSO de

I
O MORTO 1 en 1 ica oPresic lU

a,
sessao e an- te, mas com restr ições. O 14 operarios e es rum o VIa espaço para o, _ .

h 'p'... d' Silva portuguesAI 1\1"1 . .

J

:. 'do
J
f ., :rrt A proporcao que os 0- eretra a ,:t,e-ontem, o sr. varo li - projeto fOI aprovado em parcialmente um pre 10 re- errame 3ls. '. . >.

d d b d 21 residente à rua
'

Silvei ..
- '.. d f f " O·"

'.

, ser retirado meus Iam sam o e so os e anos,.Ien da 1 VeIl'a. prImeIra votacao com res-, sidencial on e oram eIl- pIlmeno a . c
, ••

'

• .,

'1373
.

",
f

.

M
.

I
.

I e cambras diziam que f'al- Piratini, n,. ,O expediente constou do trições por parte da banca- : das tres crianças. 01 oaclr e ogo em segUl- S
,

. _'oficio do sr. Prefeito Muni- da do Partido Social Demo-l As causas do sinistro ain
cipal sobre o credito suple- crático. A seguir' foi -apro- ,da silo ignoradas. Contam
'mentar da .Câmara e oficio :ada a re?açilo final do pro-los operários que seriam
de agradecimentos do Co- .ieto de lei numero 136 e pro- . cerca das 15 horas, quando
.mando do Quinto Distrito jeto de lei número 120. É a .f.oda a construção desabou
;N:n-al. Não

hav,endo in,'ado- seguinte a declaração de vo- 'I como H,fi. castelo �e carta�. ,nagem'n�s passou-se a ordem-do- to do sr. vereador Manoel O prédio que sena de dOIS 11
,dia sendo aprovada ,a reda- Ferreira de Melo. "A banca : andares é propri�dad� .do PARIS 21 (U.P.) _ O

Irev,
elou pela primeira vez taque de ontem do delegado,ção fi,nal do projeto de lei da d? !'. s. D, �prova co� I industrial Anton,lO ,PereIra delegado' nade-americano "as fontes oficiais de .onde Vi?hinsky contra os }uatroque da o nome de Dom Joa- restriçôes o projeto em prr-

I
e estava sendo erguido pela Mik M 'i' ld que é um essas campanhas são f'inan- aviadores norte-amer-icanos,.

d id d
.

di
-

E
.

Ie= l f i t t M Perel' 1 e ans ie
'I' 'f t " dos-quun a uma rua a CI a e. meira

I.scussao., aSSIm (e- J f irrna cons ru ora.

-I' d . t d Montaria de- dadas" Mansfield seguiu-se que oram' carac errza �O sr. vereador Antônio Pas- cide como d:ferencia �o vé-Ira da Silva �:da:, tendo co-

,
C�:��l ah�.ie eperante a' Co-! na tribuna, ao delegado po- I por ele c�;n0 "espiões e sacoai Apostolo requereu se reador Flavio Ferruri, que mo engenheno 1 espon savel I missão Politica da Assem-jlonês, para denunciar o a- botadores ,telegrafasse �o sr. Al'cebi�- fora encarregado de �a�:l'! o sr. J, I. Cabral de Vascon- 'bléi.a que, o mundo soviéti- .

'

JJO Metropolitano cornun i- estudo e oferecer a oprmao .celos.
. ..

. tr tacado de uma ver-
"

can do-lhe a �homenagem difinitiva da bancada sobre ?s destroços d? .edlflclO ��de�'lü� �'esPiomania".·Afir-'prestada pela Câmara. O sr. o assunto", Exgotada a ma. carram sobre o prédio n. 36,
I ie ( atro aviado

"

.

.

1
' mou e e ql lU -vereador Mano, Couto co- teria o sr. Presidente encer- da mesma rua, reste encia e

te-ameri
.

mo autor do projeto solicita rou a sessão, marcando ou- propriedade da viuva Elvi- re�_ nor e-amenc�nos CUJO
•

j" Ii aVIa0 de carga fOI forçado a'se dirija a Câmara ao sr, tra para hoje, tendo como ra Magne 1, que a 1 mora
" '.

f ilh P I Ma descer na Hungria, por ca-Prefeito Municipal no' sen- ordem-do-dia o trabalho das com seus 1 os au o" -

"
.

1· d Adeli ças russos, foram vitimas 'tido de ser o discurso oficial Comissões, / Rgane l'Mcas,a 0ldcomM el1' desse complexo que se apos- FUNDADA EM 1765 - ANIVERSARIO DE FUN�pronunciado por sua exce- ,-, '_'-- asa, arma o agan , .

A DAÇÃO8 t H d . d
\ E' 'd M ga-

sou agora dos comunistas,
d d

lencia. A presidencia de- ara a B �I\\n casa o com UIl es a ',-

feit I De ordem -do sr. Irmão Provedor desta Irman a e,, .�,
I' f ilh 'd im iro descnçao eI a pe o repre-. pois de discutida a materia ,"

'

r.
ne 1, OS 1 OS O pn e

. " ..

.

convido os Irmão'S e Irmãs, para, revestidos de suas in-45 ml'l qllI'lometr'os 112 IM' L
'

d 4 os sentante nOlte-amellcano"
1 'd d

tsugére que o sr, Plrefeito ,.

'

casa ana nCla, e an
signeas (balandraus e fitas), assistirem as so em a e�Municipal fala em nome do HP - 6 cilindros pintura e Marli, de 5 anos, e Ivone, seg.undo à ql�al os E�tados com 'que esta Irmandade comemorará o seu 1870 aniverlVlunieipio, e o sr, vereador nova, ótimo estado, de con· de 7 anos, filha de Marina}, Umd,os estal'lam pon o em
sário de sua fundação,1I1a1'io Couto como autor do servação, Vende-se ou tro- do

'

funCIOnamento uma vasta
DIA 10 DE JANEIROpl'ojeto em nome da Câmara, ca-se por casa ou terreno, SALVAS POR MILAGRE r�de de ,�spiona,ge7 e fii1a�- ) As 6,30 horas _ Comunhão Geral dos Irmãos e Ir-A seguir foi aprovada a- re- Tratar com SCHNORR -

Essas tres crianças foram clando assassma os ,e Cll-
_

.dação final dos projetos de Rua Felipe Schmidt, 42 salvas quasi que por, mila- lUes" por tras da cortma �e mas, .

:lei numero !J9, 139. Em pri- sobi'ado,
gre. Um guarda-roupa re- ferro. O �elegado "polo�es I

As

'.meira discussão foi apre- '

d
cebeu grande parte dos des- Stefan W�erblowskI apoIOU

.,

eilH10 o pI'ojeto de Resolu- Igualdade 8S trocos. A mais ferida, assim as acusaçoes russas de que

ção numero 8 aprovando o me�mo sem gravidade, foi os Estados Unidos estão fi- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
contrato" com os engenhei- direitos civis. Ivone, ,que estava dormindo: nanciàri.d� os co�spiradores
TOS encarregados do plàno Ih

Todas foram retiradas de contra o' E:remlm, atravez
Dü:etor da Cidade, o qual à mo ar sob os escombros pelo sr. da Lei de Segurança Mútua,

.. foi encaminhado ao plena-
.

Carlos Palhares, morador de sete e meio biliões de. (Inclusive para o Cll;rnaval) ;p'roe,��a-:se ,bem -\e�a-,Tl'O po,la Coml'ssa-o EspecI'al
RIO, 21 (V.A.) - No ga-

n.a l'ua"6-aspar,"1:24 ,e-trans..- 'dól9.l"es;�,�"";âi�n,
.. tótCqlle a veÍ'- danado com a clientela d&' ramo, �vare.]lstas·e a.t�.cadls-..

. binete do ST. J6ão Cáfé Fi- "'-'>'
f

'

d f' t d-designada para estudar a Ih " 'd t do Senado portadas para o Posto de ba de '10t) milhõ:s ·>de

do�a-I
tas), E�igen;:se re, e��ncIa.s 'e ,lrmas represen l} as.o, pleSI en.e ., AssI'stencI'a do lVIeyer onde res, votada na leI 'para aJu- Cartas a "BIJoutenas , Caixa Postal, 4206 - RIO DEmateria. O sr, vereador Ma- Federal, reahza-se hOJe, as .' .

" t' JANEIRO '110el Ferr'eira de Melo, en- ,
. A'

1<' receberam curativos, da aos europeus OIlen aIS, • ,15 horas, _a CerImO�lla ca
SOCORROS -'-

_c�minhando ba votdaçãod dpe- promulgaçao do projeto de
Na realidade os socorros Getull·o· recebe cente'nas de Har,a L-Itera'ri-aClara que a nuca a o 'resolução do Congresso Na-

.
<:> D t f I iniciais foram prestados porü. . vo ,ara aV(lrave men- danaI que aprova o texto

da IX Convenção interame- populares. Entretanto, mo-
'

I
-

I d' d·ricana sóbre a Concessão mentos após o sinistro,

c�e-I rec amaçoes O OS OS Ias
'd D' 't C'

'.

