
- Bem que me avisaram!
Este carro tem a mania
de esbarrada!
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para os crimes contra a Pobre Làil$··':! • • ·,

.

I O Deutor Ney de Aragão I peterl'ei'à suscitada entre o

eCOnOm Ia popu a-r Paz, Delegado Especial de I Mun icipio e o Estad?,

' ..' Polida, que para aqui veio I 'o Delegado Especial de
RIO '>7 (V A ) N Como já se acha encerr-a- traze�ldo determinações ex- Policia, em ve� .de procurar, � ,.

- o seu r
do o ano oreamentârio, a pressas no sentido 'de nor- um eritendi�tmto., com' odespacho matina� de hoje, 01 tuidos preferencialment.e i supressão da., e�pressã.:,
(l,espesa co�r�'rá por conta, ma,lizar harmonicamente,. D.ou, to.r Pl'ef�,l�o deste. Mp.presidente Getulio Vargas, I por . do��s de casa e chef�s : "present� �xerc1clO , relati-

d aSSIm asancionou o decreto que ins- de famílía. O sr, Getulio va ao crédito votado, num do orçamento dó ano de sem desprestigio d� auto�l- lllClpIO,. cu�pnn o, ,

titui, para todos os crimes í Vargas, .apôs sua sanção no .montante de doismilhões de 1952. Os primeiros tzibu- dades, a situação criada com determmaçoes do, sr. _Govel:cometidos contra a economia' projeto, nada alterando -da cruzeiros, para atender às n�is populares deverão estar a mudança �lo· ponto .d� au: nad�r d.o Es�ac�o:;..pala ,?alpopular, ° julgamento de i redação aprovada pelo Con- primeiras despesas de insta- funcionando nesta capital, tomóveís, nao cumpriu, ate monízar a sttuação cilada
tribunais de jurados, consti- : gresso Nacional. Foi feita a lação das cortes populares, dentro de .dois meses. agora, as ordens superiores com a ,mu.dança ?Q ponto de
_________________;:.,__

..,-_______________ provindas do Governador automóveis, aqui chegou u-

Repe'rcussãO do' dl·s'curs010 bosto de Boi OI ��:::n!o�n:��s��da:�, :1�li� �:;;:nedoa�;:�es��;\��lSm�:�:
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" ISS,8JDbléla' , ;��-�: ;�!:�a�opce;:: ;oa��: '���1'2: :Ul�aç�j J�:oac;a�����
, de Cordle-Iro de, F"a' r.-Ias· o Sr, Olice Caldas, in- 'ringa, composta de elerrien- estacionados, em tc�mPld'l-,

tos que ainda não desencar- mento de uma por an.a. ,ofluente procer trabalhista
}\trnaram e que vivem cheios Governador do 'J. li 11lC ipio,de Tubarão e competente .

d f'
,

1
.

de ódios procurando perse- tendo, am a, o JClaC o aoartista, ofereceu à Assem-
gu ir, por todos os meios, sr, Pnefeito Municipal embléia Legislativa, por inter,
seus adversários políticos. termos que demonstram suamédio da bancada do PT3 '

1 d
-

.

".,. ._ Sem prestigio n o seio do 'CU tura e e ucaçao esmera-naquela Casa, 11,,1 bem tl"t-, lti Ii
.

"d t t da�

d povo a IVO e lvre es a er- ,balhado busto, em gesso, o
..

d Mas o lamentavel casoRIO, �7 (V,A.) - Em rá- discurso do general cordei-Itis.fazer
as obrigações a.ssu-

imortal brasileir» RUI BAR- ral, .mt1n.°lrI�t co�prova a

tnos cr iado. peJo demoraf izado
-

BOSA' p elos e ei 01'31S em que empida enquete, realizada na 1'0 de Farias. A impressão midas pelo país no plano in-' ,

sido derrotada fragorosa- udenismo lajeano, tendo a,

Brevemente e €"'1 dia a sei:'manhã de hoje, a reporta- que causou na solenidade, ternacional". Em seguida, mente neste Mun icipio, a LI, seu serviço o Delegado Es-.

I
' If .

id I t previamente marcado, sera '

I d' P I" br ,gem de "O Globo" procurou fOI exce ente e creio,

mes-l
<hl OUVI o pe a repor agem D. N, local, desmoralizada pecra a o reia, reve seraentronizado no respectivo •

'1 d 1
colher de alguns vultos de mo, que reflete o pensamen- o general Candido Caldas,

" , ',r ""': por símesma por seus ines- solucionac 'o com o m�� ac o
destaque no seio das elas- to do Exército, Quanto à a- 'que assim se manifestou: lugar, p�IacuJO. ato .deVf(."� l crupulosos dirigentes, pen-l de segurança que sera rmpeses armadas impressões a- meaça comunista às instí- "Foi um bom discurso e que �pr convl�ado o Ilustle ? (,;',-'

sa conseguir adesões des-' trado pelos motoi'istas e comd t t dI t . -

1 et acã do d f" e feitamente a rea t.:mte, o slmbolo em apreço.
't d

-

I Continúa na :;a pág
cerca e res assun '?S e

a-I Ulçoes e pe 1, r �. o ,_s .e ,mm p 1"
�- "[aI oferta causou fund'l (" respeI an o o� que nao eern '

.
'. v. •tual intere:;;se. Refel'lmo-nos vermelhos no selO do Exer- hdade atual. No tocante a pela sua cartilha condenada.

