
A Câmar'a
priQ_'�:f!� !�O I�e,er
'. RIo;.122jWr:a� - Antes

d.'e decla'{"Aa��
,
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-l'.ados os
, ,

..

"", r f'''''
, 'tnl-balhos da' '.·l},)lR �.es-

;iô, legtillativa,: o ·r:l'te':�·�dent;e
Ner{u""'ª,�n1(5i:Í,""e,l!1 ll('Úle, ela

Mesa, agradeceu o apoio 1'€

�",__.".--'-.·J'.....w""..._ cebido pelo plenário no de

sempenho de sua missão,
bem como a permanente co

laboração de f une ionários

Atentado contra o Cbefe �::?:�:�'e:, dad\a����:n�:
imprensa, que, censurando

do Esfado Maior .ou elogiando," sempre con-

'1' HAVANA, 26 (U�P.) ,- lo presidente Prío Socarras, tribuiu para o acêrto das a

Noticias de Camaguey di- há um ano, em seguida a um titudes da: Mesa, fazendo

I d t desacordo em torno da pol i-. sentir na sua opinião o re-
cristianismo, no tocante à zem q�e o ex-ch;fe. o es a-

.

I
questão da paz, disse êle, do maior do exercito cuba- tica do general no' exército,. :eye.xo da opinião nacton a i.

"mas outros, e graças a no, o general reformado vivia retirado em Camaguey 'iÂgradec�u ainda o presidel:
Deus eles são maioria, hão Genovevo Perez Damera, foi te aos líderes que conduz i

de ver com consciencia seriamente fer ido a tiros 'onde se dedica à criação de . ram os trabalhos parlamen
maior ou menor que a nega- por um pistoleiro não iden- gado. � no�icia diz �ue _o"j1ares, _ evidencjal1d� sempre

tiva da, autoridade religiosa tificado. Perez Darnera, que i pistoleiro disparou três t.í-
f
a naçao a

_ stlad per.mtan:nte
da Igreja, 'de 'sua competen- foi afastado do exército pe- : ros contra Damera. 'p�eo:upaçao o ll� eresse

cia para ação efetiva pela púhlíco.
Declarou, então, o presi-

paz não serviu senão para

I' dente Nereu Ramos:'
tornar mais desesperada e

'

- -

E dP I da a Llbla ste o "A Câmara dos Deputa-trágica a condição do con- roe ama .I
'

turbado mundo moderno".

dente
dos pode e deve estar satis-

Indppen ente feita pelo trabalho realiza-
Disse que 'a Igreja está � � .• ,do. Respondemos 'com o n08-

encontrando ,grandes difi- BENGHAZI, 26 (D.P.)

-'I
rei do Remo Unido da L�-

so esfôrco e eficiência aos

.culdades em seus esforços "Proclamamos oficialmente bia" - .declarou MO,ham: ceticism�s- dos que em nó>'!
para o advento da ordem que a Líbia, a datar de hoje, med Idrías EI Senussi, rei

li não confiavam, Responde-oficios da Santa Sé, para a .

d d E t d B hacristã, ordem de liberdade, tornou-se um Estado 111

e-I ? novo s a o, em
_

ang
.

-

mos com o resultado da nos-busca de uma paz duradou-
devido "ao fato patético de pendente e soberano e que, z.i, numa proclamação radio-

r sa atividade aos que nos
ra. Mas advert.iu de que o d dif did f' d t d '

que, hoje em dia, as verda- confol'Il1e decisão toma a I
J u,n. 1 a e a ixa a em o a,

quiseram menoscabar e de-desarmamento por si só não
não são capazes de ver em deíras liberdades não são a- da Líbia em 2 de dezembro I a LIbla.. ! mos a certeza à nação deasseguraria a paz, se o
toda a realidade o valor e a preciadas ou não são mais de 1950, teremos doravante

I
O novo sob�rano saudou I' que ela pode e deve confiarmundo continuasse a igrio- t d d Cforça criadora que reside no possuídas". o título de "Sua Majestade, a. er: .l�a

a em vigor a ons-! na atual Câmara dos Depu-rar os prhícipios básicos do
.. "

tituição elaborada e P:o. -

tados".cristianismo. - .. - .....-----

1 d I A blé I,--
.----------

, n;u!Fa a pe a, .

ssem ela Concluindo, disse o presi-
te ��:r�:�:'So i;:l�!t��:�:�; EM VIGOR NO' PA"IS NOVA'5 ;::t�:��:lu��i!�b:: e:�Pl�� I dente:
tanto o Oriente quanto o t I em nte a e

"Agradecemos mais urna
,

.

'

me eu-se so en e .'

'vez as expressões rom ,queOcidente por seu incessante
T b I d SI_'

-

!ti..
-

d d
a e as e a arlo ' IDlmo xercer os seus po eres e

quiseram prestigiar a dire-pãlavreado de paz, sem a-I' ,4." conformidade com as cláu-

;���J':r::l�:: �á;��: �i:�t:- O decreto o'otem assinado, pelO pr.,s., da Re�oblica sulas dessa Constituição. �!�al��C;:I�S a�h�:l�S:qs p�:�
visão do mundo - a ausen- RIO 213 (V.A,) �,O pre- cajú Cr$ 590,00; demais mu- ção de Maria, Feira de San- tidos, eu lhes quero asse-

da de pr incipío...s .cristãos, sidente da Republicá asai- nicipios Cr$ 490,00. I tana, Ipirá, Irará, Riachão gUl'arjPor mim e pelos meus

Disse que a ig,reja é asse- nau ante-ontem, 'decteto al-' Est,ad? da'Bahia -:-. Sal" I
do Jacuipe, 'Sta. 'I'erezinha, O TEMPO nobres companheiros de di-

diada por �\queles 'que eXÍ- terando 1l,S tabelas, do salá- vado!" Cr$ 700;(1); Ahigoi- IStO. Esteyão, Amargosa, reção que enquanto aqui es-
". . .

F B � It
.'

lt-
, Previsão do tempo até 14 tivermos, havemoS' de cum-gem o abandono de sua "su- riü.mínimo.

'
.

nhas, Conde, EIltre RIOS, '":s-" reJoes, ,?:qual'a, lrllçu,
,

" . - . T' ., I!J' • i�()r.as do•.,�U�',27. _-' -.:" prit o lJ.08"o·dev�l"'par-a gOfrl'posta neutralidade,. per. la.. Em re!a"ão aos, menores 'plânada, Réai;.·. Gaehociro, aguaqtlara,'_,,�qUle, eql1l- '. .

,� .

'L "".' ".. t Tempo - Instável, com (Continúa na 3& pág,)do, e, por outro, paI' aqueles, aprendizes, o salário será Camaçari, Catú, Conceição nça,. eg>e, lV.lal"aCas, l'nu u-
chuvas.

(IUe reclamam su'a neutrali- pago na base de 50 POl' een- de Feira, Conceição ,de AI- ripe, Sta. Inês, S. Miguel
Temperatura _ Estável.'dude. Nenhum dos dois gru- to do salário em vigor para meida, Cruz das Almas, Ita- Ubaira, Boa Nova, Djalma

, Ventos':"':' De sul a leste,:pos "tem uma idéia corréta o trabalhador adulto. parica, Jaguaripe, Marago- Dutra, vitória da Conquis-
do lugar que cabe à; igreja

I.A TABELA EM TODO O gipe, Mata de Sã') João, Mu- ta, Itambé, M:acarani, Bai,xa
nos grandes acontecimentos

,

PAíS
, '(ritiba, Nazaré, Pojuca, San- Grande, Itaberaba, Maca]u

mundiais". A igreja.

aCl'e,s-1 São os seguintes em todo' t6 Amaro, Santo Antonio de ba, Mairi, Mundo Novo, Ruy
centou, "não pode descer �a o territóI'io nacion�l os no- .J�sus, São,Felipe, São Feri_x, B�rbo�a: Casa �ova,. Curu
elevada e sobrena�ural esf�- vos salários mínimos em di- S,ao F�anclsco do Conde, S�o I ça, G�?:'la, Joazem), Remal�
r:" on�e a neu�ra�l�ade_ polI- nheiro para o trabalhador a- GOllçal.� dos Ca�os, Sao ISo, PIlao Arcado, ,Santo. �e:tIca nuo tem slgl1lfICaçao. .. dultQ, calculado ,na base de Sebastlao do Passe, Belmon- Bl'umado, Cacute, Caltlte
Não pode consentiT em jul- 30 dias ou 240 horas de tra- te, Cairu, Camarú, Canaviei- COR-deuba, Guanambí, Jaca
galo exclLu;Ívamente segundo balho: ras, Ilhéos, Ipiaú, Itabuna, ru,' Macaubas, Palmas de
normas politicas". Disse que Território dd Guaporé � Itacaré, Ituberá, Maraú, Ni- Monte Alto, Paramirim, Ria
-se tal coisa fosse reclamada Cr$ 700,00. lo Peçanha,. Caperuá, Ubai- (;ho 'de.Santana, Urandi, An-
da igreja, "a igreja teria Território do Acre -

... taba, Una e Valença -

, , .. gical, Barreiras, Correnti-
que recusar". Cr$ 890,00. Cr$ 600,00; Alcobaça, Cara- na, Cotegipe, Ib'ipetuba,

S. Santidade observou que Teritól'Ío do Rio Branco velas, Muçul'Í, PÔl'to segn-II S�l�ta: e Santa Maria da v!-muitos dos lidet'es do, mun- _ Cr$ 590,00. 1'0, Prado, Santa Cruz, Ca- tona - Cr$ 490,00; demaIS
do são homens de visão Clll'- Estado' do Amazonas _' bralia, Cicero Dantas, Cipó, municípios -----: Cr$ 420,00.
ta, que não enxergam além Manaus, Cr$ 760,00; demais Conceição do Coité, Itapi- Estado de Minas Gerais
das possibilidades da hora municipios, Cr$ 760,00. . curú, ltiuba, Jeromoabo, - Belo Horizonte, Juiz de
:presente, além das éStatísti- 'Estado do Pará _ Belém IMante Santo, Nova Soure, Fora, Nova Lima e São João
cas do potencial militar e e- _:.. Cr$ 640,00; demais mu- Paripiranga, Queimadas, Del Rei - Cr$ 900,00; Ita
conomico. E perguntou: nicipios _ Cr$ 560,00. i Ribeira de Pombal, Santa juba, Uberaba e Uberlandia
"Como podem eles formar a Território do Amapá

-, Cruz: �Serrinha Tucano, ----: .C�·$ 800,00;, d;mais rnU-
mais vaga idéia do valor·e Cr$' 460,00. Mana, Castro Alves, Cora- l1lClplOS - Cr$ 600,00.
da importância da autorida- Estado do Maranhão - S. _

Estado do Espirita Santo
de da autoridade religiosa Luiz - Cr$ 660,00; demais D N.....

- Vitória e Cachoeiro do
para a solução do problema mu�icipios, Cr$ 550,00. r. , ereu Ita'pe�irim :-: �r$ 800,00;
,da paz?" Estado do Piaui - Tel'e- Ramos demaIS mUlllcIplOS -

..

'

...

Os espiritas superficiais zina e Paraíba - Cr$ 540,00 K Cr$ 590,00.
demais municípios ____.