'M Ih' garam ao 10.cal ambulanclas
' .. ,

1 I D" t'd
os 11'el os IVIS a u e1'

do Pôsto de Assistencia do RIO, 21 (V,A.) � �larIa- ç,aque ,e Istnto, no sen 1 ofirmada em Bogotá, Colom-
Meyer, bombeiros do Pôsto' mente o presidente vargas de leva-los a procurar o. ga-ANIVERSÁRIOS: bia, a 2 de maio de 1948.
Central e dos postos de cam-I recebe centenas de cart�s, tu�o, q,ue o a��altara, �IZ oFAZEM ANOS, HOJE: Além da Comissão Especial
'h Meyer' de todos QS pontos do paIS. llJ.ISslvlsta: A JustIça,S S d I pm oe,

I D I' d 1 M' h
SENHORE : que o ena o e egeu para

, São 'pessôa,s que recorrem ao eus me Ivr,e e a. 111 a....:.: Capitão Romeu Delay- elaborar o projeto de lei que OS PRIMEIROS RETIRA- 'chefe do 'Governo pedindo casa foi roubada, lavraramte .. oficial da reserva remu- definirá a igualdade dos di- DOS solução para seus proble- o termo de apreensão, mas
nerada da Policia Militar. reitos a serem outorgados à Tanto as equipes do Cor- mas, em linguagem humilde não entregaram meus obje-
- Artur Souza e Silva, mulher brasileira foi eleito po de Bombeiros como do e algumas vezes pitorescas, tos, dizendo que eu fosseiUl1çionário da Faculdade de para presidencia o sena- Pôsto de Assistellcia do Me- Ainda agora, mais uma des- buscar depois, Pois, dr. Ge-Direito. dOl; ·Mozart Lago, estarão yer são dignas dos mais sas missivas vem de chegar tulio, dei, não sei

_
quantasFALECIMENTO: nador Mozart Lago, estarão francos elogios pelo denodo ao Palado do Catete. Foi e- viagens ao Distrito, até queRICARDO FERRARI presentes á cerimônia as as- com q.ue 'se empregaram na la escrita por um guarda me maltraram e ameaçaramVitima de mal súbito fa- sociações femininas com se- retirada dos soterrados, To- chefe do Terceiro Distrito de surra, caso insistisse.

1eceu, ante-ontem, em sua de nesta capital, e os srs, A. davia, merece destaque es- Na.cional de Malária, e nela Dias depois, vi com os meus
residencia nesta Capital: o Camilo de Oliveira, Ehnano pec'ial a maneira como o ,te- o humilde servidor reclama olhos os meus objetos na ca
nosso prezado e estimado Cardim, Artur Santos, Ga- nente Andrade, do Pôsto contra a desapropriação pe- s'á do pai do delegado, Vale
eflnterrâneo, sr. Ricardo briel Passos, Jorge Ka'turi Central, retirou os corpos lo DNER de "barraco" on- a pena pobre procurar a
Ferrari, sócio-gerente da e Salvador César Obino, pre- dos operários Moacir Perei- de residia. Ao' final da re- Justica? E' faze-la pelasconceituada firma Teodoro sidente e membros da comis- ra da Silva e Geraldo AI- clamação, o pequeno servi- prop;ias mãos, sé pode, seFerrari & Cia., desta praça. são dipiomatica que repre- ves. Ambos gritavam por dor resolve denunciar as não perca tudo e fique cala-
o .e-:rtínt?, des.c�ndente d.e senta o Brasil e pelo nosso socorro, O tenenbe f�ode-. autoridades do vigessimo do, senão ainda é perseguitradlelOual famlha catan- pais referendou as cO!lclu- rou-se de uma picareta, fez primeiro distrito Policial, do e trucidado".

Iiense, era sobrinho do sau- sões da referida IX Confe· uma especie de tunel, e em por não terem tomado pro-' A carta foi lida, e enviadoso conterrâneo sr. Teodo- rência interamericana. seguida rasgando as pro- videncias contra um assal- da pelo presidente Vargas à
to de que foi vitima. Em se- autoridade competente, para
guida ao afirmar que foi

1
que seja apurada a verdade

lobrigado ::j, pagar 400 cru- e punidos os .responsaveis Izeiros aos investigadores pelo fato.
--------.------------------------------------�-----

lmpressionades OS fUSSOS com a espio-
.

-

americana

Irmandade do Senhor Jesus
dos Passos 8 HósPital de Caridade

8 horas - Missa com sermão ao Evangelho,
Co�sistório; 20 de dezembro de 1951.
Luiz S, B, da 'l'rindade - Secretário

REPRISENTINTI·BIJDTERI \8

Vida Social

BOAS FESTAS!
Utilize o Braço de Longa Distância,
CIA, TELEFôNICA CATARINENSE,

"Hora Literária" é o be�
líssimo programa criado, há
oito anos, por Lourival Al
meida, na Rádio Guarujá e

que contínúa empolgando,
todas as segunda-feiras, ás
20,30 horas, ,os ouvintes da
"mais popula:t;",
Contando com a colabora

ção de N�vea Nunes, Louri
val de Álmeida ,organizou,
para segunda-feira próxima,
um programá espec'ial pa
ra o Natal, assim constitui
do:

1'0 Ferrari e, na firma em

que dedicou suas atividades,
'.<! Sua atuação-foi dedicada
G, últimamente, desempe
nhava as funcões de geren-
te.

-

Muito estimado por quan
tos o conheciam, pronto a

tender aos negócios da fir
raa,' o sr. Ricardo Ferrari
desfruta�� de gerais ami,sa- I

'

eles na sociedade local.

IO sepultamento do seu

eadaver se vel'ifico,ll às 13
horas de ontem, no cemité
rio Público das Três Pon
tes, com grande aCOml)anha
lnento.

O '
,ESTADO, apresenta a

el{!l1a: família enlutada sen

tidos pêsames,

"Minha Mãe" - de Mar
tins Capistrano.
"O pedido" - de Judas

Isgorogóta,
"O sapato do Natal" -

de Coelho N�tto.
Dito programa está sendo

irradiado sob os auspícios
de Carlos Hoepcke S, A, ,
Comércio e Indústria,

Anuncie n"'O ESTADO"

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

��
••••

..
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4 " Ftcrianépolís, Sábado, 22 de Dezembro de 1.951
.�._�.. ��--������----�--�----

. ./

....
o ESTA-I'JO

" /

A'VAI' a F%CU-.,'•••S8
•

• , • ,"" I

Domingo, à noite;,sensacional amistoso entre os' velhos rivais ·Avaí ,e
Figueirense, em lisputa da laça «Cronistas Esportivos de llorianõpolis».
CI:�"_"•••-"••••••-J-..._'••_""".-�"".�.l"•••-"''''.J-.'''''''''''•••''••_'�.'-''""",••"�.-.""".".!!_t..";-'-"" :.-: '

",. ,.,...� -., � .-•••_ ._._•••.,. _••rt1a -.·.-_". w.·.· - __.·.-"""

"O Esportiv
....._.........._...-_.�..

_......._........_-_.,._......__.�.._...�......-.....'"__........_._-.............__.....�------- ...,.,.,._.._�-.....,.................._.....�••.._._,..-.-"".,.._w.-_._,._.._,...._......_-.-.-_...._-..-.-...�.-.
.

-
'

lUVA' 2 x A1LETI O I ""ético x Guaranijl na
I

. farde' de amanhã
�ogrou o «laaterntnha» seu primeiro triunfo' ao abater

E'm busca da' rehabí lita-..

, ..IJ" _ peito, .precedido de uma bo-

.

�

O� vencedor 'do
"

Figueirense' 'i:oa�a,,�e�'�:l��i���:��i::�e�� �i;�o::tória sobre o Paula

Cansados em demaSia.. de var de'�vEmdda.o "lanterni- ! da defesa, Hercilio voltou a

I
Nelson e Cobra; Quinze, manhã o Atlético, enfren--

.

dar notas das derrotas do; nha" do Campeonato de Pro- I brilhar, aparecendo regula- Carriço" Edson, Adilio e tando o Guaran í. No primeiro turno o ven

Bocaiuva, com a maior sa- f issionais. Este, com os res seus companheiros de Azan. ' Será dificil fazer prognós- ceder foi o Atlético por 2xQ.
iisfação damos 'nota hoje da olhos fitos no triunfo lut�u ataque. , I ATI.ETICO - Soncini, ticos sobre a peleja, .pois o Não percam o atraente
vitória conseguida quarta- como ponde para. conservá-: O, placard foi inaugurado.! Juarez e Djalma ; Alcindo, Guarani é ta�beni P-OSSUi-" embate d� don:ingueirá en
feira pelo esquadrão bo- lo até o derradeiro minuto. aos 43 minutos, por inter- Valéria e 'I'aranto ;

: Herci- dor de um conjunto de res- tre os dois tnicolores.
quense, frente ao Atlético.

. A contagem 2x1), aperta- médio de Edson, em bela ca- lia, Vadinho, Nunes, 'Miri-
Há muito que. esperavamos da como vemos, fala: bem do. beçada. Aos 34 minutos da nho e Careca.
1101' um triunfo rehab ilitador equilíbrio de forças no gra- fase final" Azan encerra a Sergio Tomaz.in.i dirigiu a

. de clube da rua que lhe em- mado, Nas ações, porem, foi contagem para o Bocaiuva partida. Sua atuação agra-
presta o nome. E a vitoria vencendo mais, pela f.ibra do com um f'orte "tiro" de fora dou.
'veio afinal constitúindo um que pela .técnica, da área. O ponto de honra Na preliminar entre os as-

verdadeiro presente' de Na- O guardião Bube, do qua- do tricolor foi obtido. no pirantes, o Bocaíuva tarn-.
tal. " 'Idro de aspirantes, teve oca- último minuto da contenda bem conseguiu sua primeira

O quadro boquense afi- sião de brilhar no arco dó 'por-interméMo de Nunes. vitoria,' ao vencer seu ad-
nal conseguiu acertar. O team principal, realizando Os quadros atuaram as- versáriô pelo escore mini-
triunfe foi bonito, meritório um bom número de boas de- sim constituidos: mo.