.

d
'

t d .

t
' simrlática, acolhioa no Sé:»à repercussão do discurso cIto, são OIS assun os e ameaça comums ;a, creIO que pela opinião publica.b t "t b Ab t d('q pal'lamentaretl, pois verc,

p' E t I MACLEAN
<lo general Cordeiro de Fa- natureza, as.'tan, e gra,.'es,_ e Ia

Situou mUI ,o em. s e- E a sua sêde de vingança, ,'O ,S oinaca '.
,h-reverencial' à m ....mória de!

I
t t 't

rias na solenidade da Esco- sobre os qUal" teR o opmulO nho-me de comentar a pene- chegou ao ponto, nestes ulti-' con ra gas rl ed

I,'
um dos mais a-ltos expoente'"la Superior de Guerra; ao forma a. Apenas, não a pos- Jração comUnIsta nos postos. d ' t ..." ' mos di'ls" d.e 'prejudicar os

, I ,
lalar no perigo que rep�e- sp tran.smit!r em virt:ld,e de chave� d�t admlnistra��o e em to os os empQS, nas no,-, motoÍ::istas de Lajes, ho'mens

I'r--:'
_� .I" Isenta a penetl'açào comUlllS- determmaçoes do mUllstro do .ExercIto.

,

"

'�_I'�,.,j:,:,í.,�.:1,:.. ,.�_;)::��:�n��u�,_; €, digno,s e, ordeiro. s.' qU,e \'i� lixplosao Iftj' DfDta nos postos-chaves da ad- da guerra. I E, finalizand?: "QlVl:.4tQ �à -

o ",- vem tl'abalhat'do pelo' 'en' ,

ministração, e, particular- No tocal;1te aos compl'o>j"satisfação por parte do Bra- gl'andecimenti, �eft) Pl:O=! balão dR oXigênlt.mente do Exército, c, �am- �issos"assumid?s pelo Bril-Isi� dos compromissos assu-,
N f I gresso e pelo be�l1-estar des-I S. PAULO, 27 (V.A.)bém, da maneira cte satIgfa- s11 com a ONU declarou: Imldos ç;om a ONU, p�ns.o . as es.as t.e recanto catarmense, aten-Iv "fi�ou-se no Hospital dex"eI' o Brasil de compl'omis- "E' claro que devemos cum- - que ao governo da Repubh-
d N , I 'dendo a todos C0111 SOII'Cl'j'll I el1.

.

.

e a a .,,'
-

. - -. Clinicas a explosão de umso,� aS"llmidos com a Orga- pri-los. Nossos intel.'esses II ca e aos seus orgãos compe- • d -

b I
" -

,

e, sem preocupaçoes su a � ! balão de oxigenio, que des-nização das, Nações �nidas. exig�m q�e nos COloq.uemos t�n��� caberá opinar e de-

BalaD�O 747mor" ternas.. I pedaçou o enfermeiro Ange-General Cesar Obmo em srtuaçao de podermos sa- Cldll' , '-, S·V nd d D I d_-
, e.l.1

d
o-se o

f'
e le.·gdado 1'10 BOI'tO SpezzI'a, quand()O I C Ob' .·.-J-.w.·.......- ...._._........• ...........• ......•..te·...•.....·._.-.....w.",.....t-.·....

d
-genera esar moas-.

tOl! em aC·1 entes aqUI vm. � com a :na I a e
i tl'ansportava o torpedo numsim se pronunciou: - "Foi AC'ORCO EN'TRE. �.

"

de prestr�l�r autor)da�es o.s I carrinho, com destino ao 80excelente o discurso do ge- CHICAGO, 27 (U.P.) eternos VIgIlantes con"eg�I- pavimento, a fim de socor-neral 'Cordeiro de Farias,
a Alemanha e UrUnU8.- o numero de mortos em aci- ram a mudança dos estaclO-

rer um doente. Pedaços deExp!ponou muito bem a si- � , dentes de tráfego, incepdios nn:mento dos automo_:eis de
corpo do enfen'\1eiro' foramtuação do pais e a impres- BONN, 27 (U.P.) - Na

le
do tratado de base referen-

e. por outras causas diver- ólluguel da Praça J?ao Cos- jogados à distancia, e todosão geral, que CfltlSOU nos capital da. Alema?ha
. Oci- te ao CO�el"êio, a navegação sas, nos Estados Unidos, a- ta para a Praça Vldal Ra-

o locai' ficou manchado demeios militares, foi magni- dental fOI rubrIcado um e ao regime de vantage1'ls 'tingiu um total de 747, du- mos Senior, com o fim unico

"sangue.
fica". Quanto à ameaça co� convenio de pagamentos en- máx-imos' a in da reque- rante um periodo de quatro de desrespeitar a portaria

_munista à estabilidade so- tra a República Federal Ale- rem negociações definiti· dias, neste Natal. As mo'r- do Doutor Prefeito Munici-

C t b d,daI do Brasil, ,declarou: má e o Uruguai. A sua aRsi- vaso Durante o periodo de tes em acidente de tráfego pal, que determinava per- i . On ra ao o"Evidentemente, o perigo natura ainda depende da,' transição até se chegar ao ,elevaram-se a 508, segundo manecessem ON carros de a Icomunista existe, E eRte pe- solução de duas questões acordo sobre, os pontos pen- os da'dos
.

fornecidos pelo lu�uel 'na ref:rida �raç� perl-gosol'igo se torna maior, pela refe�'e1ltes ao pa�amentos de ! dentes ?u ate o novo acordo Conselho Nacional de Segu- Joao Costa. t
grave situação economica se1;Vlços e ao regIme da mar-

I'
comerCIal e de pagamentos, l'anca Pública, que havia Não. s� confor�an�o_ com I RIO 27 (V.A.) _ "Ulti-que está atravessando o gem_ de cr�(lito. As dele-! e�trar em �igor, o inter:âm- pre;:isto uma cifra de 600. a mesqumha persegmcao do H'" _mundo e, principalmente o gaçoes conSIgnaram prosse- I bIO comerc1al obedecera às Durante os três dias de fes- Delegado Especial de' Poli- I �Na hora H'�m SUba sl:cçdaoI' 'a -e d" -

d d d '. , \ 1 a ora e su ore ma a
BrasiL Dia.nte das provas gu r nas negocIo ço s o quan-

f
lSpOSlçoes o acor o e ta no ano passado, o total Cla, e do udenIsmo odiento e, .