..... Pelo avião da Cruzeiro (Continúà na sa págin<l.)
Cr$ 460,00. I do Sul, regressou, segunda-
Estado do Ceará -- Fol'- feira ul�ima, ao Rio de Ja- C

•

i-
A

taleza - Cr$ 690,00; demais. neiro, o eminente conterra- dlO O av ao 80-
municipios - Cr$ 51Ó,00. neo sr. Dep. Nerêu Ramos, brn doas "a�asEstado do Rio Grande do ilustre Presidente da Câma- {'i \I �
Norte --: Natal - .... ','. ra dos Deputados., MANILHA, Filipinas, 26

'Regresson à Capital Fe- Cr,$ 500,00; demais munici- S. excia., que aqui veio (U.P.) - Informa a impren-
$:1'al, pelo avião da carrei- pios - Cr$ 370,00. especialmente para pal'tici- sa que um avião da força aé-
l'à da Cruz,eiro do Sul, o e- Estado da Paraiba _ João par dos festejos comemol'a- rea filipina caiu sôbre duas
milfente catari"nense D. Jai- I Pessoa .- Cr$ 550,00; de- tivos do jubileo-aureo do sr. casas próximas ao aeropor
me de Barros Câmara que, I mais -municipios -

: '
.. ,. Arceb�spo Me�l'opolitano,!? to de Masbate, matando dois

nesta Capital, pal'ticipou dos Cr$ 450,00. JoaqUim Dommgues de Oh- ,dos ocupantes das mesmas.

festejos comemol"ativos ao I Estado de Pernambuco - veira, teve oportunidade de Entretanto, nenhum{l.. das 26

Jubileu-Aul'eo 'de D. Joa-: Recife e Olinda -

'. receber homenagens dos pessoas a bordo do aparelho
quim n. de OliveÍI'a, Arce-! Cr$ 650,00; demais muni- seus amigos, admiradores e saiu ferida sequer, salvo o

bispo Metropolitano. I cipios - 500,00. correligionários, que ao seu, co-pilto, que foi a�ingido
O ilustre Chefe da Igreja \ Estado de Alagoas - 1\1:a- embarque, no aeroporto da i perto da orelha. O piloto a

.católica no Brasil, teve con- ceió Cr$ 590,00; del'lk'1.i.s mu- Base Aérea, compareceram, I tJ:i��i o desash:e � I?á vi

corrido bota-fóra no aero-l nicip�os _ Cr$ �90,OO., Ilevand�-lhe o seu abraço deI slblhdade e a dIsturblOs no

porto da Bas� Aérea. Estado de Serglpe - Ara- ,despedldas, . motor.
.

gressando no magistério, navais, que mais tal'de 1'e
foi professor catedrático de tribuil'am a visita, indo a
Dh'eito Penal d?- Faculdade bordo do "Almirante Salda
de Direito da Universidade, nh'a".
do Brasil, da qual foi reitor:
Nomeado para o Supremo
Tribunal Federal, durante
dez anos exerceu a magistra
tura com brilho, deixándo
julgados e pareceres que Ifirmaram jurisp.l'udencia.

IO ministro Carvalho Mou-
Irão desaparece aos 79 anos,

já aposentado no Supremo
por ter atingido a ida.de li
mite. No cemitério de São

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

� DIRETOR �
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F
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Apêlo do Papa em favor do desar
mamento "internacional

CIDADE DO VATICANO,
.

26 (D.P.) _ O papaPio XII
disse francamente ao mun

do ocidental, hoje, que ele
,

tem que partilhar com o co

munismo da culpa "pela en

tristecedora sombra de nu

vens que ainda paira sôbre
o mundo", na noite deste ou

tro Natal. Simultaneamente,
o papa renovou seu apelo
pelo desarmamento mundial,
em sua mensagem anual de

Natal, irradiada para o

mundo em 24 Iinguas, O

pontífice ofereceu ao Orien
te como ao Ocidente os bons

'
..

natural de S. João deI Rey,
Minas, e formado pela Fa
culdade de Direito de São

frescos.
Temperaturas - Extl'e

más de ontem: Máxima 22,0.
Mínima 18,9.

Ministro' {lari·a
Ibo Mourão

RIO, 2& (V.A.) - As le
tras juridieas do país per
deram um de seus mais ilus-
tres cultores, o ministro
Carvalho Mourão, ante-on
tem falecido. Era o extinto

PaulQ, aos 20 anos de ida
çe. Durante 37 anos advogou
no fôro desta capital, ocu

pando a procm.'adoria do
Banco do Brasil, da Central
e do Esta'do de Minas,

'

ln-

D. Jaime
fâmara

João Batista foi seu corpo
sepultado, prestando-lhe as

últimas homenagens amigos
e figuras mais representati.
vas nos circu los juddicos e

educativos. Era solteiro e

deixa tres irmãs, tambem
solteiras, donas Eugenia,
Aml' e Maria Paulina de Car
valho Mourão.

com-

Chegou a Porl0-
galo «Saldanha
da 8ama»
LISBOA, 24 '(D.P.)

Chegou ontem, a este porto,
o navio-escola brasileiro
"Almirante Saldanha", em

viagem de instrução dos

guardas-marinha. O "Âlmi
ralfte Salda,nha" ficará em

Lisboa uns quatro dias. Os
guardas-marinha e a oficia
lidade desembarcaram.
Hoje, o comandnte Suzana

fez várias visitas oficiais,
especiall1}.ente ao encarrega
do de negócios do Brasil e

ao ministro da Marinha de
Portugal. Esteve, também.
no capitânea

. da esquadra
portuguesa, o "Bartolomeu
Dias", sendo recebido por
todas as altas autoridades

o riso ,
•

j
• I

" PP: ,-

-- ---_._�_._.-

. Dois funcionários pú
blicos do Estado resolve
ram passar o Natal no

campo, com as respectivas
famílias. O clichê aeíma

reproduz um,.a fot.o.grafía
do pique-nique,

----------------�------------�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:.u. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

UR. ANTONIO DIB MUSSI

Clr1ll'..f.·CUniea Glral·Parte.
""1" eompleto _ .,pleialiaado i.. OO."9AS O•. 811NB1)·

.... ... ._raol m6todo d. dia..n6.ticoJ I trata•••to.
1!Jt)LPC)8COPlA - BlST.RO - SALP1NGOGJlAri. -� ••·r.so

US.O BASAL

"'.o.rapta por oDda. curtal-.llu·oeoa... lAe'o .alol
...hI... mfn Venae11lo. -

O"••lt6riot au Tr.j•••••• 1. 1· ••dar - lWifiel. ti. •.....
I

.

... o

••r_rto: o•• t .. 11 lIIor•• � Dr.•v.tI.
O•• 1. t. 18 kora•.;- l� .u"l.

....t••ui. - aa. Santo.· Dumont, 8, Apto. a.

CLINICA
do

.•

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.....,I.U.... et..,tlvo do Hospital de Caridade, de dl·.,er••

lrulti'tutoa e Calul
.

/
-0-

OUVIDOS. NARIZ. e GARGANTA
TrBtamento ti Operaçõe.

BllONCOSCOPIA - ESOFAGOSCOPIA
aeUrada> de corpo, e�tral!ho. de Pulmões e ••ofalro.

-0-

RAIOS X

.....1'.. .,areijao par. radioa:raflaa da Cabeça.
Tr•••f1.ml••ç1�. Dara t':onwól_e d, cura du Slno.U.... la'r.·

,_......

í -o-

'HORARIO DAS CONSULTAS
(Pé.. m.nbl '..,... Hospital d� Caridllde).

.-

," grd. - .Conlnltório V18eonde de Ouro Preto. li. t. (Alto.
Ia 0... BelIo Horjzol!�.e).

.

...tct.nci. Felip. Scnmidt 101. TeIsfon. - 1.660.
I

'

�--------------------------.----�-

DR. A. SANTAELA J(hnDlÍdo p.la "aeúldad. Na.

..........dte1na .. Uninraf Doeaça. do ....rêDlo rea,ll'I�rI•.... do Br••il). TUBERCÜLOS:I .

'

...1410 por contar.ó· da A••II- ..

Cirareia 'do Tora!:
lIheia 1 p.tcopàta. do Di.trito

"orm.do pela Faculdade N.do
hfeni.

DR.NEWTON
D'AVILA

DR. LINS NEVES
Diretor da Ih.ternidade • m'"

tieo 'do Bo.pital d. Caridad.. '

CLINICAS D. SliNHORAS
CIRURGIA -. PARTOS·

t.SSIST1!lliCIA AO PARTO •

OP.RAÇ�.S OBST&TRICAS
Do.nça. 1I'1andol.,.•• , tiroide.

·...'riol, hipopl... .te.
Di.tllrbiC.. nervo.o. - ••terl

I1d.d. ..:.. Re(im•••
·

Con,vItórlo: Rua hrnando ..-
."0, - T�l. U8J..
",id. R,'� da Satembro - ••11.
Ot.. • 801111 -'Tel. 848.

o ESTADO
Ad.lniatraÇle

Rectaçlo e Oficina. 1
rua Conselheiro Mafra,
a· 110.
Tel. 1.022 ._. Cx, ·Poa-
t&l, 139.
Diretor!' RUBENS A.
RAMOS.

. -Repreaent&Jue;
A. S. LARA

Rua Senador Dia.ta.,
'0 - 60, andal
TeJ.: 22-5924 - 'Rlo d.

J&n�ÍÍ'o
. ,·"B..AUL CASAM:AYO� .

,

Rua Felipe de OU..-eira
•.0 21 - SO ....r.

"el.: 2·9873 - SIo
-Paulo, ;,

":ASSINATURAS'""Y' ".'

Na Capit.al
ABO -; • •. CrI 100.00

. Seme8tre ,. Crt- 60,00
Trimestre . Crf 85,00

N-o IaterioJ'
Ano ..... cri 120,00·
Semestre .. Cr' '10.00
Trimestre .. Cr' '0,00
Anúncios medi••ta eOIll
tráto.
Os • originais. mesmo

nio publicados, ajo ••
rio develvídos,
,A direção nio se rés

ponsabiliza pelos e08-

certos emitidos 110. ar·

tigos assinadoa.

DR. M. S. CAVAL�. �,

CANTI
Clluic. nelu.iTa·mellte de ui·

Rua ·S*,dAIIl'1à ••001110', '1•.
·r.l"toue (M.) 7n.

Ulfta·

DR. MARIO
WENDHAU�EN

Cllniea médica d. adulto. •

cr1an<:a•..

CQDsultóriD - Ru. J�•• M.nto,
UI ;-- Tal. II. 7&1',

Consultas: ·da•• à. � .bor••.

ae.idêneia: Ru. .atev•• J6-

nio.r U. T.l. 8J!,

Dr, Alvaro de
Carvalho

Doenças. de Crianças
Consultório: Rua Traja·

no s /n .. Edif. São Jo:-ge �.

1° andar. Salas 14 e 16.

I. Residência: Rua. Brira
deíro Silva Paes, s/n � 30

.

andar. (chácara do Espa
nha).
Atende díàrramente dali

14 hs. em diante.
_

DR. ALli'REDO
CHEREM

Car.o Nacional de d.o.n�••, ...
' .••II,tal.,

h-diretor do Ho.pitaI Colonl.
"nt'Anll. .

Do.nça. ner'19... • mlntai•.

Impotencía Sexual.
It.....riradentea ·11° t.

Ciln.ultaa dll• Ui t. 1. l,,:)ra�.
rON;II: •. 7118.
ae.. ltu. Santo., Sará,,,., U

- ••walto.

• ,�.,.J,'

Dr. Anlôni,'Moniz ·�e Bragão
Comunica a .seus elientes e amigos Que rei

.leiou a clinica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua. Nunes Machado,

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

RESID:tNCIA: Rua Bocaiuva, lSI) - Tel�
tone M-714.