'€ não houve nada que-pudes- fesas. A zaga e o -trio m€-
.

Renda: Cr$ 175,00, con-

-se empaná-lo. dio convincentes, .trabalha- BOCA:IUVA Bube, siderada a màis fraca.' do
Os rapazes da Praia' de ram êêim entusiasmo e valeu Waldyr e Theodoro; Raul, certame.

Fóra lançaram-se 'à luta sem tia. O: ataque esteve satis
sem temor do cartaz atlctíca, fatórfô, com Edson e Azan
no que ofiríba precedido. de. em grande 'dia, �'

brilhante vitória sobre o No Atlético, Sonsiní este
invicto pelotá� do

.

Eigueí- ve seguro como sempre: A
rense, afastando-o da lide- zaga continua deíxândo a

rança, onde se encontrava. desejar. O trio interrnediá
com o Avaí. rio esteve bom, apesar da

É 'certo certíssimo que o má conduta de Valério, con
Aü�tico tudo deu para le- sidera'd:Q o melhor elemento

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

figueirense e Paula Ra
mo�.' hoje á. noite'

Transferido de ,domingo tem nas mãos a vice-lideran
último devido ao 'péssimo ll,ça, a cartada· é das mais im

tempo reinante, o prelio Fi- portantes, pois, em caso de

gueirense x Paula Ramos., derrota, dificil lhe será a

pelo Campeonato Citadino· conquista do bi-ca\mpeona
de Profissionais será efe- to.
tuado na noite de hoje, no· O Paula Ramos, como

(�stádio da F.C.F.
.

sempre� vai dar tudo para

Empolgantes como tem vingar os 7 x 3, do turno. O
sido os ultimas jogos, inclu- conjunto p�ulaírio tem de
sive os realizados pelos pe-· mOllstrado bom preparo fi

quenos clubes como o Gua- sico e técnico nos ensaios e

ral1Í e Atlético, o cotejo en- pelo visto deverá realizar
tre alvi-negros e tricolores sua melhor "performance"
promete sensacionalizar a do ano.

�multidão qué hoje compri-
mirá suas dependencias da . O jogo será iniciado·, as

velha pi'aça de 'esportes da 120,30 hOTas, devendo a l'lre
Praia de Fora.

.

I liminar ter início, as 19 ho-
P�ra o Figueirense, que raso '"

,

.

Colocação do Campeonato\
.

'de Pro lissionais '

\ Com o jogO de qUarta-fei-j
6° lugar - Bocaiuva, com

ra, ficou sendo a seguinte a 11 p.p.'
classificaç'ão dos conGorren- Na relação dos artilhei

t.es. ao certame de'prOfisSiO-lr?s, Americo, do Avaí, COl1-

11aIS:
.

tmua na ponta com 9 tentos,
10 lugar _:__' Avaí, com 2 seguido por, ,Augusto, do

ponto perdido. I Pal1la �amos e Careca, do
20 lugar - Figueirensr, Atlético., ambos éom 6 ten�

'Com 3 pontos perdidos. tos. . .

I
BO lugar - Atlético, com No certame' dos aspiran-

'1 p,p. tes a colocação por pontos
40 lugar - Paula Ramos, perdidos é esta: 1° Avaí, 2;

�om 8 p.p. 2° Guaraní e Figueirense,
50 lugar -Guaraní, com 4;' 30 ,Atlético, 7; 40 Paula

9 p.p. Ramos e Bocaiuva, com 11.

/

.'

Hoje, à noite, pelo Campeonato Municipal
de Futebol, deverão jogar as equipes do Pau)
la Ramos e do Figueirense. O prélio entre pràia�
nos e alvi-negros poderá agradar, pôsto que os

priÍneiros estão vivamente. interessadl)s em ga
nhar os segundos, ao passo 'que estes não podem,
se quiserem ainda alimentar alguma esperança
pela conquista do cetro máximo da ·cidade, per
der nem mais um,' ponto, o que, se

'

acontecer,
virá desnortear-lhes ó intento quando, indubita
velmente, a-posição do Avaí no certame 'se conso
lidará. Portanto o' embate de logo ,"ais assume

p�l'spectivas sensacionais, notadamente quan
.

do nenhum dos protagonistas querem deix�r fu
gir uma grande oportunidade para comemorar o

Natal. IndiscuÜvelmente,'aperece O' Figueirense
como franco .favorito, muito embora isto não lhe
sirva para garantir o triunfo. Em futebol nunca
se pode dizer que é êste o.u aquêle contendor que
será o v.i'torioso, pois que é um esporte muito sur

preendente e muito caprichoso. Não sei se os lei
tores ainda se recordam do dia 16 de Julho de
1950.

,

Tomemos êste dia como ex�mplo, quando nos

apressarmos a 'emitir opiniões sôbre quem deverá
perder ou ganhar. O Figueirense, sem dúvida,
reune possibilidades para conseguir o. triunfo,
mas, todavia, isto não quer dizer que o Paula

" Ramos irá render-se assim, sem mais nem menos,
sem 111tar, à evidência dos fatos. O tricolor da
Praia de: Fora poderá aparecer num de seus

melhores dias e vencer. Assim também como po
d'erá exibir-se mediocremente e perder por uma

contagem alarmante. Desde o dia em que o Bra
sil perdeu aquela padida para o Uruguai eu

disse de-mim para mim que ·nunca mais prog-
nosticaria.

-0-
Amanhã, à noite, Figueirense' e Avaí prelia-

,
rão ·amistosamente. Os cronistas da cidade; se

gundo me disseram, porque não concorri com

um centavo siquer, vão oferecer uma Taça ao

vencedor do embate. Não haverá entradas a fa;
vôr: E a renda será conferida ao clube' que
triunfa].'. Eis aí um jogo que 'poderá faiai ínelhor
"do �que qualqller um sobre qual dos Idois quadros
está mais capacitado a conquistar o campeonato.
Não o percam!

I

o
"

24 atlélas estrangeircs na
,

corrida de Sãe 'Silvestre
Como 'acontece' todos os

I"
Da Espanha =: José Coll.

arios desde 192.5, o popular. De .Por�ugal - Felipe
matutino esportivo "A Ga- Luiz.'

I

zeta Esport.iva", de São Pau-] Da Iugoalavia - Zdravko

lo, fará realizar á 31do'cor-'Ceraj e Mihalic.
rente, na Capital bandeiran-

"

Da França -Doimo Sch
rei'a ;j.á mundialràente .famo- legel.
sa Corrida de São Silvestre. Da Alemanha - Kruzy-
Milhares de atletas, en- chi.

tre 'eles os vencedores das -'':' Dos -Estados,·-,·tJ1'l'id'ó's' -
I preliminares nos Estados, Curliss Stone. ,

tomarão parte na gigantes- Da Belgica - Franz Her-
ca prova rustica que se a- man e Leon Nevens.

proxima. N"osso representan'-,
"

I te, pela segunda vez, será o Do Chile.- Raul Inostro
blumenauense Wa'ld.emar 89- (campeão de 1948), Gus

I Thiago de SOUM, sem duvi- tayo Rojas; Alfonso Corne
! da o mais completo fundista jo e Santiago ,Nova.
I catarinense. Da Argentina José

A relação dos atletas es- Càrlos Gbnzag�, Juan Mi-
trangeiros é a 'seguin�e: rall,da, Rodolfo Parcele e

Da Finlandia - Pentti Reynaldo Gorno.
Sàlonem, Do Uruguai :-- Juan .Gau,
Do Japão":"'" Ishú e Taka- Gilberto Sanchez, Vi Rive-

haski. ra e A. Perez.

LeV80tO_ ., Caravana do 4r o
�ampeoDato· de Baske,t-Ball

Conseguiu o Caravana
..
do da 'superioridade do esqua

lAr, em sensacional embate drão de Carlos Dantas. O
. disputado frente' ao campeão conjunto está mesmo na
! de 50, o Lil'a Tenis Clube, o I sua melhor forma e dispos
I
título máximo do· basquete- 'to a realizar grandes "per-

, ,

boI citadino; devendo, assim formances" no Campeonato
concorrer ao Campeonato EstaduaL São' novos cam

Estadual, a realizar-se- b1'e� pões da cidade: Dantas,
vemente em Joinville. Carpes, Aurélio, ' Moracy,.

O quadro da nossa Base Thomé e Conrado.
Aérea realizou a sua me- AO' clube campeão da CÍ
lho1' partida do ano. A ,con� dade as felicitações do "O
tagem de 39 x 28 fala bem EstadO' Esportivo".