"que as autoridades, por cef'- to antes. Alguns probemas 1949, prolongado até 30, de de mortes em acidentes em vingativo, os motoristas en�"
I
a? bt�,lo Contrabando. Pe-to, procurarão colher, serão do futuro acordo comercial junho de 1952. geral elevou-se a 724. O to- traram em greve e só volta- l'l��ESOt' �scr�vfce o sedgumtde:tomadas as providencias ne-

_ tal deste ano não inclui os ram ao trabalho, obedecen- s amos m orma ,os e
cessárias, Vjdela vai organizar um 119 mineiros que pel'ecel�àm do outta portaria do Doutor q�e a. costa do 'Br�sI1, .emDever-se-á, todavia, dis-

, n uma explosão verificada Prefeito MJlnicipal, deter- Contm'la na 83. p'UZ1Da
tingljir os comunistas da- gabJ·nete" de te'cnl·cos nu�a mina de c�rvão, na I minando a r,ua 15 �e: No-queles que, sendo esquerdis- . nOlte de sexta-feIra. vembro para o estacIOna- O riso da cidade •••tas e professando sua ideo- SANTIAGO, 27 (U.P,)

--,
çl'ise teve inicio quando dois As mortes de acidente de ! mento de seus carros provi-logia dentro da lei e sem a- O presidente Gonzalez Vide- ministros do Partido Social tráfego, durante toda este soriamente, e enquanto não

meaçar as instituições de- la declarou que não altef'àrá .,Cristão, Falange Nacional, I ano, já se elevam a mais de f?r. �irimida, éni _:arater de-mocráticas, não constituem sua posição em relação à re- renunciaram a seus postos 36.000. fmIbvo, a questao de com- I

motivo de alarme. E, con- forma· da lei eleitoral ê que alega.ndo que o presidente o

IIcluindo, afirmou: "Quanto já provocara, há seis dias não pedira ao Congresso a

N C d R
..nos compromissos ,assumi- at�·á.s, a resignação de. dois urgénte' con�ider�ção da re- a alDara o 10dos pelo Brasil no plano in- mInIstros de seu gabmete I forma da lei eleItoral. Em '

ternacional e, especialmen-. centrista. Desde então, o consequencia, o restante dos ·Del·Xam O P.· 'T. "B.te, perante a Organização, Chile está sob a direção de ministros r�nunciou para i �(fãs Nações Unidas, os mes-I um governo demissionário dar a� sr, Videla.lib:rdade I RIO,27 (V.A.) - Na ses-,tre os coligados, como aindamos deverão ser cumpridos enquanto pl'osseguem\as'ne- de açao na orga�Izaçao do; são noturna, iniciada às :em virtude de sua tendendentro de nossas possibilida- gociações para a solução da governC\. Os partidos gover- 20,30 horas, o sr. José Jun- cia, já tão clara, de aprovardes militares e ecollomicas". crise. namentais estão tentando' queira surpreendeu os seus o projeto de vendas e con-General Caiado de Castro I Contudo, a declaracão de remover as dificuldades, pares com esta declaração: signações,O general Caiado de Cas- hoje do presidente revelou mas a noticia de hoje que - Desligo-me da bancada xxxtro, com a palavra para fa- que' será feita uma, revi$lâo Gonzalez Videla permanece- trabalhista em face não só' Acompanharam o sr. José,lar na enquete, disse o se- total do gabinete, com a pro-;rá firme em sua posição, a- de sua atitude, ao .apoiar o Junqueira os srs. Robertoguinte: "Magnifico, eis o va';e1 formação de uma ad- i p�rentemente, fechará todas prefeito, rompendo assim! Gonçalves e Sagramor deadjetivo que resume bem o ministração de técnicos. A' as portas. J compl:omissos firmados eu- I Scuvero.

r:1=::'�
Arruda Ramos

GERENTE
Domingos F.
de Aquino,

Juri

«Evidentemente o perigo comunista, existe»,..

alírma o gal. Cesar Obinoll

- Porque?
- Porque antes de ser

meu, er'a chapa-branca!

\
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianópolis, Sexta-feira, 28 de Dezembro de 1951' o ESTADO
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Dr. Alvaro de
'" Carvalho

"

Doe.Ça8 d� Criança.
'Consultório:· Rua Traja:,
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1° andar. Salas 14 e 15.
Residência: Rua Bd..a':

deiro Silva Paes, 8/D - 80
andar, (chácara do Espa
nha).
A.tende diàriamente da.

14 h li. em diante. '.

DR.ALFREDO
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..ntai•.
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Di�r n. Tel. 8IS.

Dr. Antônio Moniz de:�ragão
Comunica a seua clientes e a'milr08 que r,ei-�

afeiou a clínica. nesta Capital.
CONSULTÓRIO: Rua NUnes Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabràl) ,..;.. Das 16 à•
17,30 horas;

RESID:&NCIA: Rua Bocaiun. 18& - Tel.
fORe M-714..