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

Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Santos Dumont, 12 - Ap. 4

Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 150 .. ltajaí·· .santa Catarina

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

O'... lt:ório: Ao. Vitor _.ire- - Aler••• _
....... ·1. -=- Talafon. 1.10'1. eo.ault6rio.: Rn Nun••••eIIa- ';' ,-' r.�� ....,..�""."
a..••ltall •• 11,10 Iíor•• a •

.

to, ? - CODlultal cla.1 UI i. 11 '.- _!!!'I,_�.. d•• 11 hor•••tU di.nte. • da. 11 i. 17 hor...

I
..'" ,"

....d.nei.: Rua .idal lbimOl, a.,tdlnei.1 aua .ar.c••• Gal- II•• M",..h.1 V.od";.JII.I,· ••""
- Telefon. 1.tll. lIíenne. , - ronel - 781, CURITI"� nuGllA"'" PROSI!:BAU

\ nal' da Iedicina. Tiaio}o.lltiI •
1b·1D,-nao de. Bo.pltal P.t-' Ti.ioeirorl'i�o dO' Ho.pital NerluIPIUU:I·e., ,,; _anlclm'io Judjei�rio

I&' Capital Pedar.l.
�o,. Cura0 de ,a.peeialllaçlo

__ t pelo B. N. T. �J:·Ult.rno e .�
....- nterno d. Santa C... da .'

.a_ri.'" _.!.II & d
...latente de Cirur&1& do Prof.

-- _r aO 16 a Janeiro.

I
. .

"'N_' D .
Ueo PinheIro Guimarl••. (Jtio).

"'14"_ _.ca - oenca, Ne,.. .,

�..
'

j
�::�:l:':l��::!:�!: ::� 11

..........ttôrlOI doO .lm'U.
l, 18 hora•.

". - lIaIa ,. .

I&Hi.lneiá: J,nDf.. &10 Br••-
Rua DO!::j Jaime CAmara, .

..... lU. '

. 20 apto. 2.
.

. Fone M. 802.O••••lta" Da. 11 la li

àoraa.1
-------------'

. 'h"f�nel .

:::=:·l�:.·· DR. A�NDO VA- Dr. José Medeiros
LERIO·DE �SSIS

MEDICO
o.. lerYJ�OII tt. CHalea lai••dl
� "'l.tência ManJel.al • a.-

1bIust...eral - Doeaça. d. ... "Ital de Cari••d. liIJa.r.. - Proetoloct� • CLINICA ••DICA D. CaIAN.
•letri�id.d••'diea dAS • ÁDULT08

-----�----------------------------

�AI'.r,scO'::./_:_fII OlIflAJ'fTHOOO OlA.

/I� . n05 VAPCJOS
.

•
..11 ';}":

" _.�:,.,% � "'�' �
/-

,1'/' P.
.

'Crédito-M:Predial
RESULTADO DO 550 SORTEIO 00 PLANO "H'"
REALIZADO NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1!J5 li

CADERNETA N° 25..466
PREMIO MAIOR EM MERCADORIAS NO VAI,OR D�

.

Cr$
.
6.000,00

----_._------------�---

Aproximações Superiores
. Em Mel'cadorisa no Va
lor de c-s 1.000,00 Câda

Uma

Aproximações. Inferlores
Em Mercadorias no Valor
De c-s 500,00 Cada Uma

, CADERNETA N0 25.467
CADERNETA N° 17.167
CADERNETA. N0 31.275
CADERNETA N0 17.379
CADERNETA N0 10.691

CADERNETA N0 25.465
CADERNETA N0 17.165
CADERNETA N° 31.273
CADERNETA NO 17.377
CADERNETA NO 10,691

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

o resultado acima é do SORTEIO do mes de NO··
VEl\iBRO de 1951 EXTRAIDO dos cinco primeiros pre
míos da extração da Loteria Federal do dia 28 de No··

vembro de 1951

Florianópolis, 30 de Novembro de 1951
Visto

Orlando L. Seara - Fiscal de Clube de Sorteios-

..

FAÇA UMA VlSlTA A

FABRICA DE MOVEIS
DE

Rodrigues
& San.o.s

r;oruz.A LIMA & IRMÃO�
Cons. Mafra. :17
Florianópolis

....
-

;

ESCR.ITÓRIQ DE
AGVOCACIA

DO SOLlCITADOR WAL
DÍR CAMPOS

..

Advocacia em ceral
Funciona junto aOI 1.lItl·

tutOR e Caixas de Ag.osent..
doria. A�identes do Tra9a·
lho. Inventários. Sociedadel.
Naturalizações.
Escritório: Rua Vitol

Meireles, nO 18 - 20 aadar .

Materiais de Construção,.
Beneficiamento em Geral,.
Madeiras para todos ott>

Fins, 'Aberturas, Assoalho&�
Forro Paulista, etc., Madei
ras de Pi�ho, Lei e Qualida
de.
Escritório. Depósito fIo

Oficinas - Rua.24 de Mait'Jo
nO 777 - Estreito - Fl()ria
nópolis.

Viagem com. segufítnça
e rapidp,z

só NRi;IÕÓo��SUtBRIASILEIRO:
DO

I
Fbrianópúlis - lt.ajaí - Joinville -

CUfitib81-I '

Age"'nL--t:a...... 'Rua Deodoro esquma da
. Rua Tenente Silveira ':

fi
_______ 10:'_ ..._. ....._ .. ...-__ ....._ .•_ .....

" ATLA
-------------------------------------------------------------------------

ti. fi. I. I .. I ... "" &,a·c:t::;a... :1f. e�_rI�i!!:l(!�If:1i

NTI'CA FI AC'O
"'" ..... ;

OS MELHORES ARTI�OS! OS MENORES �REÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIOS - ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES -' DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS·
ENCERADEIRAS GELADEIRAS LIQUIDIF�CADOR� BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALAN'fES -·RE-

.

SISTENCIAS CONDENSADORES
*

o mais completo 'estoque de peças para r�dio
Rua 7 de Setem�r(), 21 e 21 A _

...

�lorj.anóP6li�
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ANIVERSARIos: .

SR. JOÃO COSTA
Transcorre, "hoje, o an í

-versário natalício. do. sr .

. JO[W Costa, competente fun
-e ionário do Banco Nacional
-do Comércio, nesta Capital.

';_�o an íversartante serão.

prest':adas significativas ho
menagens, às quais nos as

"-sociamos. com prazer.
vIUVA RUTE' L. T. DE

SOUZA

Ocorre, hoje, o an iversá
rio natalício da exma.. sra,
d. Rute Lobato. Tolentino de
;cSouza, viuva do saudoso con
terrâneo. sr, Ar! Tolentinó
,,o.e Souza.

p,...s muitas homenagens, as
-de o ESTADO.

FAZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

- Epaminondas Santos
"Filho,

- João Pires Machado,
;gerente do "Diário da Ma-
-:xú:.i'i", .

,

SENHORAS: I.

- Angelica Riggenbach,
"ligna esposa do sr. Ernesto
:Riggenbach, do alto. comer
cio local,
- Maria de Lourdes Mei-

SENHORITAS:
-- Heloisa Souza Costa,
- Olíndina Souza.
V'IAJANTE :,

DES. FLAVIO TAVARES
Em goso de férias viajou,

-ontem, via aérea, à Capital
'Federal, o sr, Des. Flavio.
'Tavares, membro do Tzibu
.nal de Justãça' .

.....

Exposição a

cêu aberto
Diáriarnente das 16 às 191'horas, at é<l próximo 2 de ja

cneíro, encontra-se f'raquea
-da ao público, a exposição
dos melhores. trabalhos dos
alunos, à rua Bocaiuva, 53.

Esta exposição,' além da
-orjg inalidade do local, em

I.>��mo céu aberto, expõe qua-,
-dros que demonstram muito
'bem que,' mesmo no Brasil,
-e em Santa Catarina, há

g:nmdes esperanças na arte,
-dependendo seu sucesso de
'uma orientação certa. e se- I
�-m:a. Com efeito, 'as duas
-dezenas de expositores, in
dependendo' do sexo. e 'da
idáde, mostram. progressos
.incalculáveis, 'obtidos gra

-ças ao método prático "do
}::l:iOI. Cesare Musacchio.

(ASA MISCELANlÁ di:ltri
r.·uidora dos RAdiol :a.C.4-
\; íeror, Válvula•• Dia-eol,.

RuI' COIilAtllheiro Mafra,

I Camara comf
vrlo ,O seu deve-
<esta Casa e para com o país,
·trabalhando com patriotis
zno, com elevação de propó
sitos para resguardar sem

pre, permanentemente, a

-diguídade do Parlamento
Nacional. Nesta hora de des

pedida desejo expressar aos

$l?S. Deputados os votos que
":fazemos pela felicidade pes
soal de cada um, para
q�le possamos dentro de um

.mês, aqui nos reunir nova
.

mente, a fim de zelar pelos
bteresses da nação, contí

nuando a obra que começa
.mos nesta sessão. legislativa
'ê que há de marcar a nossa

',atividade como uma das
·:rc..s.is fecundas que já teve fi

República". -

_.

, -.".

tem assisti·De'ia ,perlDanente e
•

GRÁTIS POR 5 ANOS!

é
a
c

s

'.

I. Gabinete inteiriço, acabado com tinta sintética,
branca, resietente, Observe o seguinte: possuir um refrigerador que, durante não.

apenas I ano, porém, 5 anos, está completamente "segurado"
contra falhas de funcionamento - é uma grande vantagem!
Porém, ter em sua casa um refrigerador como White Star, que

produz frio econômicamente e conserva os alimentos, ano após
ano, sem falhar e sem dar aborrecimentos com visitas de

mecânicos, isso é um achado, é um tesouro para seu Lar!
White Star é uma legítima obra-prima. A incrível simplicidade.
do seu motor selado. - o famoso "Rollator" que é silencioso 6

de absoluta confiança - assegura um funcionamento impecável
por longos anos. Procure vê-lo imediatamente.

2. Vedaçíio rigorosa contra a umidade.

3. Isolaçió com lã mineral, à prova de umidade e

apodrecímeuto.
' •

4. Aeuhamento interno esmaltado a fogo.
, 5� Lâmpada eDJ-hutida.
8. Compressor fechado, silencioso - o- famose

"Ronato!"'.

....

'7. Prateleiras de aço zincado brilhante.

8. Evaporador de aço inoxidável.

S Porta do evaporador, de alumínio.

10. Fôrmas para cubos de gêlo com extrator.

II. Moldura isolante de material plástico resistente.

.12. Fahríeado pela B�.sD1otor - Perfeita organização.
de serviço. . ���t�ge�

1&ra4Molor
"

,
Em exposição no Concessionário:

OLIVEIRA & FILHO" LTDA. • RIJa Cons. Mafra, 135 • Florianópolis
,

CÓNCESSIONÃRIOS NAS PRINCIPAIS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO E DE TODO O BItAS,'L

..

'\,

I
�I

I
.

,

"
.

.

....,t:" .. , t
J
•

AVENTURA,S .. .. ..DO

II
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4 Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Dezembro de 1�51

Hoje: Avai x Paula R-amos
Foi transferido p'ara a noite de hoje o encontro Avaí x Paula Ramos,
p�lo .Campeonato de Profissionais•. Com o triunfo paulaino frente ao
Figueirense, cresce o inreresse do publico pelo· «Clássico da amizade».
- &

TO
..:-& � T or& <

"':...:-__.......,.".-_'W'.."' & .,. .,- "' ..:-......:- ..:-...................... • , _ "' - _ �.

" Es'tado' EsportiVO
"

..
.,.