Classificacão linal do cam-
�

I peonato paranaeose
I' CURITIBA, 21 (V.'A.) -----: Ilugár - Agua Verde; com

I
Foi a. seguinte

a cla'ssifica- 13; 4° lugar _. Ferroviário:
_.. com 14; '50 lugar :_ Palestra

Iça0 fmal do certame para- com 15; 60 lugar � Monte
I naense, recem-terminado: Alégre, com 16; 70 lugar-

I
Campeão - Coritiba, com. Atlético,. com 19; 89, lugar
6 p.p.; vice-campeão -,- Es- - Bloco- Margenau e Brita
portiva Jacarézinho, 9; 3° TI ia, com 24.

).
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CL'UB DOZE DE AGOSTO,

'PROGRAMAPARAOMÊSDEDEZEMBRO
'

TERÇA-FEIRA-- DIA 25 - DIA DE NATAL - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA DISTRI-
BUIÇÃO DE C�RAMELOS E &ORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS - SEGUNDA-FEIRA - DIA 31 - S,ÃO SI�VESTJlE
-- O GRANDE_E TRADICIONAL BAIL� IDE GALA, COM A l\PRESENTAÇÃO' DAS "DEBUTANTES", EpEDICADO A TODAS
AS SENHQRINHAS QUE JÁ DEBUTARAM NO CLUBE DOZE. A MEIA NOITE, AGRADABILISSIMA SURPREZA AOS A.SSO-

,CIADOS. ,

NOTA�' - A LISTA DE INSCRIÇÃO PARA AS SENHORINHAS QUE DESEJAREM DEBUTAR SE ENCONTRA NA
-

S,ECRETA�
'RIA DO CLUBE. - O HORÁRIO PARA AS "SOIREES" SERÁ DE INICIO ÁS 21 HORAS E PARA O BAILE DE GY\LA, AS 22 HO

• RAS

Divergem agera na Coréia sobre ,as

dos prisioneiros _

de guerra
'WASHINGTON, 20 (U., 950 missões terça-feira, em

I.f>esas
em pequenos grupos,

:P.) -- O presidente 'I'rurnan ataques à area de abasteci- para se reorganizarem à

.lançou uma nota explicati- mento na' retaguarda e aos sua retaguarda e atacar os

'va especial prevenindo que sistemas de transportes. bastiões de defesa pela re-

a lista dos prisioneiros de taguarda e pela frente, si-
oi- --

guerra recebida dos comu- OS COMUNISTAS INDO- multaneamente. Este siste-
n istas na Coréia é completa- CHINESES USAM TATI- ma de estrategia fracassou

rmente incerta e deve ser CAS RUSSAS porém, segundo o Q, G., de-
-conaiderada com cepticismo. HANOI, 20 (U.P.) - O vido ao sistema adotado pe-

O secretario presidencial Q.. G. do Exército f'rances- lo comandante frances, ge
-de imprensa, sr', Joseph em Hanoi anunciou que as neral Jean de Lattre de
:Short, deu aos reporteres a tropas comunistas do Viet Tassigny, e que consiste no

.seguin te comunicação: "O Minh usaram taticas rus- estabelecimento de apenas
-pre'sidénte pediu que provi- sas, pela primeira vez, nas alguns pontos escolhidos
denciasse junto a todos os batalhas da semana passa- para defesa fixa, sendo' que
.meioa de impreusa possíveis da, travadas nas proxnrn- as tropas restantes são a

'H publicação da noticia de dades do Rio Negro. Esta grupadas em unidades mo

q ue a lista
-

de prisioneiros tatica consiste ém atraves-. veis, facilmente manobra
-de guerra na Coréia, está, sal' as linhas de frente- fran- . veis.
'possivelmente, incorreta. A- _ ,... _ aI"� _ _ _ -

..-..-

preciou o sr. Truman os es- Part.ícípacaOf'orços já feitos nesse senti-. y _'

-do mas acredita ser neces- CELSO RAMOS FIJ�HO E SENHORA
.sario continuá-los, para se

-dar a esta noticia a maior

amplitude possivel.. Este
-país não tem meios de ver i-

I·
I

I
I
I
j

I
I .J

t
•

\
,

l-
I
I

I
I

I
I
I fi' ••
I ..�('!
l

listas

I. "Qn.�';lrt•• cequlor .... oe c I)i 'la t

são fBINJlISCO 00' SUL 'para. NOVA fORI,
Informa-06•• GOmo"Ag.nt.. .

.I1Ó'pOlll� Cariai HoepckeS/A -,01- Telelone l,2l'l ( Rnd. telel·
i'r.neilCO do Sul__C.tlol Hoepcke Si\ -CI-TeleJone 6 MOORBMACB

,

Vende-se�o ,mundo do\(;amiDb�orádio e da TV Ford 194t Um bem afreguezado Ca
fé sito à rua Francisco To
lentino, esquina Pedro Ivo.

Preço de ocasião, por mo

tivo de viagem.
Ver' e tratar no local.

partfcíparn aos parentes e pessoas de suas rel a

ç-ões o nascimento
_

do seu filho, LUIZ GONZA
GA MEDEIROS :aAMOS, ocorrido, a 16 do cor

rente, na Matt;\,rnidade "Dl". Cailos Corrêa". ,

VENDE-SE um em per
Por AI Neto . feito estado e por preço con-

O drama de televisão in- vidativo.
titulado "Vitória Regina" I -yê::' e tratar à rua 'F�reza

. custou a Robert Montgome-!CrIstma, 193 - EstreIto. _

�_JQ:.x.nH dólares, ou sejam,_,IqUasi Mo mil cruzeiros. Co

mo. se vê, a vídeo não é um IIartígc barato , ..

Está se produzindo uma

escassez de peças para TV
nos Estados Unidos. E' que
os programas dramáticos
são tantos que não há mate
rial que chegue. Isto, no

fundo, está sendo um gran
de bem para a TV, pois os

produtores estão se voltan
do para os clássicos. Assim
é que, atualmente, a TV
_noHe-ainel'icana anda apre
sentando dramas de Ibsen,
Rostand, Pirandello e Sha
kespeare ...

Frank Sinatra continua
fazendo esforços para der-. .pão esteja ele próprio na natra. O show da DuMont
rotar o show de Milton Ber-I melhor forma, no que se re- é dirigido por Lawrence Spí
le. O pkograma de Sinatra é fere à voz, continua sendo vak e Martha .Rountree,' e

irradiado às terças feiras I a mesma atração de sempre tem o caráter de comentá
das 20 às 21 horas pelas és- i e conseguindo convidados rio internacional. O Institu
tacões de TV da Columbia' populares como Perry Como; to de' Pesquisas da Opinião
Broadcasting

'

System, em Frankie Laíne, as Irmãs An- Pública indica que um dos
competição com o show de drews e Broderíck Gra�- programas de Spivak e
Milton Berle, televisado no ford. Rountree, em que foi tele
mesmo horário pela Natio- Também a DuMont está visada a aituação na China,
nal Broadcasting Corpora- desafiando Milton Berle, obteve quase tantos ouvín
tion. mas com um show comple- I tes como o show de Milton

.
Frank Sinatra, se bem tamente diferente do de Si- I Berle.

'ficar se a lista é precisa ou
-

não, verdadeira ou falsa, L- ..... Clubcompleta ou incompleta. Pa- Ira .Lems _ ,'" � , _ e _

Ta o devido controle, porém, A D'
.

d L' T
.

Cl b d
'

. , .' iretorra o Ira enls u e eseJa aos seus
,das familias CUJOS membros I .

d f T BOAS FESTAS E FELIZforam dados como perdidos!
aSSOCIa os e exmas. am� las_' . ,

.

"

-

C" t d d
ANO NOVO e tem satisfação de convidá-los para o

"em açao na Ol·ela'l.ot 08. e-
grandioso Baile de "São Silvestre", a realizar-se no di�

vem encarar essa IS a com , . -

dti
,

.

. 31 de dezembro, quando sera feita a apresentação as
-cep icismo.

"DEBUTANTES" d 1951'O· DEPARTAMENTO· DE e.
.

. '.
ESTADO CONFERE A

I TRAJ.E: .: �m�kll1g - Summer e Branco�_RlgOr.
LISTA COMUNISTA Plorlanôpolís, 18 de Dezembro de 191)1.

.

WASHINGTON, 20' (D. A DIRETORIA

ATE DIA 22
A Joalheria Galluf, comunica aos seus clientes

portadores de "Bónus do Concurso Correio do Povo
e Fôlha da 'tarde" que o dia 22 do corrente é o úl
Úmo para, trocar' os :respectivos "Bónus" por Cau
telas numeradas, que correrão no próximo sorteio.

JOALHERIA GALLUF-P.) - A atencão dos

norte-l-,americanos está centraliza-
{]1l. na capital, onde o pes- I�lOal do Departamento de I
Defesa está trabalhando dia '

.

- e noite, comparando a ver- í
são comunista chinesa dos �
-prisioneiros de guerra com i
-R Iista oficial dos desapare- !
-eidos em ação. Os nomes·
dos 3.Hl8 soldàdos norte-a
.mericanos que, segundo os

comunistas, estão nos cam

pos de pr-isioneiros da Co
.réia. estão sendo conferidos
pelo pessoal especializado
do Departamento de Defesa, i
-tão rapidamente quanto pos- !

I

Uma tradição no Cnméreío de Relõgios, Joias,
ótica, e Artigos para presentes

•

GráficoEstabelecimento Brasil
LENTES ZEISS

.