,. Dr. R'enito Ramos da Silva
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Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 158 .. ltajaí·· Santa Catarina

lI'ao MentAoJ O.OfI",§. 3"�, l_° 0 ..«1•• :7-'.""0\' :).�\

C:UflITIIIA n:uCItA"", PROSEU"U

, ..i .

." SISTENCIAS

COnip. Telefonica CatarineltS,'
AVISA AOS SRS. ASSINANTES E AO PÚBLICO

, Que não sendo possível 'a esta Cia., continuar sup()r�'
tando por mais tempo o prejuízo que ha vários aBOS SU":

porta,- devido a08" baixos. preços cobrados pelas suas ta

rifas, e além de que os seus funcionários não estão sen-

do remunerados de acôrdo ao encarecimento constante.

dos gêneros de primeira necessidade, tomou a resolução
de levar' ao conhecimento de todos, que a partir de 10 de

janeiro p. v. os preços das assinaturas dos telefones nes-

ta capital serão os seguintes:
r

'Residências l ,".
'

Cr$ 70,00 mensal
Comércios, profissionais e outros .. Cr$ PO,oo mensat

As tarifas das comunieações inter-urbanas serão

eóbradas na proporção de Cr$ 0,03 por minuto kílômetro;
'e por 'período de. três minutos.

A. DIRETORIA /

A, Compa-nhia,' • Telefonica
Catarínense

Já está instalando a sua' nova central automática
nesta capital:'Os pretendentes de assinaturas, deverão>
inscrever-se com' tempo, 'afim de não ter demora na colo
cação dos aparelhos respectivos.

A DIRETO:RIA
FAÇA UMA' VISITA, A

FABRICA DE MÓVEIS
DE

Rodrigues
& Santos

!i'IUZ� UMA & IRMÃOS
CO,ns. Mafra, 37
Florianópolis

ESCRITÓRIO DE'
'A9VOCACIA

l
Materiai� de ConstruçAo"

DO SOLICITADOR WAL Beneficiamento em Geral.,
DIR CAMPOS Madeiras para todos OSo

Ad�'ocac�a em ,era] Fins, Abect:uras, Assoalho�,.
FunCIona Junto aos Ia.ti· Forro Paulista, etc., Madel'

tutos e Caixas de Aposenta· ras de Pinho, Lei e Qualida
doria. Acidentes do Traba· de.
lho. Inventários. Sociedade•. ' Escritório, Depósito -

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Maio>

Escritório: Rua Vitol nO 777 - Estreito - Flori ....

Meireles. nO 18 - 20 a.d'á,. nópolis .

Agência: Rua DeodoT'o esquin� da
Rua Tenemf� �ilveíra

Viagem com segurdoça
r

e r,apídf:z' ,

sO NOS CONFORTAVEIS l\llCRO-ONIBCS DO

'RA?IDO «SUL-BRASILEIRO»
Fhrianópü!is - ltajai - Joinville - Curitib8

CONDENSADORES

.. ,
o mais completo estoque de peças patá radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A' _;.;.�Florianópoli$

, " ; I
" •

.!I l � , , I 'oU

A T L'A -'I"',..'·'rO ·A:···R A O 1 O
os MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

, "/, .
'

,

:v',\

RADIOS :- ELECTROLAS 'AMPLIFICADORES TRANSMISSORES - DISCOS- TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS . GELADEIRAS, � LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALANTES - RE- "

!

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida. Social
ANIVERSÁRIOS:

SRA. MOAHYR TOMÉ DE
OLIVEIRA

Ocorre, hoje, o aniversá
rio natalício da exma. sra.

d. Maria Ramos de Oliveí
Ta, digna esposa do dr. Moa

.hvr Tomé de Oliveira, mé

dico veterinario e funcioná
.r io do Departamento de

. Saúde Pública do Estado.
Aos cumprimentos que-

.há-de receber do seu vasto

circulo de amizades, os de

O ESTADO.
·SR. ALTINO DE OLIVEIRA

Passa, hoje, o aniversário
natalício do sr. Altamiro de
Ol ive ira, gerente da Empre
sa Auto Viação Catar inen
se. nesta praça e elemento
"de' prestigio í10 comércio 10-

-cal.
Cavalheiro, muito relacio

nado-na sociedade local, o

..aniversariante é pessoa que
idesfruta de sólidas amiza-
• des lJ esta Capital.

As muitas homenagens, as
'de O ESTADO, desejando
Ihe fel icidades. \

iFAZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

- Elpidio do Nascimento
Valgas.

Oscar Vieira de Sou-
.:za.

Janír Paim ..

SENHORA:
- Carmem Vieira Lins.
SENHORITAS:

-:- Virgínia Maria de Bar

TOS Silva.
- Irmgard, filha do sr.

'-:Germano Schlup, residente
'em Ibirama.

-- Lidice Maria, filha do

.sr. A�tônio Manoel da Sil
·va.

NASCIMENTOS
Menino Rodolfo

Com o nascimento, de um

:garote, que recebeu o nome

de Rodolfo, na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa", a 2·1

-do corrente, estâ de para
bens o lar do sr, Paulo Lang
'-e de sua exma. esposa d. Ro

sa Maria Lang.
- Esta em festas o lar do

·sr. Francisco Mag110 Vieira.
-e de sua exma. esposa d.
.H'ilda Teodoro Vieira, com o

advento, a 25 do corrente, na
'Maternidade "Dr. Carlos

'Corrêa", de um robusto ga

'roto,

NOIVADO
Com a gentil senhorinha

'Helena Souza, filha da

exrna. viúva d. Maria P. Sou

za, contratou casamento o

'Sr: Osní S. Pinheiro, fundo
'n

á rio da Drogaria e Farmá
-cia Catar inen se.