_ �•••- .....,. _---..._,. �",...-.-.",.� __..._ - .._-.-_._-_..- ..,..._..., .._,._-_ _._-.- � .",._• .......",.-..;-••�.._._-_ _._. ..-.J'fa ."".

ovo empate entre Avaí
e Figueirense

.Jogo - Avaí. x Figueiren- siderada bôa para um amis-ltodaVia, incorreu no êrro de

se. toso à luz dos refletores. efetuar os ataques pelas ex-

Local - Estádio da F. C. Do principio ao fim, o' tremas, razão do pouco tra

F. "balho dado ao zagueiro cen-

D t no 12 Á !
dversá O F'

.

a 'a - c,i>-, -:J51, I trau a versarro.
, iguer-

te. i rense, vindo de duas derro-

1° tempo - ° x O. I tas, frente a esquadrões por
20 tempo - 1 x 1.

I
ele' vencidos no turno, e

Perante uma assistencia �rio-médio '. O ataque' esteve

I
entes �s quadros de aspiran- Artilheiros - Meireles, ,ainda mais defalcado de tres

que não chegou à' dar ás bí- irreconhecível, apenas con- tes, VIsto ter o, Paula Ra- para o Figueirense, aos 17 I grandes valores,' fez tudo

Iheterias a irrisoria soma vencendo o trabalho de En- mos feito a entrega dos pon- minutos e Saul, para o.Avaí, ,Ipara não sentir novo amar-

de seiscentos cruzeiros .. " guiça. tos, vencendo assim o Fi- aos 24 minutos. gor pela derrota. Lutou bem

(Cr$ 600,00), degladiaram- gueirense por W-O Juiz - José Ribeiro, bom. 10 alvi-negro, embora mui-

8� �a noite de sába�o, no es- I" VITORIA DO GUARANI Renda - Cr� 4.787,"00. tos pensem o contrário.

'tádio da rua Bocaíuva, os Na tarde de domingo teve Quadros - Avaí - Adol- I O resultado final·foi de'

conjuntos do Paula Ramos II, sequência o Campeonato Ci- finho, Beneval ,e .Nenem ; um tento para cada lado,

e Figueirense.
' tadino de Profissionais, de- Waldir, Boos e Jair; BoJão, tentos obtidos no segundo

Precedidos ambos de: uma I frontando-se as equipes do Moracy, Nizeta (Américo e I half-time por intermedio de

derrota, o pl'i�eirtf'fl:ente Guarani e Atlético, novamente Nizeta), Niltinho [Melreles, para o Figueiren-

ao Guarani e o outro diante
I Atuando dentro das suas .(Américo) e SauI. 'se, executando um podere-

do Atlético, foram ao

gra-I
características habituais, o Figueirense Dolly, .j so shoot de fora da êrea e

mado, na sabatina, trícolo- conjunto do "bugre" conse- Garcia e Laudares : Romeu, "Saul, num sem pulo, apro-

res e alv�-�ret�s, em busca

'I
guiu mais uma atuação dig- Cuca (Adão) e Adão (Papi- veitando perigosa 'carga ao

da rehabitítação.
'

, na de aplausos, com a qual co e Ney; ; Airton, Enguiça, arco de Dolly. Os melhores

Bom desenrolar teve o logrou nova vitória, man- Urubú, Amarim (Meireles) em campo foram Dolly,

"Clássico da Disciplina". tendo-se invicto nas tres e Caréca. Adolfinho, Beneval, Garcia,

muito movimento, com joga- partidas do returno. 2xl, as-j. O velho "stadium" da rua W�ddir, Romeu, Saul, En-

das de classe, princípalmen- ,

sinalou o marcador. Toinho Bocaiuva foi palco, domingo guíça, Nizeta, Boos e 'Adão.

te da jlarte do Paula Ramos
'

marcou os dois goals do I ultimo,
à noite, de mais um Empatada a peleja ficou

que realizou seu melhor de- [Guarani, aos 44 minutos da, "Clássico da Rivalidade".
- sem decisão a taça "Cronís-

sempenho do ano. P fase e 30 da segunda. O Os ingressos, vendidos a SAUL - Mais uma vez o

Itas
Esportivos ele Florianó-

O, jogo, como' era espera- único pontos do quadro do preços populares, propor- "mignon" extrema Iívrou o polis". '

do transcorreu, equílíbrado. 14° B. C. foi feito por Caré- cionaram uma assistencia Avaí da derrota Será, ao que apuramos,
Todavia foi mais apreciado ca, aos 19 minutos do 20 pe- 'n.umerosa, dando às bilhe-te- Avaí .de�xou patente sua /'

marcada nova data para o

o trabalho do Paula Ramos, riodo., rias a soma de 4.787,00, con-I superioridade. O quadro, j desempate.
tanto defensivo como ofen- Norberto Rodrigues foi o

,

sivo. O Figueirénse, sem Gil dirigentes da porfia, com a-

Gumercindo e Bráulio não tuação aceitável. '\

pareceu o mesmo de outros Os quadros foram êstes:

jornadas. Entretanto não GUARANI - Isaias, Vai-
decepcionou o alvi-negro. ca e Erasmo; Frederico, Ze- Eis a situação dos clubes

I
"':50 lugar - América, 210.

Lutou bem, frente a um ad- zinho e Egon; Alemão, Toi- cariocas na Taça "Discíplí- 60 lugar - Olaria, 273.
versário de categoria, dís- nho, Fausto, Jaime e Lau- na", após a rodada de do- 70 lugar - Canto do Rio,
posto a conservar o triunfo. 1'0. Os melhores foram mingo: 434.

'

Gostamos do modo como o AUGUSTO, autor do 2° pon- Isaias, Vaíca, Erasmo, Zezi- 10 lugar - Fluminense;
técnico Carioni reorganizou to paulaíno nho, Toinho é Jaime. 102 t ° 1 Scom

'

pon os. 8
'

ligar - ão Cristovão,
o quadro. Deslocando Forne- ATLETICO - Soncini, 20 lugar - Bangú, com 507.
rolli para o centro da linha A contagem foi de dois Pedro e Djalma; Alcindo, 104 pontos.
média� a defesa ganhou tentos um, favoravel ao Valério e Taranto; Hercílio, 30 lugar
mais cérebro, mais homoge- Paula Ramos. Vitoria justa Vadinho, Mirinho e Caréca. 194.

neidade, constituindo um e merecida a do
, trico'lor 0:'\ melhores: Soncini, Djal- 40 lugar - Bonsucesso,

perfeito trabalho de ligação. I praiano. Os dois tentos do ma, Mirinho, Caréca e Her- 200.
Inegavelmente Fornerolli é, vencedor foram de autoria cílio.

o cérebro do conjunto e sua i de Luiz e Augusto, aos 11 e Na'preliminar entre os es

presença como médio cent�'al 36 minutos do 1° tempo. quadrões de aspirantes, o

veio resolver um problema Ul'ubú obteve o ponto 'de vencedor foi tambem o Gua

de suma gravidade. honra do campeão da cida- rani, pela. contagem de 3x1.

Dinarte teve desempenho de justamente quando fal- Assistimós no jogo dos su-
Noticiam no Rio que du-

.admirável. A melhor figura tavam 2 minutos apenas pa- plentes às maiores violen- rante o Campeonato Brasi

do gramado o zagueiro

paú-I
1'a o término da peleja. cias por parte dos jogado- leiro de Futebol, nos locais

laíno. O quinteto atacante Foi arbitro do embate o res de ambos os quadros e,

-esteve além das suas posses,
sr. Sergio Tomazini, com ainda que pareça .mentira,

.,-----------------------

com Augusto de meia avan- boa atuação. o árbitro Norberto Serrati

çado e ,Paulo imitando, em- Os ,quadros atuaram as- ni não efetuou nenhuma ex-

bora sem perfeição, oformi- sim organizados: pulsão do gramado.
-dável Carlyle, cognominado P. RAMOS - Hélio, Di-

,
" I"am.-nh

- . A Diretoria do Lira Tenis Clube deseja aos seus
ú rompedor de defesas". narte e Jaime; Itamar, For- � ao
1<; f' t d

associados e exmas. famílias BOAS FESTAS E FELIZ
=n 11n, o o o conjunto pau- nerolli e Cazuza; Luiz, Ari,
laíno desde Helio a Abelar- Pa ulo, Augusto e Abelardo. fOrd 1941 �ANO NOYO e tem satisfação de convidá-los para o

-I d'
,grandioso Baile de "São Silvestre", a' realizar-se no dia

(' o con UZlu-se satisfatoria- FIGUEIRENSE _:_ Dollv, VEND-

,

E-SE um ell\ per- 31 de dezembro, quando será f,eita a apresentação das
mente. No Figueirense, Gar- Garcia e La,udal'es', Romeu, f 't t de1 o es a o e por preço con- "DEBUTANTES" de 1951.
da em plano superior no Cuca 'e Adão', Urubú, Eng'lll'- 'd t'
t'

,.
VI a IVO. TRAJE: - Smdking - Summel' e Branco Rigor.

no fmaL Romeu contin na ça, Ney, AmoI'I'ln e_ Cal'eca. V� t t
'

'

-

_
er e ra ar a rua Tereza Florianópolis, 18 de Dezembro de 1951.

;sendo o melhor homem do Não se 'l'eaII·zoll. o embate C
.

t' 3rlS ma, ,19 - Estreito. A DIRETORIA

Vingaram-:se dos revezes· do turno
os : dois· Iricolores

Vencido ()( Figueirense pelo Paula, Ramos e

o Atletico pele Guaraní-2 x t em ambas
as 'partidas, resultudos [astes,

o FLUMINENSE LIDERA A TAÇA
'�DISCIPLINA"

9° lugar -

.

Flamengo,
- Madureira, 520.

10° lugar - Vasco, 626.
11o lugar - B"otafogo,

754.

PROIBIDOS OS JOGOS DURANTE O
NACIONAL DE FUTEBOL

a serem disputadas pelejas
desse certame, estarão proi
bidos os demais encontros
amistosos ou ofIciais.

Lira Tenis Clube

C_ R.
Todos 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
16a C. R. N1.

Correntis'a
Companhia Americana ne

cessita admitir um, com

grande prática em escritu
ração mercantil.
Apresentar-se munido de

documentos ao Largo }<'a

gundes, 4, das 8 às 12 e das
14 às 17 horas.
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OLUB DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O M.ÊS DE DEZEMBRO

TERÇA-FEIRA _. DIA 25 _ DIA DE NATAL - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA DISTRl·
.

EUIÇÃO DE CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS _. SEGUNDA-FEIRA -- DIA 31 -- SÃO SILVESTRE
- O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A APRESENTAÇÃO DAS "DEBUTANTES" E DEDICADO A.TODAS
AS SENHORINHAS QUE JA 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 DE INICIO AS 21 HORAS E PARA O BAILE DE GALA, ÁS 22 HO

RAS

lotes à vendalI . PARA, OS MALES DO'

:11� FIGADO
, ESTÔMAGO e INTESTINOS

Na praia da Saudade, em

Coqueiros, ao lado do gru

po escolar "Presidente Roo

sevelt", com 15 metros de
frente e área de 400 ·lnZ.
Todos os lotes servidos

Ide
água encanada e luz.

• Informações no local com

o sr. Gilberto Gheur.

�H E P A C H O L I N
·"0 R EM E'D I O QUE

SERVIÇO NA�IiJ�T��A�E(:;�!�DIZAGEM Il�. "1' Aumentou' a arrecadacãe do
llep",tamento Regional �::a�:�ados do Paraná e Santa

I imposto de reDd�'
E O I T A·.·. I .