Diretamente da Fábrica a Joalheria Galluf aca-
ba de receber um -grande sortimento de Lentes Zeiss I
afim de atender aos seus distit}tos clientes. "

,\ceita·se todo e qualquer
serviço concernente a arte

Rapidez e perfeição
Preços módicos

/

Rua Cons. Mafra. 92 Flarianópolis

'Associação Irmão -JoaqUim
--Pouco INTENSA A LUTA l Mantenedora do

.

. NA FRENTE· "ASILO DE MENDICIDÀDE "IRMÃO JOAQUIM"
SEOUL, 20 (U.P.) - A J Maternidade

'

Infantar-ia aliada re�eliu I "DR. CARLOS CORRÊA"
-diversos pequenos ataques} ASSEMBLÉIA GERAL EX1'RAORDINARIA
'-e mun istas, em pontos es- De ordem do sr. Presidente em exercício e de acôrdo-
PUl'SOS ao longo da frente de com os Estatutos· em vigor, convoco os srs. Associados
-guerra coreana. A maioria para se reunirem em Assembléia -Geral Extraordillaria
desta ação confinou-se a no dia 22 do con'ente na séde da Associação á Avenida
fronte ocidentaL Ao noroes- Mauro Ramos, :para tratar da seguinte ord�m do dia:

It� de Chorwon, a artilharia ASSUNTOS DE REAL IMPORTANCIA DA ASSOCIA-
a:indou a rechaçar um as- ' çÃO

I

salto aliado que-se iniciara, A pnmeira cOnvocação se realizará ás 15 horas, e,
terça-feira à noite.

\
em segunda com qualquer numero ás .15,30 horas .

.As Forças Aéreas do Ex- . Flol'Íaúópolis, 18 de dezembro de 1951.
-tremo Oriente realizaram - Silvio Machado - 10 Secretário

.

1arver.

�E'IDLIIR
1�IRI[all

,

)

CONTRA CaSpA, IQUEDA BOS tA·

BELOS f DEMAIS
...

AFECCOES DO
l

COURO CABELUDO.

-
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�� A Eletrolandia J�
:i: LIQUIDIFICADORES - Amo *
�t: ENCERADEIRAS _'Arno. +:+
�:,. DISCOS - Stàr e Copacabana .:.

22 DE DEZEMBRO
I
Castilhos para India Muer- .... RÁDIOS _ Hikoc, Clipper, Invictus, Marconi, Orbiphon .:.

A data de hoje recorda-t ta, local em que déveria ser ,. ,.

nos que: assentado o 20 marco divi- �t RADIO-ELETROLAS - Bush, Standard Eletric e Clip- �:.
- em 1647, chegou a Ba- sôrio ; ·t I ict -t'.+

."":+ per- nvic os •.

hia a Esquadra do General .
- em 1777, um oficio da : ....

Antonio Teles de Menezes Côrte ao Vice-Rei do Brasil,. +t TOCA.:DISCOS - SIMPLES E'AUTOMATICOS - Pail- �i·
(Conde de Vila Pouca de determin011. que fosse ex- i �t 'lard, Colaro, Alliance, V. M, Triomatic, Webster +tAguiar), nomeado Governa- cluido do comando da Es- i·..• Long Playng)

.'
+••

dor-geral do Brasil, toman- quadra o Coronel Roberto I.:. .�.
do posse a 26; l\iac Donall, para ser pro-' ••• GELADEIRAS - Frigidaire, Gibson, CooIerator, Crosley ..l.
- em 1752, uma fração do cessado pela infeliz entrega! ..:. - garantidas por 5 anos' .'l.

�:�:n��t�:t:��nah���a,,�l:t� �� ���;a����l;ta Catarina I' :i: APARELHOS ELETRICOS EM GERAL �i·
riga-verdes"), que acompa- - em 1795, em Pernam- t Fogareiros de uma e duas bocas abertos e fecb.ados, Ferro +t·
nhava o Exército de Gomes buco, nasceu Pedro de Arau- �t· de engomar, Transformadores, Estabilizadores, �t·
Freire, iniciou a marcha jo Lima, Marquês de Olinda, +t· �t

Ifalecendo po Rio de Janei- �t M�quinas elétricas de fazer café e motores para ....
to, em 7 de junho de 1870; �t. máquina de costura

.

4+.'
I
- em 1811, por ordem de I .. '!i O '"'

-

ES I" ..�.
Artigas que violou o tratado .:. F tiO - E étricos, economieos, a gáz ou Querozene '.�.
ajustado pouco antes, o 5ar-I"�. MAQUINA DE COSTURA:

.
.

..�.
gente-mor Manuel dos San- .�. ORION - É dotada de todo o que se pode querer de uma t
tos Pedrosa, com um desta- I t �f
camento de 150 homens, foi I �t :. ,MAQUINA DE COSTURA: - Perfeição técnica, �t·
atacado por um destacamen- �t·( Linda aparencia, Material de la qualidade e Iun- �t"
to de, orientais e indios do �t� cíonamento leve e ..ritmado. Completa assistên- �t"Tenente coronel Manuel �t� +.+
Pinto Carneiro, riogranden- �� cia técnica - Eletrolandia - Edificio IPASE - .....
se que servia;no exército da- .,.� Andar Térreo. ..l.
quele desposta e que foi de- .....J t
golada no dia 22 de f'evereí- ti ORION - Venha (vá) a.senhora mesmo vêr e examinar �t"
1'0 de 1814; , :� deperto esta MÁQUINA DE'COSTURA e verifi- :::
- em 1817, na cidade do � I '

I Ierid I
-

Ih d t
Desterro (Florianópolis),Ú- �t" que por que e e a apre err a pe as mu eres e .. 'to

leceu com a. avançada idade �t" todo O mundo. - Completa assistência técnica. .�.
de 80 anos, o Coronel Ale- �t'" Vendas a vista e a prazo. .�.
xandre .José de Campos; �.� ORION P I f .!. '
_ em 1868, durante os ce- .:.

.- e a sua per eição técnica - Material de la •••
lebres combates de Lomas .:� qualidade e 'linda aparência. -.- É a máquina de .t.
Valentinas, a coluna do ca- .:. costura preferida pelas mulheres de todo o mun- ..l.
tarinense General Jacinto ,. :
Machado Bittencourt, defen- �t'" do. Completa assistência técnica - vendas a +t·
deu as posições conquista- :::, vista e a prazo, Eletrolandia - Edificio IPASE :::das na lomba de ACQsta, re- .. A d T

' �

pelindo todos os ataques ini- �t
- n ar erreo, .:.

migos; ti:.,. ORION -- Fabricação esmerada da Indústria Japonêsa...<r.
- em 19i7, Chapecó, nes- ••,. Borda -_ costura para à frente e para trás, Com- .:.

em: te Estado, foi elevado a ca- .:. ..+.
BONEQUINHA LINDA !tegoria de séde distritaL .... pleta assistência técnica. Experimente uma e ve- t
__T_ec_h_n_ic,_o_l�ol_·. -.-_A_n_d_r_é_N�i_Io_T_a_d_as_c�o_ ,

..:. .'

_

rá porque é a máquina de costura preferida por :::

I.:.. i milhares de pessoas de todas a� nacionalidades. .!.
Felicitações de Boas Festas. use o Braço de l,onga ..:+ jI;.
Distânçia - CIA. TELEFôNICA CATARINENSE .: :..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..: :..:..! ! ,� ....:::.. !:

..

,

- � . � ,. "":"":
,

As 5 e 8 horas
IMPERIAL
Ás 8,30 horas

�ovamente na téla
eavaleiros distintos.
'Os rei do riso .. ,

.

Tii�f��,BBoTTeLoucós-_HOJE NO PASSADO
DOIS PRONTOS DE SOR

TE
No programa:

Noticias da Semana. Nac.
Leões Malucos. Des. CoI.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
Censura - LIVRE.
IMPERIO (Estreito)

Ás 8 hora4
1) - Gregory PECK e

Ava GARDNER
•

em:

O GRANDE PECADOR
2) - Randolph SCOTT

A Igreia
Ueo e os
mas do

Cafó
Probl8-
Pais

UEFORMA AGRÁRIA
A pastoral, depois de mos-:

irar que é aterradora a fre

quencia com que o homem
rural abandona a terra, si

tua a posição da igreja an

te a reforma agrária. A igre
ja, diz, não tem direito de

ser indiferente a esse pro

blema. Considerando neces

sária a reforma, sabe, no en

tanto, de que cómplexidade
ela se reveste em país ex

tenso e diV'ersificado como o

nosso. Mas recomenda fazer

da utilização da terra parte
integrante do planejamento
'-1 pensamenfó êconomico-so
cial, bem' tomo .a ref'orma do

sistema de taxação das ter

'ras 'e' estimulo do recentivo
do cooperativismo, salários
decentes e justos, previden
cia social para a população
dos campos.
Também é focalizado o

'Problema da conservação do

<'010, além de outros ligados
aos transportes e energia e

létrica, obras contra as se

cal', petróleo, imigração e

coloniaação, previdencia so

dai, participação nos lucros,
saúde pública e educação.

tine-Diário
RITZ

dois

em:

O LUTADOR
cü�ecolor

,lo. ,No programa:
Cinelandia Jornal.
Preços;

Cr$ 5:,00 e 3,20
I:i:n. até 18 anos ..