Itioistério da
'Marinha
COMANDO DO 50 DISTRI

TO NAVAL
COLÉGIO NAVAL

o Comando do 5° Distrito
NavaÍ avisa aos candidatos
it Admissão ao Colégio Na

vaL que as provas do con

curso comecarão às nove

(9) horas d; dia sete (7) de
..Janeiro na sede do Distrito .

..V:�
,

Caminhão
Chevroleí

Vende-se um do ano 1947,
J.'etíficado e reformado, mo
tor especial, por preço de
ocasião. Ver no depósito das
Caldas "Santa CatalJina", à
rua 14 de Julho, 540, Estrei
to, F'lorianópol is.

- �.:'.�,

Parttcípaçoes j [STILO MODERNO

O�eLos

:�j;;f-••
[Máquinas de Costurâ

..

�.
Otto Schefer

e

Ana Gonzaga Schef'er
participam aos ,paren

tes e pessoas de suas

relações, o contrato de
casamento de seu filho
FELIX com a senhori
ta Tel�a Knon'.

Adolfo KnoU
e

Clotilde Linhares KnoU
participam aos paren

tes e pessoas amigas, o

contrato de casamento
de sua filha TELMA,
com o sr. dr. Felix Sche-

, fero

TeIma e Felix
noivos

Fpolis., 25-12�51. PRIMAM PELA

SUA FINA

']
.

Vva. Leontina Martins
participa à V. S.. e

Exma. Família o con

trato de casall1ento de
seu filho HÉLIO, COll1 a

srta. Zenir Silva.
Saco dos Limões, (Fpol is.)

Vva. Erondina Silva
I par-ticipa- à V. S. e

Exma. Família o· con
trato de casall1ento de
sua filha ZEN IR, com o

sr. Hélio Martins.,
·Ribeirão da Ilha (Fpol is.)

APRESENTAÇÃO'

Fpolís. 27-12-51.

ZENIR e HÉLIO
conf'i rmam

24 de dezembro de 1951.
RESOLVA, REALMENTE, SEUS PROBLEMA-S DE

COSTURA!
VENDEMOS COM GARANTIA E COMPLETAI- AS-

.� SIST:E:NÇIA TECNICA
1 MANTEMOS COMPLETA OFICINA TECNICA PA-'

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

.'
•... ATENDEMOS CHAMADOS A DOMICILIO FO

.

NE 1.358

PEREIRA OLIVEIRA & elA.
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 6

� Lira Teni·s· Clube
HOJE o ENSAIO DE "POLONAISE" E DAS

"DEBUTANTES DE 1951"
Com o concurso da orquestra, terá lugar, hoje, com

início às 20,30 horas, no LIRA TENIS CLUBE, o ensaio
da tradicional dança "Polonaise" e também os' prepara-·
tivos da apresentação das "Debutantes de /951" para o

grandioso "ReveiJlon de São Silvestre" no Clube da Co
lina .

ViDe-Diário TOUR·O
Vende-se um ótimo repro-

.'

,

dutor, mestiço de Hollandez
e Ghir, malhado de preto .e

branco, por Cr$ 2.500,00.
Ver nas Caldas "Santa

Catarina", Guarda do Cuba

tão, Palhoça.
._-----

• homens que desafiavam até
a propr ia lei. '.

T_ERRA VIRGEM
Cinecolor

RITZ
Ás 5 e 8 horas

LEVANTA-TE MEU AMOR
J,�� t�6rlI''':? _. ��-��' .

�.�..... �.
.

Claudette COLBERT _:_

Ray lVIlLLAND - Walter
ABEL e Dennis O'KEFFE.

No programa:
Cinelandia Jornal. Nac.

Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

,

ODEON
Ás 8 horas

Programa de Palco e Té
la.

Na Téla:
Burt LANCASTER e Vir

g in ia MAYO

CASA MISCEL�IA d1:lôtn·
buidora doe Rádio. R.C.A..,
Victor, Válvulae e DiACOlt,

Rua Coaaelbetr() Kafr.,.

,com:

Raldolph SCOTT - Jane
NIGT e Victor JORY.

No programa:
O Esporte na Téla. Nac. I

fNoticiaria Universal.

I armaciasPreços: d PI t-o-s 5,00 e 3,20 e an ao
Imp. até 14 anos.

IMPERIO (Estreito)
Ás' 8 horas

Robert TAYLOR

1° - Terça-feira (Feria
do ) .:_ Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano.
5 - Sábado - Farmácia

Noturna - Rua 'I'rajano,
6 - Domingo � Farmâ

cia Noturna - Rua Trajano.
12 - Sábado - Farmácia

Eaperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

13 - Domingo - Farmá
cia Esperança - Rua Con
selheiro Mafra.

19 - Sábado - Farmâcia
da Fé-Rua Felipe Schmidt.
20 - Domingo - F'armá

cia da Fé - Rua Felipe
Sch�idt. '.

.

26 - Sábado - Farmácia
Moderna - Rua João Pin
to.
27 - Domingo- - Farmá

cia Moderna - Rua: João
Pinto.

O serviço noturno será' e
fetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturno si
tuadas às ruas João Pinto e

Trajano n. 17.
A presente 'tabela não po

derá ser alterada sem pré
via autorização dêste Depar

I tamento,

em:

ARMADILHA
2) .; LADRÃO LUDI-

BRIADO
e ,

3) - IMPERIO SUBMA
RINO

11/120 Eps.
Preços:

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

em:

O qAVIÃO E A FLECHA
'I'eehn icolor
No Palco:

PR,OFESSOR ROSMAN
Magico ...
Impenotizador ...

e fino Telapata.
Preços:
Cr$ 10,00 e 5,00 APARTAMENTO
Imp. até 14 anos.