EMPRIMEIROLUGAR,SÁOPAULO,SEGUIDAPELO
... DISTRITO FEDERAL, P. ALEGRE, RECIFE E SAL·

Curso de afiação de serras RIO, 22 (V.A.) _ As �r�DO: capital que figura em

COM BOLSA DO SENAI, PARA OPERÁRIOS DA recadações do imposto de jterceiro lugar é Porto Ale-
INDúSTRIA MADEREIRA

.

renda. no Distrito Federal, gre, que, nos cinco piimei
entre janeiro e maio de ros meses de-1951, aperece
1951, somarem 572,9 mí- com recolhimento no valor
lhões de cruzeiros, enquan- de 38,0 milhões de cruzei-
to que no mesmo período de ros, contra 31,8 milhões -em ',:

1950, êsses recolhimentos idêntico período de 1950.
totalizaram 452,2 milhões de Seguem-se Recife, com 19,8
cruzeiros. milhões de cruzeiros; Salva-
Esses dados são extraídos dor, com 18,7 milhões; Curí

do último número do "Bole- tiba, com 13,1 milhões; e

tiro Estatístico" do I. B. G. Belo -Horizonte, com 10,9
E., que publica tambem os milhões. As outras capitais
montantes dessas arrecada- arrecadaram menos de 10
ções. nas restantes capitais milhões de cruziros.
brasileiras. Em São Paulo, A marcha ascensional das
foram arrecadados nos cín- arrecadações devidas ao im
co primeíros meses deste posto de renda, nos ultimos
ano 368,9 milhões de cruzei- anos, pode ser apreciada a

ros, total sensivelmente .su- travez dos seguintes totais
perior aos 314,8 milhões re- anuais: no Distrito Federal,
colhidos de janeiro a maio em 1948 1.315.2 milhões; em
de 1950, ° que evidencia o 1949, 1.548.2 milhões; e 1950
sensivel acréscimo ocorrido 1.853.3 milhões; e, em São
nas arrecadações do genero, Paulo (capital), em 1948,
nãô só na capital bandeiran- 1.210.7 milhões; 1949, .....
te como nas demais capitais 11.416.3 milhões; e 1950,

...- brasileiras. 1.581.6 milhões de cruzeiros.

_____---�=�-----t-
. '.
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_
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M anésia Bisurada a} correr o na

O uSO da a�-".iiO forte e uão qu-:: túrbio8 esto-
�ia a aliJlleu a�da biperacidez e 180JllpriJllidOS.c

E óeeIDCmacais. • ID P

o Diretor Regional do SENAI comunica aos senho
'ij,'és industriais do ramo da madeira que, como nos anos

.anterio res, encontram-se abertas as inscrições para o

'«;UI'EO supra, as quais poderão ser feitas por carta ou te
Iegrama, dirigido ao Diretor Regional do SENAI, Rua
Chile n. 1.380, Curitiba, até 15 de janeiro próximo,

Para-os candidatos procedentes do interior será con-

-cedida uma bolsa mensal de Cr$ 600,00. ,"

As condições para a admissão são as seguintes:
a) - conhecimento completo das quatro operações

fundamentais de Aritmética (soma, subtração,
multiplicação e divisão) ;

�) - saber Iêr e escrever;
c) - ser aprovado em exame médicó;
d) - ter mais de 16 anos;
O curso conta' das seguintes partes:
a) - conservação e reparação ligeira, de máquinas;
b) - rudimentos de solda;
e) - AFIAÇÃO E LAMINAÇÃO DE SERRA-FITA;
d) - afiação e preparo de serras de vai e vem -

tísset e peri;
e) -;- afiação e recuperação de serras circulares.
O CUi'SO 'terá a duração de cinco (5) a dez (10) me-

.ses..

Flausino Mendes - Diretor Regional.

"
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'dIZ�;��!)li Í/!',!t/J'v Magnésia
'Bisurada'

A Companhia Teleíeníca
Catarmense

rREGUIçA E FRAQUEZA
VAN A.O I O L

MOÇAS DESAN!MAiJASI
HOMENS �SEM ENERGIA,

...Não é sua culpa:
É a fraqueza que o deixa cansado, palido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.

A fraqueza atrasa a vida porque rouba

as fôrças para o trabalho,

VANADIOL
awnenta os glMIUJOS sanzuineos e VITALIZA o sangue en

·,f':'(íuedrIo. É de gosto delíeloso e pode ser usado em todav

as idades .

Distribuidores
.

Comércio - Transportes
C. RAMOS S/A'

Rua João Pinto, 9 Fpolis

/

Sem capinha, Zé Barbad-i,
Ao ver o ,,,. 1'0 avançar,
Fugiu. grtta+do: Socorro !
'Não qu-romais tourear l

Entre-tanto, Barba Feita
No c abaret pir.ta o sete.
Mucltacha pra êle é maio,
Porque pretere Gillerte I

i
!'

mes •••.

,.uDcf
.AIUi'
para os que usam

Gilletle AZUL

Irmandade do Senhor Jesus
dos Passos e Hospital de Caridade
FUNDADA EM 1765 - ANIVERSARIO DE FUN-

DAÇÃO •
De ordem do sr. Irmão Provedor desta Irmandade,

convido os Irmãos e Irmãs, para, revestidos de suas in
signeas (balandraus e fitas), assistirem as solenidades
com que esta Irmandade comemorará o seu 1870 aniver
sário de sua fundação.

DIA 10 DE JANEIRO
As 6,?O horas - Comunhão Geral dos Irmãos e 11'

mãs,
As 8 horas - Missa com sermão ao Evangelho.

Consistório, 20 de dezembro de 1951.
Luiz S. B. da Trindade - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Câmara MuniCipâl

-

-

-Exame '-'8
-

admlsS80 aos alnaslos-'ElD vlqor no' País._. 21& ÉPOCA EM FEVEREIRO
Estado do Rio de Janeiro I demais municípios -

....

RAJ·0, ·I�a-o do, veto do sr. Pre'falto Curso sob a orientação da Profa._ Antonieta de Ba1'rOS
- Niterói, São Gonçalo, Pe- Cr$ 550;00, li V "I (} Fernando Machado, 32 - Fone 1.516,
trópo1is, Nova Friburgo, O sr, Celso Rosa em nome

80 Abono dA Natal, _

Matrícula aberta das 16"às 17 horas.
Nova Iguaçú, Nílópolis, São do Sindicato dos Enfermei- ti Abertura das aulas a 2 de janeiro.
João da- Merítí, Duque -de 1'08 e Empregados 'em Hospí- A Câmara MUlíl'icipal a- mente, o saldo disponível do

-'
Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado).

Caxias, Campos e Barra tais e Casas de Saude do Rio
provou o parecer da Comis- exercício de 1950.

�Mansa - Cr$ 1.000,0.0; de- de Janeiro, agradeceu em são Especial designada pa- ara surpresa da ,Cama- Partacípaçoesmais municipios - nome de trabalhadores. ra apreciar o Veto total Q. ra, o Diário Oficial de 7 d.e
Cr$ 700,00, ferecido pelo sr', . Prefeito novembro p. passado publí- Vva. Felicia A. Carneiro Luiz SchmitzDistrito Federal --

,.,.'
- Os Venclmeotos Paulo Fontes, ao Projeto de cou o decreto nO 8, baixado

Cr$ 1.200,00. lei que .concede Abono de pelo Executivo; com ,d�ta de
Estado de São Paulo - do FuncioDalismo Natal ao funcionalismo pú- 5, vinculando um crédito de

São Paulo, Sto. André, S, blico municipal, que é 'J que Cr$ 350.000,00, por _

forma
Bernardo do Campo, S. Cae- ,; Catarinensf\ segue: irregular, por conta do sal-
tàn o do Sul e 'Guarulhos -

.

"Com o ofício n? 872, de do do exercício de 1950.cia, pelo Procurador Geral
C'Cr$ 1.190,00; Araraquara, 15 do corrente, o sr, Pref'ei- Muito embora esta ama-

da República, contra a Lei
, ! 'E'Campinas e Santos -

", - to da Capital comunica ha- ra wnha feito sentir ao -

n. 22, desta Assembléia, por "

Cr$ 930,00; São Vicente, ver aposto veto total ao pro- xecutivo a ilegalidade do CI-
mim promulgada a 5 de ou-Guarujá;: Jundiaí e SOl'OCà- [eto de lei n? 129_, que COD- t.ado.. para o qual não rece-tu bro de 1951, solicito-lhe seba - Cr$ 860,00; Sta. Cruz -

cede ABONO DE NATAL bera a previa e expressa au-
digne - Vossa 'ExcelênciaRio Pardo, França, Araçatu- . ,

1 8JOS sea-vidores municipais, torização, e afim de não
,', du' P' mandar íntormar-me, pe os "' _'ta, Bauru, Gatan uva, 1-, _

t t porque o considera mexe- criar dificuldades ao pro-
,

b
-

C
'

d J -dã orgaos compe .en es, o se-
,

d drácica a, ampos o OI. ao, .

t quivel uma vez que manda, jeto de lei conce en o o a-

R ib
'-

P' '1' baí e' gu III e: .
'

d t
.

u errao <reto, au at ,

) Q 1 d
� ser pago conta do excesso e bono e o seu pos enol' paga-I tia a arreca acao Pedro de Andrade GarciaBotocatu, S, José. do Rio

t t í f't' 1 E' tado 'no arrecadação no corrente e- mente, a Comissão de Fi-
Preto, Marjlia, Presidente o a ei .a ped? .s.

d xer�ício nanças, em data de 26 de"

'('" t' tá presente ano, ' ISCl'lmman o -, "

tPrudenteí., 7Ual'a mgue a,
, ,

'

t ib it '(i Aproveitando a oportuní- novembro, para pron a so-

.Ja.carei,'Jabbticabal; Limei- port,mes et por)
rJ·U os m-'d-:-..Je faz referencias aos I

-

d assunto apresen
- pos os' e axas ' I - ,"'-1 , uçao o d , L

dar do tem o prazer de participar I
tem o prazer de participarra, São Garlos e B�rretos.� 2) _ qua1 a 'arrecadação 11

oficias n�s, 530, de 28-8- tau emen a recomen a 1
! a v excia e exrna, família, a v. excia. e exma. família,Cr$ 830,00; demais mumci-

1 d t
� , , 592 de 17-9, 740, de 12-11, que a despesa corresse por I

" .

t t d t d' . , '

\ a cança a nos res pnmell'OS '

'. _ " 1 1 ' :', o contrato de casamento, de o con ra o e casamen o e
pios - Cr$ 700,00,

"
í trimestres do corrente ano' [é 837, de 6-12, nos quais a- conta do pr�.va, e exce,s�o, sua filha NELZA, com o sr. seu filho ALDO, com a srta.Estado do Paraná -I,

3
'.

"b" d' l lega para a "Câmara de de arrecadaçao] no exe:,ctlclOIAldO Hermelino Ribeiro. Nelza Zomer Garcia,' r.' itib A" alia Campo I ) - qUaIS as ases e

I 'd d it em ClII'SO tendo em VIS ao. 'I' I 53
',_,UrI 1 a, rauc " ,

'l esti ti
. -

1 Verea ores ao par a SI lIa-
, 'f" ° 740 d R. General Bittencourt, 101. Av_ Herci 10 .uz, ,Largo, Colombo, Piraquera é

I
es ima Ivaped,prevElsao qtlil: e-

I cão econômica do Munici- contido no o ICIO n ,e

I
/

-,- ,

P' h' varam o o er xecu "O ar' -

P f'�ao Jose dos m ali>'- . - ,

Iic ít P d L' 1 pio" e atendendo "que nao 12-11-51,' .do Senhor. re eJ-,
-

NELZA e AI,DO .

_

,

M' so rCI ar ao o er egrs a- t. • 1 f �Cr$ S50,OO; AntOnIna, 01-
t' t

-
-

t' era mais posslVel suplemen- to MUnICIpal, ao qua 01

I N01'VOSP
,

, C t . IVO pos enormen e a pro- -

d t-Tete.'!, aranagua, as lO, l' -

d L' 2? d tal' qualquer dotacao ou a- anexada uma emons raçao
, .'