ROXY
Ás 4 e 8 horas

1) - Um f ilme sensacio
nal.
TERRIVEL VERDADE

com :

William EYTHE e Barba
rn BRITTON·

I I
O LUTADOR

Cinecolor ..
com:

Randolph SCOTT
3) - Ray CARRIGAN
em:

O IMPERIO SUBMARINO
9/100 Eps.
No programa:

O Esporte na Téla.\
.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 10 anos.

ODEON
Não haverão sessão cine

matografica.
Ritz - Imperial - Odeon

Domingo;
Vicente CELESTINO �

Gilda ABREU
em:

CORAÇÃO MATERNO

FELIZ ANO NOVO!
Use ° Braço de Longa Distância.
CIA. TELEFôNICA CATARINENSE.

/
•

� IflflffO';d.RA.i I
=T��

no nOvO BANeO AGRleOLA
A eoop(Zr�tív�. de eré�lto n!! 1, do BRA�IL!

. SEOE PROPRIA

�éf�vt�1b
fLORIRNOPOLlS � STR CRTRRINR

Felicitações de ANO NOVO.
Use o Braço de- Longa Distância.
crx. TELEFóNICA CATARINENSE.

fraqueza e

exqotamento
FRAQUEZA E ESGOTA·

MENTO no velho e moço,
perturbações funcionais
masculinas e feminfnas,
medo jnfundado vista e me

moria fracas, mania de sui
cidio, tiques nervosos (ca
coetes), friezà, desaparecem
com [um só vidro das Gotas
Mendelinas. Adotadas nos

hospitais e receitadas dia
riamente por centenas de
médicos ilustres, Mendeli
nas firmou-se como o mais
completo e categorizado re·

vigorante do sistema nervo

so e das energi�s vitais.
Sem contra-indicação. Nall
drogarias e fa.l"mácias.

RITZ - dia 25 - tel'ca-
, feira.

�

Mark STEVENS e June
HAVER

Máquinas de Costu�a
.t' ....

PRIMAM PéLÀ

SUA FINA

APRESENrAçÃO

RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMAS-DE
COSTURA! .�

VENDEMOS COM GARANTIA E COMPLETA AS·

i SIST�NCIA TECNICA
, MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNIGA PA·

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

.- ... ATENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO - FO
NE 1.358

PEREIRA OLIVEIRA & CIA.
RUA CONSELlIEmo MAFRA, 6

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 22 de Dezembro de 1951o ESTADO
_------

I'. Diprio da 'Mefropole Lotes à venda
Por AI .Neto todas as nações tenham (AIvarus de Oliveira} de inicial' as obras o mais Na praia da Saudade, em

O Brasil é campeão de àl- conscienc ia da respousahili- Não resta dúvida de que cêdo possível. ' I'coqueiros, ao lado do gru-
.

guma coisa na' política in- dade .que lhes cabe na segu- 't notícia deve interessar Desta vez para felicidade po escolar "Presidente Roo-
tel'nacional?

"

rança coletiva". vivamente ao carioca. por- do carioca e orgulho do bra- 'sevelt", com 15' metros de
t

'

� C id t I C
.

e a, solução do problema sileiro, o trem subterrâneo I frente e área de 400 m,2,"Es�� pergun a surgtu . na " .omo -presi en e c o oml-\ qu Ireumao em que um grupo té de Ação Coletiva, Jcão possibilitará melhor, desell- - única solução para o ü;- T_?dos os lot�s servidos
de jornalistas tratava de ou= Carlos Muniz disse textual- . I irnento da cidade e mais trincado problema do trá- de agua. encauaua e luz.,t

' '- t confôrto l'OS meios de trans- 'rego do Rio - será uma rea,� 'lnfor.mações no local comtorgar campeona os as va- men e:
• . .

rias nações pelo que estão "Em última análise, esta porte, e a todos os brasileí- lidade! o sr. GIlberto Gheur�,fazendo' no mundo atual. 'segurança significa a orga- ros, porque quando o Rio ti-IA Iugoslavia havia sido nizacão da paz e a preven- ver correndo! suas diversas
consagrada campeã da va- ção da guerra atravéz dos A ""én tes linhas 'do. "subwav", terá
Ienbia por ter' a coragem, esforços combinados da co· � se colocado entre as maioressendo tão pequena, de opor-· munidade internacional", (INTERIOR) cidades do Mundo que jáse à intervenção do colosso Destaforma, ao assinar a Preciso em tocas as cida- possuem êsse sistema de
soviético. proposta de segurança cole- des e vilas. Ambos os sexos, ' transporte, como Paris, Lon-A Grã Bretanha foi acla- tiva,' destinada a evitar as Boa oportunidade. O't.imas dres, Nova York, Roma, Le
mada campeã das experien- guerras, João Carlos Muniz: condições.' Escrever Cia. ningrado e Buenos Aires,

, claspor ter feito uma expe- consagrou o Brasil como um iBrasi'l. C. Postal 3717 - S A comissão incumbida de
riericia com o socialismo -e Campeão da Paz. ',iPaulo. estudar o problema apre-
agora estar fazendo novfl sentou os estudos finais e'

agora só depende da Câma
ra dos Vereadores. aprovar
o 'projeto, -/fF:-: Q"" "

....
_ Hõuvê' 'iiina

-

sé'ria 'diver- � .c:,;�.,.�
gencia 'com referenda as

I a -J
distribuições' das linhas" __ ',.

,

_-,�-pois o primitivo projeto a- I _ _ -=;""'-=" .

� 00 ar =-:;
tendia melhor a zona sul. A I� �\.15 fiO, oeei cidade, l\Ul1"

-_ -

, imprensa fez barulho e o I �... �assc..lo bu\\do _1. -I�.á c;OI1'I
- \' \00911: Q

d ()IlU'"
VOK ,;4 w.,-"'-'Prefeito aceitou as suges- , l'Irei

, e\ f�ntO e,

,'\ '.',"
tões que provinham de apraV"·as ' ®"e\ tom, , .... ,

[maicrnecessldade justamen- oOVa5,·enef9\
.

ii \áó\ te a9ra "�
te da zona norte onde moram \sto \he ser

possante motor·

Mdois terços da população da .o ou)ti\io de um

MSa
.

Metrópole e cujos meiqs de

aMtransporte não preenchem J I
as necess,idades.'

'$ � •• H'O o,S EDestarte, serão construi-
.. "

1\
das in icialmen te tres linhas,

9I.e 2.S à. 22 H:.P.uma até 'Madureira - o 4,is- "

trito mais populoso da Ca
pital, - outra até a Praça
Saens Penã e outra até o

Mourisco, provavelmente. A
construção durará cinco à
seis anos e custará alguns
bilhões de cruzeiros.
Está em andamento o pro

jeto metrô e, segundo pes
soa ligada ao Prefeito. ês
te .está no firme propósito

� '��l"!_..:l,.. .'$ .
-i

_. :..

experiencia com os conser

vadores.
'

Os Estados Unidos foram
classifícados ,c<;>mo cam

peões da liberdade' pofq u e

os norte-americanos· estão
morrendo para defende-la
na Coréia e porque em todos
os lados onde a liberdade é

ameaçada pensa-se logo em

pedir socorro a Tio Sam.
A Ruasía foi catalogadã

como campeã das guerras,
pois nos ultimas tres anos

instigou uma guerra na

China, outra na Birrnan ía,
uma na Indo-China, uma na

Malaia e, além de ' outras

guerras menores, a guerra
na Coréia.

O campeonato guerreiro
da Russia foi considerado
tanto mais notável quanto é
certo que os russos fazem

guerra falando em ,paz, ..
Mas quando' chegamos ao

Brasil, 'ninguém se pôs de

acôrdo. Todos achavam que ,

o Brasil é campeão de algu
ma coisa. Essa alguma coi

'Ra. porém, variava de obser
vador a observador.

'

Entretanto, a
,
resposta

verdadeira estava sendo da

da em Paris por um brasi
leiro gordo e eloquente.

O, brasileiro gordo e elo

quente é o embaixador João
Carlos Muniz, representan
te do Brasil nas Nações Uni
das.
João Carlos Muniz pro

pôs, com outros 10 países,
que as Nações Unidas for

taleçam, desenvolvam e fa

çam respeitar o sistema de

segurança coletiva contra a

agressão.
A proposta das onze na

ções recomenda, entre ou

tras coisas:
1. Que as nações que per

tencem á ONU mantenham

forças armadas -especiais
t'ara' serem colocadas � dis

posição do organismo mte�'
nacional- quando, necessa

rio.
2. �ue as nações tomem

m' m�didas necessártas pa-
1'8 dar assist'encia ás forças
da ONU.
Apoiando a proposta, o

lepresentante dos Estados
'Unidos - Harding Ban-,
croft - declarou:
"Nós queremos intensifi

car o ritmo da resolução de
União Pela Paz, adota'Q_a -,pelas Nações Unidas no ano

passado, e fazer com que

SEUS INTERESS&S NO
Rio Qe Janeuo sedo '

bem defendidos, por
ARLINDO AUGUSTO ALV:.s

advoKado
,

A•. Rio Branco, 128 -.Salas 1801/.'
_

Telf. 82--6942 - 22-8005.