Aluga-se com 3 quartos,
_ ,ROXY

I
sala e demais dependências

As 8 horas.. à rua Santos Dumont n. 12.
... E o �ucesso Contmua

1---: Tratar à rua Nunes Ma-
CORAÇAO MATERNO chado n. 20, diàriamente df's
.com.:

C LESTINO 115'
às 17 horas.

VIcente E e

Gilda ABREU Par".-c-'paça-'0No programa: •
.

Noticias da Semana. PAULO LANG E SRÁ.
Metro Jornal. participam aos parentes e

Preços: pessoas de suas relações. o

Cr$ 5,00 e 3,20 nascimento, a 24 do corren-

Imp. até 14 anos. te, na Maternidade "Dr. Car-
IMPERIAL los Corrêa", do seu filho RO-
Ás 8 horas DOLFO.

� Innn (7 cJ..eu I
.' =F�
nó novo BANeO AGRleOLA

.

A C?ooperó..tivô. de Cré�ito n� 1, do BRA�ILl
SEDE PROPRIA

�ér�n:1�
FLORllmOPOllS - STR CRTRRINR

�

o Sangue é a Vidü
DEPURE O SANGUE COM .

ELIXIR 914

INOFENSIVO AO ORGANISMO
.

I' AGRADAVEL COMO UM L}c'OH
. (�NÁOf��ÂIiSOL REUMATISl\fO! SIFILIS!
..'

Torne o popular depurativo composto de

HermU�H.lil e plantas medicinais de alto
�lIIIIWi'jilol valor t\{;purativ0. Aprovado pelo D. N. S.WfI.iiRI '-'. COIDO medicação auxiliar no tratamen

tu d aSifilis e Reumatismo da mesma

origem. Lutas desenfreadas entre

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lira Tenis Clube

•

Pelo Campeonalo de Profissionais, amanhã, jogarão Botaiuva e

figueirense e domingo Atlético: 'x 'AvaL
, ,

............' .". ..-w- _._ _,. ..- � �••-.w- -. -.-••J-J- -"''-

................-.-...,...• .....·.·.-.·..........·.I"w••·..-..:-,.-.-."..".-.v..-.........",...,..............•................-.-_...w....._._.,._._....... ------- ..;........;..._v.. -
•.......,..,._........-J.: -_.._._ ..-;.-� �....,....._.,....�

{

Avai x Figueirense, o «match» de �:�:�;nato 'I'Vl!!asà!Jr2��!1 B'�'il ���!.�����!�
"!'"

abert'ura do a"o o
.

de' 1952...
.' "

l
. RIO/ 27 (·V.A.) _ Após a P.)':_ A príncípal 'equipe de ti'das,� a começar ,na. segun-

t' '1 '

lti d d d futebol do Clube Estudian- da quinzena de janeiro pro...

I ante-penu ima 1'0 a a o
.,

'! campeonato carioca, a colo- tes de La Plata disputará no ximo.
, "

I " "

.

" 'cação dos clubes é a seguin-

Na ecasiãa o desempate da taça. Cronistas 'ter:"' P:��:F:t'_' 7.' Campeonato ICampeonato
Seg�udo :sta���Po!!_t���,�vo�� !!�!�I��Po,�}ai�e 1952, deduz i- �� l���:!O :�3 �â�,!����� (V.A.) __ I Ama duistados as da etorias dos clu- lis .

.

I
das as despesas com JUIzeS,

,

5° - Vasco

-,
18.

. Classifica cão 'elos concorren-I "

_
,bes Avaí e Figueirense con-. Como aconteceu com o porteiros, etc será revertida 90 - Olaria - 19, . tes após arqdada de dom in- Em contI�uaçao ao certa-

cordaram com a data de' 10 prélio noturno de domingo em beneficio do quadro ven- ,70 - São Cristovão � 22. Igo:' me amadorista, hoje, �o. e�- '(de Janeiro do próximo ano' entre .os dois rivais, ernpa- cedor.

I
8° _/ Bonsucesso - 25. I

10 Corintians _ 5. tádio da F.C.F., .com mICI?
rara a realização (lo jogo tado por 1 'X 1, a renda do Portanto, aguardemos o 90 - Madureira � ,27, 20 Palmeiras _ 9. às 19 joga,rão Iris x Hercl:decisivo da Taça "Cronista encontro de, abertura da 'primeiro clássico de 1952! 100 - Canto do Rio - 34. 20 Portuguesa de Despor- ,lio Luz, fmdo o qual sera

o'" t 9 iniciado o encontro Flamen- ,

--.........-----------;--.--- o�o São Pàulo 16. I go x Caixa Economica.

4° Santos,-17.
50 -Guarani ...:. 24.
6° Juventus _ 27.
6° Ponte Preta ,_ 27.
60 Portuguesa Santista -

27.
60 XV de, Novembro co ..

trtgessímo terceiro ano de

gloriosa existencia.
Fundado, como a maioria

"dos grandes clubes, por uma
plêiade de idealistas; aman-
,tes do esporte do ;"muque", Levantou o C. R,-: Aldo
atravessa o quer ido clube Luz, entre outros feitos no

alvi-rubro uma das suas me- táveis, os campeonatos cata
Ihores fases, sob a orienta- rinenses de remo de' Hí31,
cão do grande esportista Eu- 1932, 1933 e 1950 e do rema

;;ico Hosterno, seu devotado dor em 1933 e 1934.
presidente que conta com' "O Estado Esportivo",
auxiliares abnegados e leais embora com atrazo felicita
ao serviço da grandesa do o querido clube da rua João
esportista aquático de San- Pinto, almejando-lhe novas
ta Catarina, entre êles Moa- e retumbantes glorias.