I PI' mu gacao a eI n. "" e
, . '. '

d d-.faguaralva; .Japa, a meu!l.,
5 10 51' "l't

-

-

brir credIto especwl por do excesso e al'reca açao
Y)' • ••

P t G' - - cre( I os espeClals -,

d" 't t.J lralmlnm, ' on a rossa, 't d d conta do provavel excesso e do exerclClO vIgen e .. con en-
,

S' A'
/ por con a o excesso a ar-

,-'

d' 'b'l'l' 1RIO Negro, enges, ssal
d

.

-

d t arrecadaçao, no presente e- do' nela uma lSpOlll 1 l( ae e
.

t C b<" reca açao o corren e exel'-
" -" C 8778840 dBal1delran es, am ala,

"f" xel'cícJo fmanceu'o , em fa- de r$ 8 . , , que ese-

C I' P/' J . CIClO lllancelro; . " . ,

b torne 10, rocoplO" acare-
4)

, .'d't • ce dos pedIdos Ja encamJ- java utilIzar para co er Ul'a

zinho. Londrina, -Ribeiro
I

-

tqua.ls .os ele lOS
nhados mas ainda não de- de gastos que vinha fazen-

DI 'S' t A t
.

da Sup eme11 ares e espeCIaIS ."

�
. C� d'varo, au o

,

n amo '

b.t t' 510 9'-í clchdos_ pela amara. o.

Platina, Sertanópolis, 1mbi- � e1 o�. a e ,- -�t� .e as
O veto foi interposto den- No oficio nO ,837, de (j-12,

tuva, Ipiranga, lraÚ, Mallet, re�p)ec, -lVas I,mpor adnclas; b:o do prazo legal. e pode, o sr. Prefeito Mui'licipal, en-
P d

'

I' R b o � quaIS as espesas, .

d
'

'd
-

ru entopo IS, e ouças, d' t d L' 22 't portanto, ser apreCIa o, tre outras C.onSI eraçoes,
, - -

T
. eCOl'reu es a eI

.

CI a-
� -

'l-'RIO Azul, Sao Joao do l'mn-
d 'f' d

• d A Genese do projeto de disse que "a esta atura nao

io S, Mateus do Sul, Teixei- a, espeCI lcan o �s espe-
Lei em causa teve sua ori- é mais passiveI suplementar

�'a Soares, e União da Vito- sas

1
com, �e�soal �1�0, �e�- gem na sessão de 6 de no- qualquer dotação ou abrir

ria - Cr$ 600,00; demais soa Ext��- umerano, ,es-
vembro p. passado. desta crédito especial por conta

municipios - Cr$ 550,00. soaI Vanav.el, Pessoal de
Câma:ra. dO,l1l'Oyavel excesso de arre-

,

Estado de Santa C:utadn..a �br�s, I�_a�lV�S e-outros por
O reCllt"so apresentado pa- c-adação no presente exerci-

- Fíorianópolis __:
. , . . . ..

e a ene- IClac os;
ra_ atender à despesa do re-

I cio financeiro", Nessa mes-

Cr$ 650,00; demais munici- 6) - se, posteriormente ferido projeto,' foi, inicial- ma data, a Câmara estava
pios - Cr$ 530,00. à promulgação da Lei n. 22, aprovando em última dis-
Estado do Rio Grande Sul citada, admitiu o Poder E,

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

cussão e votação o projeto
- Pôrto Alegre - xecutivo Pessoal Extra,-Nu- aos dois itens acima, especi- de lei que concede o Abono
Cr$ 800,00; dema�s muni!.. merário e Diarista, Pessoal ficar o Pessoal admitido, de Natal aos sel'vidores mu-

i::ipios - Cr$ 650,00. para Obl'as e outros, espe- respectivos cargos e venci- nicipais, ' " I
Estado de Mato Gl'osso:-,- cificando o total dos mes- mentos e o total da.�espesa Com o ofl.cio nO 837, o sr, i

Cuiabá - Cr$ 570,00; Aqui- mos e os salários e venci- daí decorrente, mencl�,nal1do ! Prefeito não remeteu à Câ-Idauna, Campo Grande,

En-!
mentos pagos, e quais os os nomes das autolldades mara nenhum dado ou qua- I RITZ I

' ROXY
ü'e Rios, Mal'acajú, Corum- Dec�et�s ou Portarias de responsáveis pelas novas dro demonstrativo sobre a Ás 5 e 8 horas I Ás 8 horas
bá Poxoreu, Alto Madeira, admlssao; admissões. posição do provavel excesso IMPERIAL .. , E o sucesso Contil1u�.L;geado e Tl'es Lagoas -I 7) - se, posteriormente à' Outrossim, cumpl'e-mAe e�- de arrecadação em 1951. Ás 8,30 horas CORAÇÃO MATERNO
Cr$ 700,00; demais muni-I promulgação da citada Lei, carecer � Vossa Excelencla Continuou, oficialmente, co- Simultaneamente. �ODEON
ópios - Cr$ 500,00. ,foram criados novos cargos a n�cessldad�e de contal: �0l11 mo verdadeiro, o demostra.- O sensacional filme que As 8 horas
Estado de Goiás - Goiâ- no Quadro Unico do Estado, as l11forma�oes ora solIclta- tivo do excesso enviado jun- arrasta multi-dões ao cine-! Espetaculo de Palco e Te-

nia, Anápolis, Silvania, C.a- e se foram s�nc.iona�as por das, ,no maIs, breve p.razo

I
tamente com o ofício nO 740, ma!

, , ,

"la.'
talão, Ipameri, Pires do RIO, Vossa ExcelencJa, leJs nes-, possIvel, pOI_quant? dISPO- de 12 de novembro, pelo Um fIlme que agraaal'a

a!
Glenn FORD e Janet

Leopoldo Bulhões, Vianópo- t se sentido; 'Inho a�el1as de 15 dJ�s �pa�a qual, como já ficou dito, de, todas p�lo seu desenrolar! LEIHT
lis e Goiandira �_Cr$ 690,00 8) - em caso afi,rmativo, cu.mpl'1mento. d.a eXJgencla um montante indicado de

I
LEVANTA-TE MEU Al\WH O IDEAL pE' UMA VIDA

.

felta pelo M:IJ1lstro Relator Cr$ 1.857.288,40, fora apenas
no S, T, F" sendo que do utilizado um crédito de _ , " �,.I!••!I••••••••••••••, ,•••I!'
prazo acima aludido sobram, Cr$ 969,500,00 do que l'esul- exc�sso Ja mdICado. E o tambem fal:çe a afIrmaç�o .

tão só oito (8) dias t d' 'b'I' 1 d 1 projeto de abono acha-se do sr. Prefelto de que a Ca-, " .

a lima IsponI 1 tC a ,e (e '

,

. .
'

_ ' "

Caso, todavia, não venha Cr$ 887,788,40. dentro do q�lantum mdlCad,o mara na� mdlcou os recul'-

esta Presidência receber as peJo Execubvo quando pleI- sos habels, porqu,e eles es-
e ,aludidas informações no re- Tanto assim é verdade, e teiou nova suplementação tão enquadrados dentro do,sMaria José R. Schaefer ferido periodo (oito dias), e nenhuma dúvida havia por por conta do excesso de ar- pl'óprios elementos ofer:c�-participam aos parentes a tempo de encaminhá-Ias parte do Executivo, que, em recadação, para pag-ar des-, dos pelo Executivo MUlllCI-

,e pessoas de suas rela- "a� S. T. F., ver-me-ei na 7 do andante, portanto, um pesas feitas; cl'eilit9 êsse a- paI,cões o contrato de casa- contingência _ a contra- dia após o envio do oficio inda não decidido pela Câ- Tendo em vista as consi-�ento de sua filha TE- gôsto, é bem verdade -, de nO 837, o sr, Prefeito ende- mara, que poderá c0!1cedê- J derações acima e as qu� fo-
REZINHA, com o sr. pleitear junto à'quela Egré- reçou à Câmara o oficio na lo, ou não, no todo ou em

j ram amplamente apresenta-
Nelson Antunes Mar- gia Côrte, a dilação do pra- 846, no qual dü:igia um ape- parte. Nada impedia, e ne- das durante as discussões e
tins.

zo que para tal me foi con- lo à mesma e solicitada a nhuma lei existe que impe- votações do projeto de lei
cedido_ decretação da suplem�nta.. ça o Legislativo de votar sub-júdice, .somos pela re-

'Na oportunidade, apre- ção de Cr$ 1.0(m.845;00, cujo um crédito por conta de ex- jeição do veto total apreseri
sento a Vossa Excelência Of, projeto de lei fôra enviado cesso, principalmente quan- tado pelo sr. Prefeito Mu-

,.
__

meus reiterados protestos por s. Excia. em 12-11" cal- do a importancia decretada nicipal, mantendo-se� assim,
de aprêço e admiração_ cado, na maior parte, por (Cr$ 300,000,00, no caso) é o projeto de lei nO 129, que'

(a) - Volney Collaço de, conta do provavel excesso de bem inferior ao montante concede o Abono de Natal,
Oliveira - Presidente", arrecadação, aproveitando o indicado e para o qual o

I
aos servidores muniéipais,

A brevidade da solução da saldo indicado na demons- Executivo Municipal MIi_ci- não só por ser medida de
Lei n_ 22 depende, portanto, tração já deferida, num to- tava autorizaç.ão para cobrir justiça como porque a J?re-
do Sr, hineü Bornhausen. tal de Cr$ 887.788,40, despesas já feitas. , .... , , '11 feitura Item dinheiro para
Se SHa Exeelência i'etardar De conseguinte, o que o (Cr$ 887.788,40),

'

cobrir essa despesa.
nas informações considera- sr, Prefeito quiz dizer no O qüe houve e o que há é I S.S., em 20 de dezembro
das indispensáveis, o Su- oficio de 6-12 - não sendo '0 desejo de negar esse pene-j de 1951. _

,

premo Tribunal Federa\,sõ- mais possivel suplementar ficio aos servidores munici- i' (As.) Rafael �igiacomoparticipam aos parentes e pessoas de suas relações, mente poderá apreciar o qualquer dotação por conta pais, por todos os meios f;' ! -" Presidente; Antônio P.
o contrato de casamento de seu filho DANUBIO, com a Recurso em março, quando do pr�vavel excess(}de aI'l�e- modos, c?mo se ,verifica dG I Apostolo -:- Rel�t�r; Osn!srta, AlcÍrema Espezim Vieira,

I terminarem as férias foren- cadaçao -, era que SI nao! que se dIsse aCIma. Melo - Ci restrlçoes; Osnl
Florianópolis, 25-12-51. ses. 'devia votar créditos além do I Quanto. a esse aspecto, Raul Lisboa; Má,rio Couto".

6

Participação
Vva. Maria A. Martins Ewaldo Schaefer

'participa aos paren tes
e pessoas de suas rela
ções o contrato de casa

�ento' de seu filho
NELSON, com. a srta,
Terezinha do Menino.
Jesus Ramos Schaefer.

Nelson e Terezinha
noivos

Fpolis., 25-12-951

Participação
RODOVAL MOTTA ESPEZIM e SOLOAR VIEIRA

ESPEZIM
participam aos parentes e pessoas.amigas, o contrato

-de casamento de sua filha ALCIREMâ, com o SUl'.' Da-
nubio Pinto Paladino.

/ -;- .