Distríbuídores
Comércio - Transportes

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

t A<iRA_DECIMENTO
. e' MISSA,'

José Miguel e Família, Tuffi Athy, consternados com

o rude golpe que sofreram com o passamento do seu que

rido filho, irmão e sobrinho SAMIR JOSÉ MIGUEL, a

gradecem sensibilizados a todos os que o� confortaram

no doloroso transe. enviando telegramas, flores e acom-

panhando-o à última morada.
.

,

, Convidam outrossim, os parentes e, amigos para a

missa do 70 dia que se realizará, em intenção de sua al

IV' ",... ili" 24 do corrente, às 7 horas.jna Catedral 1\'1e-

tropolitana.

ç:f�rm " ri�"
'

cf �� r) I a. T t� ('
22 Sábado =: Farmácia

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

Da Fé - Rua Felipe Sch
midt,
25 'I'erçasf'eira (Natal) -

Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

'

29 Sábado - Farmácia
Sto. Antônio - Rua João
Pinto.

30 Domingo - Farmácia
Sto. Antônio - Rua João
Pinto.
O serviço noturno será e

fetuado pelas' Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si
tuadas às ruas João Pinto
e Trajano nO 17.

R-jiRIDAS:-REÜMATisMO" II PLAOAS SIFILITICAJt

Elixir de �:OllJelra
"aMeaçA0 auxiUar ao tra

tam••to da �ifll1.

16a. C_
:1:odos os .oficiais e aspi

rantes a oficial R/2 das Ar

mas e Serviços, residentes
no Município -de Florianó

polis deverão apresentar-se
ao Chefe da 16a C. R. até o

dia 30 do corrente,·a fim de

serem atualizados dados a

seu respeito.
Jaldyr Bhering Faustino

da Silva - Cap. Chefe da
, lSa G. R. M.

(Continúa na '3a pág.)

O
-

G AGENTE LOCAI_,

soy ama &'Cia
d

'

'd'ePBl'er,ceÍusamoss' 'oPdaara' venda
, V n e se CaúRtH:8

·
',' e -

_ Tub(i)s Galvanizados-'Caixa postal, !39 Uma ·c8.sa de madeira, no� Arseniato de Chumbo -;-- Ge·
Telefone, 1607 I va e desocupada, com insta- ladeiras --: e outros artigo!'

lacão de agua esgotos e luz, de nossa importação.
Rua Jeronimo (não é morro), sito à rua Soco Com. e EXiJ. NEBRA

Co"'lho,- 14 Demetrio Ribeii;o. LTDA. - Caixa Postal. .. ,

� À tratar na mesma, rua 7133 - A - São Paulo:
FLORIANOPOLIS nO 38, com Vilel�. I ótimas comissões.

,Compre pel�' me
nor preço da cida
de o seu refrigéra
,dor NORGE, mo

dêlo 1951, com ga
rantia real de

5 anos.

A AGONIA DA
AS'M�
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova �ecei-,

ta M.ndaco - começa II cir
cular no sangue, aliviando os aces
sos e os ataql,les da asma ou bron,
quite. Em pouco tempo é passiveI
dOlmir bem respirando livre e fa
cilmente, Mendaco alivia·o"mes,
mo que o, mal seja antigo, porque'
dissolve e ,remove o mucus que
obstrue as yias respiratórias, minan
do a sua energia, arrumando su�
saúde. fazendo-o sentir-se prematu
ramente velho. Mendaco tem tido
tanto êxito que se oferece com a

garantia de dar ao paCiente retpira,
ção livre e fácil rapidamen1 e,� con',

pleto alivio do sofrÍlnpnto da asm'f
em poucos dfas, Peça Mendaco, hn,:.t
meslno, em qualquer fal'JnaciéL P..
nossa garantia é 'a sua proteção.

'-,

o 81))1'1
.

"VIRGEM ESPECIALJ ADE" da ",j

s�e�� 'fIRCtAf
io ....

"

ESPECIAUOl:,Dr
������""":��:���;.. _,

elA ,WETZEL INDUSTRIÂL-JOINV[LL�
,

;:"'tl
TORNA A ROUPA BRANQUISSi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Igreja Católica' e os Problem�s do Pai
MANlFESTAÇÃO DA IGREJA NO QUE RESPEITA A QUESTÕES :FUNDAMENTAIS DE INTERESSE DA COLETIVIDADE

Pela reforma da Constituição, contra o divórcio e a carestia da vida -- Exame da reforma agrária e de sua complexidade
Harmonia social, política sindical e situação internacional - Considerações sôbre o jôgo e sua' regulamentação

RIO, 21 (V.A.) - Em latitude o interesse da igre- dres para o Brasil (temos las. Não se iludam os que vernamentais. "No esclare

pastoral coletiva, lançada i ja em face de problemas a- somente dois mil sacerdotes na Câmara ou no Senado vi- cimento do povo e no eS101'

ontem, os cardeais, arcebis- I tuais e urgentes, e reconhe- I para 52 milhões de habítan- vem ensaiando o lançamen- ço para conseguir sacrifício
pos, 'bispos e prelados, resi- cerão que 'os nossos direitos I tes) formação doslares cris- .to de lei tão infeliz; não se que nos livrem do perigo' in

denci�i� do B.rasi!, fizeram de cidadãos não são ,men�-l, t�o�; fort�l:cimento dos. c?- deixem entontecer por. uns flacio�ista, o poder público
a posiçao da igreja ante os res do que os dos outros ci-

, légíos católicos, dos sernma- tantos aplausos, de origem poderá contar com a igreja,

da atualidade nacional. dadãos,> senão até maiores,' rios; ampliação da cateque- duvidosa e escusa, como

pO-1Abrindo a pastoral, decla- porque acrescidos da uni�! se; constituição de appstola- l derão descobrir. É para a fa- --------------'-------

raram os bispos que a igre- versai autoridade da igreja \ do �eigo; missão de impren- milia brasileira questão de
Ija pode e deve falar sôbre Católica". '

, ! sa na sociedade, atuação do honra que os seus represen- D N A R'assuntos da cidade temporal j REl.IGIÃO E MORAL cinema, do teatro e do rá- tantes repilam o.divóreío co-,

"

,

r•. ,,:,' e le:u, .. ,;. ,. _"'os
� não apenas sôbre o reino

I
As duas primeiras partes: dio; influencia dos despor- mo, um dos piores males que

de Cristo. "Os bem intencio- da pastoral versam proble-] tos na vida nacional e mora- nos ameaçam".
nados, os espiritos justos e mas religiosos e morais, tais! lidade pública. O JOGO E S_DA REGU-
esclarecidos verão em nossa como: necessidades de pa-' PROBl.EMAS POLITICOS LAMENTAÇAO

Em seguida, são focaliza- Combatem os bispos, tarn-
dos os problemas politicos. bém, o jogo e sua regula
Sem tratar de politica parti- mentação e, a propósito,
dária, a pastoral acentua a transcrevem a Pastoral do
necessidade de contr íbuirem Episcopado Paulista, lança
todos para o incentivo da de- da há algum tempo. A esse

mocracia brasileira, "enten- documento acrescentam ou

elida dentro dos principias tras considerações, relacio-
cristãos". Mostra que "há I nadas com o turismo e a as

todo um trabalho de educa- sistencia social. Declara, a

ção politica dos individuos e inda, a' pastobl que não
dos partidos, indispensável basta' combater a regula
para/que assumamos de vez mentação do jogo; mas é pre
o pôsto que nos compete en- ciso, igualmente, reprimi-lo
tre as mais firmes democra- nos antros a que a ilegalída-
cias do mundo ocidental". de fê-lo recolher-se.
POSSIVEL REFORMA SINDICATO E' POLITICA
DA CONSTITUIÇAO INTERNACIONA r.
Referindo a uma "possí- Quanto aos sindicatos, de-

vel reforma da Constitui- vem -ser livres e autonomos.
ção", declaram os bispos: Mas não devem esquecer-se

"Não, queremos julgar de de seus deveres de prorno- RIO, 21 (V.A.) - O pre- Vargas que o ministro Si
sua discutível oportunidade, ver a harmonia social ,e evi- sidente da Republica, aten- mões Filho admite residir a

mas só lembrar oficialmente tal' que os nossos principios dendo ontem aos estudan- resistencia dos prof'isstonais
o compromisso assumido, sociais sejam perturbados' tes das Faculdades de Filo- de nivel universitario ao

ante a consciencia católica por ideologias condenadas sofiá, confessou que existe exame de sufícíencia, para
do país, pela maioria esma- pelas nossas

-

Ieis e tradí- divergencia entre as auto- no fato' de se sentirem os

gadora das duas Casas do ções. ridades do ensino, na apre- doutores diminuídos por e8-'
Congresso Federal, de bata- A atuação do Brasil no ciação do projeto que auto- sa obrigação legal, enten
lhar pelas reivindicações do plano internacional - reco-Iliza o.registro definiti;o ,de dendo que o seu titulo já é
eleitorado católico. E .acres- nhece a pastoral - tem si- professor para os prof'iasio- bastante para provar capa-
centam que de' tal modo os do feliz e consetânea com as

I
nais de nível superior." cidade.

princípios propostos pela tradições católicas. • Favorável à sanção do U�1: MEMORIAL
igreja correspondem a ver- CARESTIA DA VIDA projeto de lei é o ministro Não obstante o presidente
dade e ao bom senso, que Ao tratar dos problemas