Hamilton Cordeiro, Belarrni
no Veloso, Artlir Polli e os

irmãos Alcides e Mário Ro
sa.

CURITIBA, 27 (V.A.) _

'Após as ultimas eleições do
Coritiba F. C., das quais
saiu vencedora por larga
margem �le voto .sa "Chapa
Unida"; foi escolhido sexta- Paq�naense, de" Futebol, ar
feira ultima, o presidente do lem, de já' c:ha�e-i' exercido
"campeonisaimo" paranaen- varios carios publicos en-

\
' .

se. E para exercer o mais !.tre eles o de vereador e o

alto cargo do Alto' da Gloria de prefeito de Curitiba.

foi apontado o nome do sr.

Amancio Moro, esportista
araucariano e que já foi
presidente da Federação

27.
70 Radium _ 30.
go Comercial -- 32.
80 Ipiranga -:- 32.
80 Nacional - 32�
90 Jabaquara -- 38.

Amanhã, à tarde, teremos
dois encontros, 'a saber:
Bangú x América e Postal
x TAC. Domingo, pela ma

nhã, jogarão Iris e Atlanti-

Completou ontem o seu 33-IEx-preleifo na presidencia
aniversario, o C. R� Aldo Luz J. do Corifib�

.-' ,

, Com grandes festas

CO-!Cir
Iguaterny da Silveira,

memorou o Clube de Rega- Sidnei Noceti, Gercino Bo
tas Aldo Luz, ontem, o seu telho, Sadi Berber, Adolfo e

Na rodada de sábado o

Atlântico derrotou o Dele
faz por 1 x O"

Entrada franca nos jogos
do certame amadorista.

............................., .

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN-
,

,

DUSTRIAI� (SENA!)
Departamento Regional nos Estad�s dp Paraná e Santa

Catarina

Jee Leuís: «Acase é possível
vencer a. tedas as pelejas» 1

·E'OIT A"L.
Curso de afiação de serras

LOS ÂNGELES, 27 (U. possivel vencer, a. "todas as

P.) _ O ex-campeão mun- pelejas ?".
dial de box, Jae Louis, dis- Joe Louis foi surpreendi-

Q I
'

I b f·d "se que prefere acreditar do ao chegar aqui ante-on-

ua
-

O seu c u e pre erl o ' quê os dirigentes do box da tem, procedente do Extremo,.

. •

'

Calif'ornia "tem em· mente o Oriente, onde efetuou enCOll-
Foram os seguintes os re-I ' go lugar -- Madureira, meu bem-estar", ao se opo- tros de exibição, .com a no

.sultados da quarta apuração com 7 votas. ,rem que volte a lutar nos ticia de que o presidente da
da interessante "enquete)' I 9° lugar - Canto do Rio, quadrilatéros dêsse Estado. Comissão Atlética do Esta
instituida pelo nosso colega' com 4 votos. "Sinto-me melhor ao pen- do, Joe Phillips era contrá-
"Diário da Manhã": 10° lugar - Bonsucesso, sar assim", acrescentou Joe rio a que se permitisse ao

Do Rio de Janeiro com 2 votos. Louis, mas, apesar, de tudo, I ex-campe�o lutar na Califor-
10 lugar - Flamengo, só perdi tres lutas. Acaso é nia.

.com' 853 votos. Da Capital
2° lugar _ Botafogo, com 10,dugar - Avaí,

,

com [OS re,slanfes \ dos ,-ogos789 votos. ., 1.847 voto�.
3° lugar _ Vasco da Ga- 2� }.ugar - Figueirense, . do certame profissiouulista ,�

.

ma, com 60g votos. com 1.217 votos. ' ,
�

40 .lugar - Fluminense, 3° lugar - Paula Ra·
�om 570 votos. mo� c,om 150 votos.

50 lugar - América, com , '40 lugar - Bocaiuva, com
366 votos. 51 votos,

'

60 lugar _: São Cristovão, 50' lugar - Atlético, com

-e Bangú, com 50 votos. ' 37 votos.
',70 lugar _ Olaria, com

I
60 lugar -- Guaraní, com

44 votos. ' 33 votos.

São as seguintes as pa'r-, Dia 5 de Janeiro - Sába
tidas rest,antes do Campeo- 'do - Figueirense x Gual'a
nato Profissionalista de Fu� ní (noturno).

'

tebol:' 'I Dia \6 de Janeiro -,- Do- .

Dia 29 _ Sábado _ Bo- mingo.....,.. Atlético x Paula�
càiuva ,x Figueirense (no- Ramos.'

.

turno). I, Dia 9 de Janeiro - Quar-
Dia 30 _ "Doming� - ta-feira _ Bocaiuva x Gua-

Atlético x Avaí. h'aní (noturno). '

'

Dia 2 de Janeiro -I Dia 13 de Janeiro -:- Do-
Quarta-feira - Paula Ra/mingo Figueitense x

Irios x Bocaiuva (notiJrno). AvaL

COM BOLSA DO SENAI, PARA OPERARIOS DA
INDúSTRIA MADEREIRA

.