�

GLADISTONE-PALADINO e LUIZA PIN'l'O pALADINO

e

, Senhoraparticipa aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o contrato de casa

mento de sua filha MA

RIA-CARLVIEM, com o

participam aos parentes
e pessoas de suas rela
.cões o contrato de casa

mento de seu filho

MOYSÉS, com a srta.
Maria-Carmem Carneí-

sr, Moysés Schmitz.

Fplois., 25-12-951 1'0.

Moisés e Maria Carmem
noi vos

Jagua run a, 25-12-951

Hilda Gentil Ríbeírs,
e

Iracema Zomer Garcia

Florianópolis, 24 de dezembro de 1951-
...........................................

João Carlos Carvalho Viúva Joana Teive de
e Freitas

Filomena Conceição Car-
valho

Participam aos parentes
e p-essoas de suas rela

cões, o con'trato de casa

�ento de sell filho VAL

FREDO, com a srta. Ida
Teive de Freifas.

'

Participa aos parentes e

I
pessoas de suas relacões,
o contr�.to de casamento
de sua filha IDA, com Q

sr. Valfl'edo Carvalho,

'IDA e -VALF,REDO
confirmam

Florianópolis, 24�12-51.

ViDe,-Diário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OI.� r" 1i o
DIREITO

Paralelo 42
1919
Paz de' É·s�i�·it·o·

'.'
'

.

.......

,

.

A Esperança ." ; .

BIOGRAFIA
'

Augusto dos Anjos .. , .. ,..................... De Castro e Silva, 25,00
Pedidos para Representações A. S', LARA Ul'DA: - Rua Senador Dantas,"

,
"

Noções de Finanças e Direito Fiscal , ..

Comentários Cód. Proc. Civil - 4 vol. , .

Normas Jurídicas de Contabilidade
Comentário C&d. Penal

.

O Di�Ól'cio
.

Teoria e Práti�'a' d�' P"i'������' Fi���l'
.

: : : : : :.,: : : : :

o Suicídio ; .

ROMANCES
D in heiro Graúdo .

Manhattan 'I'ransf'er
.

Aventuras d€ um comUl�i�t'�
.

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

:3 Soldados � . . . . . . . '. � .

De Plácido e Silvá
De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
Ribeiro Pontes '.

Érico Maciel -P0...
Roque Gadelha de
MeJ.o .

Napoleão Teixeira

c-s
100,00
480,00
150,00
130,00
50,00

65,00
40,00

John 'dos Pass-os ..

John dos P!1S..'lOS .•

John- dos Passos ..

Jóhn dos Passos ..

John dos Passos . '.

John dos Passos ..

Joshua Liebmam
'

..

André Malraux ..

45,00
4.5,0.0
50,00
50,00
2.'i.-O'O
45,00
3.0,00
30.,00'

4CHiú -- C. Postal 1268 - Rio .de Janeiro. Acompanhado de .vale postal' ou

cheque pagável no Rio de Janeiro.

Compre pelo me

nor preço da cida
de o seu. refrisera
dor NORGE, mo

dêlo 1951, com ga-
rantia

.
real de

5 anos.

Caixa postal,' 239
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLORIANOPOL:IS

Osny Uama & Cia

Estabelecimento Gráfico Brasil
�-"

f\ceita-se todo! .e qualquer
serviço concernente a arte

. \
. .,

-

Rapidez e perfeição
Preços módicos

Rua tons. Mafra. 92 F'torianopnhs

Participação'
CELSO RAMOS FILHO E SENHORA

participam aos parentes e pessoas de suas rela- ,

ções o nascimento do seu filho, LUIZ GONZA
GA MEDEIROS RAMOS, ocorrido, a 16 do cor

r.ente, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

Lotes Canesvletrasem
Ótimos lotes-à venda prontos para construir.
Tratar com Herculano Farias no ed. São Jorge, 10

andar, sala 4, diàriamente das 9' às 11 horas.

SEUS INTERESSES NO
Rio de Janeiro 8tll'lo
bem.defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVlI8
advogado

A.... Rio Branco, 128 ;_;_.Salaa 1801/4
"Telf. 32-6942 - 22-8006.

.

rERIDÃs;"REUMATISKO
• PLApAS SIFILl'l'IC..u

HJ�xtr de Nogueira
.ed1eaçlo auxiliar a. tr.. F....,

·

tam.ato di. ,ffUt. arm ? (1as·
,-._-------�-

Vende-se dp PJl'nt�o
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 na 17.

'. �

I Pel'8 revisao 1iJ
ITratado de Paz
I RIO, 22 (V.A.) - O l\'li
nistéiío das Relações Exte
riores, em resposta à nota

que lhe enviou a Embaixa
da da Ita lia, comunicou on

tem ao embaixador desse
país, Senhor Mário Marti-

Il:i, que o govêrno brasileí-
10, nos termos (10 procedi
mento acordado com os Go-
vernos dos Estados' Unidos
da América, da Franca e da
Grã-Bretanha, res�lv�u con

cordar, como signatário do
Tratado de Paz com a Itá
lia, com a proposta de revi
são do mesmo.

�

Caba'o� sadio-sí' Fuv-anil' '

. fixados mas não colado;.
L Isso vçcê consegl!.irá.
--........... usando �_

BRYLCREEM
O fixador mais que �arfeito J

._---" ,,-�----

Barata Hudson
45 mil qu ilometros 112

HP - 6 cilindros pintura
nova, ótimo estado de con

servação. Vende-se ou tro
ea-se por casa ou terreno,
Tratar com SC,HNORR

Rua Felipe Schmidt, 42'
sobrado.

No mundo do
ádío e/da TV

.

Pôr AI Neto .

• Y,. A cidade de Baltimore i

tem agora' 324' mil 993 ne

ceptores de televisão. Du
rante o mes de novembro
foram vendidos 11 mil 104

aparelhos. Faz um ano, a

cidade possuía 222 mil 186

t'�eptores de vídeo. Os al

garismos são dados pelo Co
mité de Circulação ,da Te
levisão de Baltimore.

.)(- As 10 mais populares
canções do rádio norte-ame
ricano na última' semana

são as seguintes;
uA Ghost of. a Chance".
"And So To Sleep Again".
"Be Mine Tonight".
"Because Of You".
".Bela Bimba"
"Belle Belle My Liber-

ty Belle"
_

"Cara Cara Bella Bella",.' ,

"Cold Cold Heart".
"Come On-A My House".
"Detou r".
.;:. A importancia ve

'

o po-
der da televisão podem ser

avaliados pelo que acaba
de fazer a- organização "Ce
lanese Theater", que possue
shows de TV em New York.
Esta organização mandou

buscar em Londres a atrrz

Parnela Brown para tomar
oarte em uma só .exibição de

',s�lzan and God".
'

Para essa uníca exibição'
'lerão pagos um salário R'\':
tronomico e Pf�ssag.ens de
avião de ida e volta.

Próximo' domin
go em grande
Iançamente
DO RITZ

CASA MISCELANIA d,11tn.
buldor. dos Rádios R.C.Ã
Victor, Válvulae e Discoa.

Ru� CoaseJheiJ'o Mafr..

Uma casa de madeira, no
va e .desocupada, com insta
lação de agua esgotos e luz,
(não é. morro), si1;o à rua

Demetrio Ribeiro.
A tratar na mesma rua

na 38, com Vilela.
'

Camisas. Gravata., P1l.
",pr; Meia!! das melhor••
?elo8 menores, preço! aó .1

'.AS,� MISCEI.ANlA - !Im
:ouelbeiro Mafra..
'II

.Aa�ntes
(INTERlOR)

Preciso em todas as cida

des e vilas. Ambos os sexos.

Boa oportunidade, O'timas

conrnçoes. Escrever Cia.
Brasí'l. C. �ostal 3717 - S.'
Paulo.

, i

i. 13etty ljnn- Edgar, Buctíanõo . S"arbara
: Bates· Míldred Natwíck· Sara Ailgood
: Dlrteled" by Produced b�

!
� WAlTER lANG·· lÀMAR TROTTl,

.:

Felicitações de �<\NO. NOVO.
Use o Braço de Longa Distância.
CIA. TELEFôNICA CATARINENSE.

�.l ,1.oL�m!moS °I
EM'SIFILÍS OU REDMA-·
'l'ISl\iO DA "MESMA ORI

GEM?
USE O PUPULAR PREPA

RADO

V ,F-'" O (1e-Se
Um bem afregue'zado Ca

fé sito à rua Francisco .To

lentino, esquina Pedro Ivo.

'Preço de ocasião, por mo

tivo de viagem.
Ver e tratar no local.
---_ ... - .• ,'_ ..... �.1.

AGENTE LOCAL
Precisamos para venda

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

Soco Com. e EXiJ. NE1;l RA
LTDA. - Caixa Postal•...
7133 - A - São Paulo.
ótimas comissões ..

Aprovado pelo D. N. S. P., COmO auxiliar' no
tratamento da Sífilis e, Reumatismo da mesma

origem.
•

Inofensivo ao organismo, agradável corr-o n�
cor.

"VIR(jE�M ESPECIALIDADE"· da
('1.1 ,

WETZEL INDUSTRIAL-JOINV [ L L � (\1aUftt 'ea-'a'
A ROUPA RRANQtJISSr·

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

TORN:\
--_- ....._....,..'"'... __R....

�
t
,

-
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OS VENCIMENTOS DO FUN- O NATAL· QUE PASSOUCIONALISMOCATARINENSE .

.. .. .

..

NO SUPREMO

TRIBUNAL,' sOlicita;td.
o infol�mações: �o- _ ....,. ,As comemoraç.oes uesestabelecimentes de

FEDERAL mo as mformaçoes solícita-

C
..

d ?
'

(U?, obse�vador político) das envolvessem dados que 'ar.I'da e assístêncía socialo íntransígente Governa-I somente o Poder Executivo
dor' Catarinense, diante da I dispõe, visto que são de na- ... O Natal, êste ano, foi fes- velhinhos' e aos enfêrmos, I Foi uma esplêndida fes_
aprovação, pela Assembléia, tu reza administrativa o A L. B. AAei publicar, na tejado, nos estabelecimentos momentos de verdadeiro jú- ta, estando aquele velho ca-

Legislativa, da Lei n. 22, de I Chefe do' Poder Legislativo, Gazeta, no dia de Natal, um de assistência social, com bilo na data consagrada às sarão super-lotado, tornan.,
.fi de outubro de 1951, que, em ofício de 20 do corrente pequeno relatório-noticia comemorações' que transcor- comemorações do nasc imen- do-se magnifica a festa que,

,

aumentou os vencimentos do 'sob o número 29, se dh-igiu das 'suas atividades nestes reram em verdadeiro am- to do Messias, transcorreu animada com a,

funcionalismo' público, do ; ao Sr. Governador nos se- últimos tempos. biete de franca cordialidade, NO TEATRO ALVARO DE presença de Papai Noel,.,
Estado, foi bater às

portas,' guintes têrrnos : Dele se lê, por exemplo; o irmanados todos nos mes- CARVALHO Este o Natal que passou,
00 Suprem� Trib�mal .Fede- "Senhor Governador: seguinte:

.

mos sentimentos cristãos. O SESC, no Teatro Alva- tendo as comemorações do-
1'a1 com o f ím de invalidar a : Afim de instruir as inf'or- ABRIl.. Confórme ês�e diário já 1'0 de Carvalho, fêz realizar advento do Menino Jesus:
lei, sob o gra'cioso argumen- mações que, na qualidade de "Pessôas que procuraram levou ao conhecimento pú- interessante "shaw", com transcorrido em ambiente de'
to da inconstitucionalidade. Presidente da Assembléia o gabinete da Presidência' blico, realizaram-se festivi-, farta distribuição de bom- I simpatia, de verdadeira

�m 17 do corrente mês, o Legislativa do- Estado, devo 1- 267. dades ,no Hos?itaJ "Ne::eu b?n� aos filhos dos comer-I união de sentimentos ci-is.;
Ministro Mári.o Guim�r�e.s, I pr�star ao Calenda Supremo Encaminhadas à Materni- Ramos', no ASIlo de Orfãos ClarIOS. tãos.
Relator do Feito, se diríg iu 'I'ribunal Federal, na repre- ,

dade - 9. S. Vicente de Paula, noAsi-I' .

ao Exmo. Sr. Presidente da r sentação n. 164 apresentada, Encaminhadas ao Raio X lo de Mendicidade Irmão

j
W_o?' "".