' da Educação, sr. -Simões Fi- da Republica aceitou o me

mesmo os não-católicos hão econômico-sociais, a pasto- lho (revelou o presidente da 'mortal dos estudantes de fi
de sentir-se à vontade para ral aborda, em prímeíro lu- Republica), opondo-se à o-! losofia contra o projeto su-

defendê-las. gar a carestia da vida. Diz, pinião da Reitoria da Uni-: jeito à sanç�o e prometeu
O DIVóRCIO que hoje, no Brasil, não só versidade do Brasil e outros I estudar com simpatia Os ar-

Um dos densos princípios os, pobres, :nas as classes org�os re_Pl'es:nta.tivos do I gumentos qu� lhe foram ex-

diz respeito ao divórcio, en- med�as tambem sentem a ne- ensmo uníveraítarío, '

I
postos, ass?cIando �� pou-

tre a qual argumenta a pas- cessidade urgente de bara- I PORQUE A FAVOR' co de coraçao ao espír-ito pa-
toral, afirmando que a prá- teamento do custo da vida. 'Explicou o sr. Getulio ra apreciá-los,
tica divorcista tem ,pontas Os bispos não se julgam téc-
largas no tocante à diminui- nicos no assunto, mas acom-

f:� �ai:fa;:!���d��'s,d�o��O:� i:t�;:��o���l��:s::oa t���: fm dificuldades no Pacifico
��;:�us����ela i��j���l�:rs� ;?��e:;'Se�:t���m��l��d_:_:c:�� I. um' quadrimot,or n!lval Ianquedomésticas e sociais. "Inf'e- I -.;

Iizmente, observa, 'a exper'i- Metralhados Dor
OAKLAND, .�aIifornia, I metros d� cost�,. A mensa-

•

ência da vida ensina queê' ,20 (O.P.) - Aviões de es- gem do piloto disse que um

muito fácil e mais cômodo um 8V·18-0 da FA'BJol�a aérea de emergen?i� dos motores sofrera um de

açular paixões '�ue orientá-
'

, estao vasculhando o PacIfl- san'anjo e que não, era pos-

NATAL, 21 (V.A.) -' co a procura de um h:ans- sivel controlar a velocidade

Quando pescavam na praia porte quadrimotor da Mari- da helice. Não se sabe quan
de Ponte Negra, distante al- nha que informou estar em tas pessoas se �ncontravam
guns quilometros desta ca-. dificuldâdes a 1.400 quilo- a bordo.
pital foram atingidos por
projetÍs de metralhadoras d@
avião B-25, da FAB em e

xercicio no local, Pedro Ro
Em nossa ,redaç'ão esteve, drigues e Manoel Benedito

ontem, João Arcênio, casa- Santiago. O primeiro foi a
do, residente nesta Capital, tingido em ambas as pernas
que nos declarou o seguin- e o segundo à altura do om
te:
"É d d P f't

bro esquerdo, encontrando-
varre 01' a 1'e eI ura, . .

M' .,

1 h' 2 8
se glavemente ferIdos.

,m,UI11Clpa a, anos e me- " .

ses. Ontem, foi receber a I I' '

dquantia referente a 37 dias ",asa os '

de serviço. Mais pagaram-no!P fl>penas 32 dias, faltando ;) I rn essores
dias! Faltou apenas 1 dia, A Profa. Jaii' Simão da

neil'o. 1'01' doença. Determinou o' Silva, diretora do Grupo
Consoante o Sindicato, a A linha do Extremo c1eseol1to de mais 4 dias o Modêlo "�ias Velho" fez

greve atingirá no momento Oriente .não será. atingi�a I br. Aldo Praze:es, cump_rÍJ;- entrega ao diretor da Casa
unicamente a Companhia pelo mOVImento a flm de nao do a ordem o Ílscal AntonlO dos Professores de Santa
Air France. Os delegados prejudical' as tropas ná In- Cunha, que declarou não po- Catarina, sr. Des. Henrique
das demais companhias de- dochirm. O centro de exwo- der atendê-lo nessa justa re- da Silva Fontes, da impor
clararam qué não fariam ração postal metropolitano clamação porql.!e, cumpria. taneia total de um mil cru
greve se não fossem obriga- 'foi igualmente excluido do com "praZ'er", as ordens do zeil'os, produto da arrecada
dos a substituir os pilotos movimento, bem como as se- sr. Aldo Prazeres,.," 9ão verificada entre os alu
em greve e se HÍes fossem ções de formação e aperfei- , Registe-se, o. fato, sem ou-1

nos .daque� educ�n.d�l"i? e
concedidas as vantagens já çoamento. ltros comental'lOs '" destmada aquela lDlClahva.,

---,---------------------------------------------

Florianópolis, Sábado, 22 de Dezembro de 1951

Partido Social Democrático
Comissão Execu.iva

�8Jaduôl
•

CELSO RAMOS, Presidente, em exercicio, da
Comissão Executiva do Partido Social Democrátí-
co, em Santa Catarina tem a honra de apresentar a

todos os correligionários os seus votos de Bôas Fes
tas e feliz Ano Novo, dando-lhes, com a segurança

I
da melhor simpatia, a certeza de uma consideração

a .

constante e profunda, almejando ainda largas feli

I
cidades a cada qual.

Assembléia Legislativa

De ontem a 3 'de Janeiro, Férias
Parlamentares

Reuniu-se, ontem, às 9 ho

ras, a Assembléia Legisla
tiva, sob a presídencia do
sr. Dep, Volney C. de Oli-

Encerrando os trabalhos,
o Legislativo entrou em fé
rias parlamentares, que se

prolongarão até o dia 3 de
veira.
A sessão transcorreu rá- janeiro do ano próximo vín

pida, não havendo materia douro, quando prosseguirão,
,

de importancia a ser discu- face à prorrogação já apro-
tida e votada. ,vada pela Casa.

oAVI
O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões

dos Comerciários, no Estado de Santa Catarina, avisa aos

8rs. empregadores 'que não deverão ser feitos descontos
na folha de pagamento do corrente mês, das consignações
dos segurados deste Instituto, em favor da carteirà de
empréstimos simplés desta 'Delegacia. ,

'Florianópolis, 21 de' dez'embro de 1951.
Francisco Câmara Net'o':__ Delegado. ')

Tam,bém greve da aviação
civil em França

PARIS,21 (U.P.) - A aS-lconcedidas ao pessoal da
sembléia geral dos membros Air France. Os membros
do Sindicato Nacional de I do sindicato convidaram o

Funcionários da Aviação pessoal das demais compa
Comercial, decidiu manter llhias a entregar 50% de
sua o-ecisão de entrar em seus salários aos grevistas
greve de hO.ie até 9 de ja- da Air France.

desde que a campanha pe!(}
saneamento de nossa moeda
seja travada com' inteligsn.,
cia e, sobretudo, honestírtg;
de".
(Contínúa na sa págil1<í)

Em aVIa0 especial da Cruzeiro do Sul, chegará,
hoje, entre 8 e 9 horas, a esta Capital, o nosso eminente
conterrâneo 'sr. dr. Nerêu Ramos, ilustre Presidente da:
Câmara dos Deputados.

O ilustre catarinense, que terá concorrida .recepçãn.
no aeroporto da Base Aérea, por ,parte dos seus amigos,
admiradores e correligionários, -vem ao seu Estado nata}
áfim de participar das comemorações do jubileu aureo de·
S. Excia. Revma, Dom Joaquim Domingues de Oliveira,
piedoso Arcebispo Metropolitano.

O sr. dr. Nerêu Ramos hospedar-se-á no palacete do.
seu irmão, sr. Celso Ramos, Presidente da Comissão Exe
cutíva do Partido Social Democrático, em Santa Catarina.

O 'ESTADO, cumprimentando-o, cordial e respeitosa
mente, apresenta ao eminente homem núhlíco. votos de
boas vindas e feliz estada nesta Capital,

Discordam a Reitoria e

Ministro,. da Educação
o

o Ollerário e o
Natal na' Pr8-
feitora••• � Contra a discrimin8uão racial

na União 801-A 'rlcana
ludii. Birmânia, Indonésia, Iraque e Irã dirigem-se à.

Assembléia das Nações Unidas sôbre o tratamento dis

pensado às pessoàs de origem indiana
,

PARIS, 21 (U.P,) - A India, Birmânia, Indonésia,
Iraque e Irã apresentaram hoje um projeto de resolução
relativo à questão do "tr'atamento às pessoas de grigell'f
indiana estabelecidas na União Sul-4fI:icana".

Pelos termos desse projeto, a Ass'embléia das Nações
Unidas recomendará a criação de uma comissão ele h'ês

membros, encarregados de ajudar as partes a levar a.

bom têrmo negociações visando uma conferencia. r.;sta:'
resolução convida ainda os governos interessados a de

signar ôs membros da Comiss�o num prazo de sessenta
dias e convidaria b governo da-União Sul-Africana a sus

pender à aplicação das disposições do "Group Arcas Act",
,enquanto estiverem em curso as negociaç'ões.

Finalmente, segundo esta resolução, a Assembléia
decidiria inscrever esta questão na ordem do dia de, sua

próxima sessão. Este projeto será estudado pela' Comis
são Especial das Nações Unidas, que hoJe começou o es

tudo da questão ao tratamento; aos indianos na Africa do
Sul.

j
•
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