.Assembléia Legislativ� �ep'l a pedido .d: Vossa Excelên� - 1. Joaquim, no Centro de Pue- UltimaHora 118porl-"aVolney Collaço de Oliveira, ' '(Contmua na 63 pág.) Encaminhadas à Farma- rfcultura "Beatriz Ramos", li

............................................ cia - 13. nas Colônias Santana e San-
- ---

Atendidas com entrega de ta Teresa, no Hospital -de

enxoval de bebê - 2. Caridade, no Pavilhão Jose
,

Atendidas com entrega de finp} Boiteux, nos Centros

roupas - 1. Espreitas da Capital e do Es-
Encaminhadas a exame I

treito e no Colégio Cotação
médico .:» 2." de Jesus.
Em resumo: das 267 pes- Em todos êsses estabeleci-

___ ,_, sôas que procuraram a L. B. mentos, foram destribuidos
Florianópolis, Quinta-feira, 27 de Dezembro de 1951 A., 28 foram atendidas, em .presentes, doces, roupas, ge-

" j abril, A média dos meses se- neros alimenticios e objeto

BA f "O �STADO"
guintes é mais ou menos a para uso dos enfêrmos..

oas. estas a mesma. Queremos crer que Papai Noel, em pessôa,
"

" o número de atendidos seja esteve nos estabelecimentos
O ESTADO recebeu mais 10ficiais do. 50 Distrito Na- outro e não êsse, de 10%. A hospitalares, fazendo, êle

cartões de' Bôas Festas das vaI e Ten. Câmara e familia. exibição desses algarismos, mesmo, a distr-ibuição dos

seguintes pessoas e firmas: Gratos. ' como foi feita, prova con- artigos de Natal.

Nag ib Massad & Irmãos, tra a L.B.A.! Em todos houve a alegria
Brasil Organização Aérea

se.;
Mas, deixando isso de la- da sua presença, com o 'pro-

S. A., Valmir Salomé Perei- oe. atarloeuse do, queremos fazer outro re- porcionar às crianças, aos

ra, sr. Comandante e Ofi-

d B"
'

I
paro na aludida propagan

ciais da Escola de Aprendi- 8 8 as ' rtes ! d.a: é a alusão à ação c�rjta-
zes de Marinheiros, Antenor A Diretoria convida todos ttva da exma. sra, presiden-
Moraes, Carione & Irmãos, os sócios para, no dia 27 do

I te. Q�e. a sua ação seja ali
Elias·Feingold, A. Medeiros corrente, às 20 horas, pre- altrUlstI�a,. comp!eende-se.
dos Santos, .14° Bátalão de senciarem o ato inaugural, ��s c::ntatIva, �ao. A Le
Caçadores, Café Otto, Co- de sua sede social à Praça I gla? �ao .faz c�l'ldade; .faz
mandante e Oficiais do Des- 15 de Novembro 20 d':' I assistência SOCIaL Carída-
t t d B A'

, an ar,
de

é ••

ídaca�en, o .a ase e�'ea .de bem como da 'entrega das e e ato indíví u�l. Quem a

F'Iot-ianópolis, Candor�1 �m- medalhas e Diplomas aos faz, usa do seu dinheiro ou

tas �. -!,,-., Dr. Telmo Ribeiro, lexpositores do 20 Salão Ofi- ! dos seus. bens., A L. B
.•

A.

Ant?n�o Pa8cho�J Apostolo, cial. "

tem receita propria, proviu-
Antônio Salum, dr. J. J. Aldo Beck 10 Secretá " I da de contribuições compul-
Barreto, Serviço de Infor-

.., 110.

I
sorias da industria e do co-

mações dos Estados Unidos L'" P I
mércio. Quem procura a I...

da América do Norte, Édio ",urso repa- B. A. não vai em busca, de
Ortiga Fedrigo e familia', tó

-
' esmola ou de caridade, uma

dep. Volney C. de Oliveira, ra ,riO vez que se enquadre nas fi-
sr. Darcy Pereira, dr. Her- Exâbé de, Admissão ao nalidades daquela institui
mes Macedo, sr. Capitão dos Ginásio. ção: vai, apenas, postular
Portos, União do Comércio Traiar à Avenida Rio um direito assistencial.
e Indústria, Comandante e Branco, 60. Cabem aqui as palavras

do Correio da Manhã:
"A verdadeira caridade

sempre é ato individual, do
individuo que dá ao que pre
cisa. Caridade burocratiza
da, com fichas, filas e o res

to, é coisa c�ntraditória".
Fique, pois, bem claro: os

.

que dirigem a L. B. A. não
fazem caridade. Desempe
nham funções de adminis-

,
fração_ Atendendo os queí mos:
têm direito à assistência da
L. B. A., cumprem apenas o
seu dever. Caridade, não!

APRESENTANDO O MESMO LU
," CONFORTO 00:; HOTÉIS DAS

XO

GRIINDES METROPOl:ES. "LUX
.Ho,TEL", NO CORAÇÃO DE
FLORIANÓPOLIS. É UMA PARADA
OBRIGAT6RIA EM SEI!! ITfNERARIO.
ADMINISTRAÇÃO A CARGO DE
COMPETtNTE rROf'll;iSIONAL COM
LONGA EXPERIENCIA NOS

;���?CE:Ng;NTROS EUlloPEUS E

DIÁRIAS A PARTIR DE CRi 55.00,

e:;.������s ESPECIAIS PAqA

Agradece o sr.
Celso' Ramos
Do sr. Celso Ramos, ilus

tre Presidente da C. E. do
P. S. D., em Santa Catarina,
recebemos o seguinte tele-'
grama de agradecimento:·
"Aos presados amigos de

"O ESTADO" levo as ex

pressões de melhor agrade
cimento pelas honrosas e a

maveís referências publica
das, gentilmente, por oca

sião do meu aniversário. Na
oportunidade, façoivotos que
o próximo ano novo traga a

esse valoroso ebrilhanfe or

gão da imprensa catarinense
as maiores prosperidades.
Cordialmente (as.) Celso
Ramos.

Aéro Clube de
Florianópolis
Recebel110s e agradece-

"Florianópolis, 20. de de
zembro de 1951.
Ilmo: Sr.

Coufl·,maç'a-'o-- '. Di;��l�!O "O ESTADO".

Presado Senhor
O dr. Waldir Busch, "in- Tenho a honra de vos co-

terventor" da �gião Brasi- municar que, em sessão do Ileira de Assistência, publi- Conselho Superior realizada
cando, em A GAZETA, de em 8 (oito) de Dezembro do
domingo último, as explica- corrente ano, foi eleita e

ções em tôrno de um fato ,empossada a seguinte Dire
que glosamos, confirmou" toria, para reger os destinos
êle mesmo, um furo de re- desta entidade no período
portagem .. : social de 19�1.
Tôdas as referências que Diretor Presidente - Sr.

fizémos às "peruadas" fô- Osni Melo.
ram confirmadas, u�.a Diretor Secretário - Sr.
uma, o que vale por adver- Nilo da S. VeIlos{).

'

têncía aos �ge usam e abu- Diretor TesoureIro � Sr.
sam das prerrogativas dos Wilmar Hehr.
cargos públicQs! Membros do Conselho Su-
Continuamos a ser o ór- perior:

gão que há-de expôr, ao po
vo, como até aqui o fizémos,
os fatos que não são justos
e ném humanos. A isso,
chamam os verdadeiros de
mocratas, colaboracã�. Cola
boração, nó sentido'de mora
lidade de costumes ...

Sr. Viceilte Santana Ri
bas, Sr. Valdomiro de Pau
lo S. Filho, Sr. Ives Milton'
Ramagem Paz.
Sendo o que se me ofere

ce para o momento, firmo
me mui respeitosamente

(as.) Nilo dã S. VeJIoso." ,

De Montevidéu a Florianópolis
Regata de barco ii vela flue terá
por meta liDai a capital oataríneoss
Acompanhado dos srs. I A partida dos barcos, nes

drs. João E. Moritz e Arnol- sa regata que contará com

do C:uneo, respectivamente, 111 do Uruguai, 12 da Argen-.
Presidentes do Iate Clube de tina e 4 do Brasil. será 'na
Florianópolis e Federação manhã de 13 de janeiro, de
de Vela e Motor de Santa vendo chegar à Anhatomí-,
Catarina, .esteve em visita a rim, à baía norte da Ilha de
"O ESTADO", à tarde de on- Santa Catarina, no dia 20'
tem, o sr. Carolino Alvez daquele mês.
Apolo, do Iate Clube do Uru- Os barcos serão comhoia-
guai. dos pelos vasos de guerra

O ilustre visitante, que "Capitão Miranda" e "Mal
veio a esta Capital entrar danado", da Marinha de
em entendimentos com 'às Guerra do Uruguai e essa,

nossas autoridades e presi- regata conta com o apoio das
dentes das associações do autoridades brasileiras, que'
esporte a vela, manteve co- nessa prova vem estreitados
nosco agradável palestra, os laços de amizade entre Ü'

.pondo-nos ao .par das provi- Brasil e o Uruguai.
dencias que vem executan-

..

do para a grande prova Em futuras edicões dare-
Montevidéo-F'lor ianópol is, a mos noticiário c ircunstan
se realizar de 13 do mês de ciado em torno dessa magn i
janeiro do ano vindouro, que fica regata de barcos a vela
será a regata de barcos a ve- que tem por meta final a

la, de tonelagem de 6 até 25. Capital de Santa Catarina.

����========�-��
---�

--11
--:- Você já reparou - dizia-me um amigo - co-

mo ó Fulano, depois que subiu, está remocando? Até,
os cabelos brancos desapareceram!!!

"

x' x

x

Eu não reparára. E é passiveI que nunca repare:.
O homem deixou de ser "aquele animal que não se'

pinta", de Dekobra!
E, por isso, a morte de Voronoff foi menos sen

tida do que o fechamento de uma tinturaria.
xx'

x

Vem. a propósito a história de dois MinistrOB'
(lI) Supremo Tribunal, que diariamente cheO'avam

�untos ao elevador daquela alta Corte.. Ambos �iá t:,p.l
Idade provecta, tinham, no entanto. os cabelos dife-'
rentes: um, completamente branco e o outro inte
gralmente preto.

Mas este era artifiCial e aquele natural. Acon
tec�u, um dia, que o elevador enguiçasse. E ambos'
tiveram que subir dois lances de escada. O velho en

canecido chegou lépido e rápitl'o. O outro, o velho
pintado, foi pelo corrimão, à prestaçâo, resfolegan
do cop1o Ford de bigode na subida das serras. Che
gados à Secretaria, enquanto o primeiro examinava.
sua correspondência, como se nada houve.:;se acon

tecido, o segundo. se atirava 3i uma poltrona, mais
morto do. que vivo.

E, então, Pedro Lessa, que era o velho encane

cido, comentou:
- É por isso que eu não' me pinto. Tinta 110S Cík

belos não resolve! A que' ad'í�U1ta ainda não inven
tara,m: é a das pel'l1as t

.

GUILHERME TAL
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