O Diretor Regional do SENAI comunica aos senho
res industriais do ramo da madeira que, como nos anos

anteriores, encontram-se abertas as inscrições - para o

curso sup-ra, as quais poderão ser feitas por carta ou te

legrama, 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 'd,as quatro operaç�es

, fundamentais de Aritm'ética (soma, subtração,
-multiplicação e divisão) ;

b) - saber 'lêr e escrever;
c) _ ser aprovado em exame médico;
d) - ter mais de 16 anos;
O curso conta- das seguintes partes: ,

a) - conservação, e reparação ligeira, de máquinas;
b) _ rudimentos de solda;

,

\

c) � AFIAÇÃO E LAMINAÇÃO DE SERRA-FITA;
d) - afiação e preparo de serras de vai e vem -

tisset e peri;�
e) - afiação e recuperação de serras circulares.
O curso t'erá a duração de cinco (5) a dez (10) me-

Os 'incidentes do encontro

'Botalogo xSão Cristovão
RIO, 27 (V,A.) _ Depois I dois jogàdores, o que deu

do caso Genuino, volta nova- motivo a que se estabele

mente,_o Botafogo ao cartaz \cesse um verdadeiro confli
por sérios incidentes que 0- to em campo entre os pl'e
correram, domingo passado, liantes. Uma vez restabeleci
em sua praça de esportes, da a ordem .pensou o apita
no transcurso da peleja en- dor espanhol em expulsar
ire os locais e o São Cristo- os vinte e dois jogadores de
vão. Atingido por Pirilo, °
'goleiro Luiz Borracha revi- -�ampo, mas

'

a intervençao
,dou" trocando ambos socos de diretores dos dois clubes
,e pontapés. O juiz Gimenez' fizeram com que só deixas
jvlolina não teve a necessa- sem o gramado Pirilo e Pa
ria energia para ,reprimir ragllaio, dó Botafogo e_Luiz.

êsse ato de indisciplina, ex- Borracha e Torbis, dos aI
,pulsando imediatamente os vos.

---------------------------------------------�
ses.

,Quer ser vice-campeão
\'0 flamengo

RIO, 27 (.v.A.) � O Il'la- Flamengo, ainda que pare
mengo, ao que parece _ de- ! ça incrivel, poderá ser vice
pois de suas ultimas sensa- campeão este ano. E que
cionais vitórias' sobre o I conta em não p�rder, jogo
América, Bangq,.e Vasco _ n,enhum até o fim dO"certa
ql1�r terminar o' campeona-
to, invicto", Almejam os me e esperà a "desgraça""
rubros-negros um vice-cam- de botafogl1enses e ban
peonato, 'e qualldo não, um

terceiro lugar" neste certa
me qU,e ora está findando.
Com 13 póntos perdidos, o

Flaüs-ino Mendes _ Diretor 'Regional.
"

.'

guenses, os primeiros com

10 pontos perdidos 'e 'os se

gundos, com nove
_ pontos

perdidos.
. ' ,

A Diretoria do Lira Tênis Clube deseja aos seus

associados e e�mas. famílias BOAS FESTAS E FELIZ
ANO NOVO e tem·, satisfação de convidá-los para o

g�'andioso Baile de "São Silvestre", a realizar-se n'o dia
31 de dezembro, quando será feita a apresentação das
"DEBUTANTES" de 1951.'

TRAJE: _ Smoking - Summer e Branco Rigor.
Florianópolis,,18 de Dezembro de 1951.

A DIRETORIA
, ,

/
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robre Lajes .�.

.a ação que o sr. Prefeito de

Lajetl entrará em Juizo con

'tl'a o Estado.
E tudo, então, ficará ela

:1'0, e provada ficará tambem
,2 descabida perseguição mo

"vida contra os motoristas

J)eia turma de politiqueiros
sem eserupu los. chefiada

pelo Coringa, ficando des

mal caraüos os fomentado
Tes de intrigas. E os moto

Tif'\tas, futuramente, saberão
-dar o castigo merecido a

-esses con hecidos tapeadores,
jmpeni1.entes fuchiqueiroa e,
falsos patriotas. 1<:; o Dele

,gado Especial de Policia se

convencerá da inccerencia
<clfl suas podarias: - Na

]JÍ'imeira determinou a reti-
Tada de automóveis de alu

guel da Praça João Costa,
por' ,se acharem loca1izados
1HU\ proximidades de uma

-sscola, não se preocupando,
-entretanto, com os carros

-part'iculares que até hoje
-permanecem na mesma Pra-

-ça e proximos á mesma es-

.eola : na ultima, mandou os

-automóvels de aluguel esta
cionarem na rua 15 de No-

,

'vembro, mais proxirnos ain

-da da mencionada escola!

Como se vê, s. s. veio de

encomenda e não á titulo de

-exper iência, como aconteceu

'com, o dr. Helio Fontes, seu

Idigno colega, hoje tão malsi
nado pelos candidos mortais I

-que o foram receber de bra-

-ços abertos e com unhas de

tamanduá bandeirda, no

-campo de aviação desta ci

dade, E o desempenho de
sua. funcão de mantenedór
,d; orde� tem recebido elo

gios dos politicas que diri

:gero a D.D.N. local, já em

-franca decadencia, em ago

"llÍa.
A nota do Delegado, pu

'blicada na imprensa, local,
bem demonstra ° seu parti
-darismo, procurando def.en-
-der um mentiroso de alto

'bordo, que se desdisse com

receio da Justiça num tele

:grama que traduz à sua sub

serviencia aos mandões do

-dia, Mas o ilustrado e robus
to amante da mentira, não

se recorda, está esquecido
-de que existem testemunhas
-da sua comunicação ao Pre-

'feito Osn í Regís. Portanto,
<O Prefeito de Lajes não irr

ventou ameaças de morte

T1elU mentiu e nem tentou
um truque politico, e se e

xiste um fracassado, este é
�

'0 sinatario do telegrama 'di

'rígido ao Governador do Es

tado, sr. Galileu Amorim.
As portarias subscritas

pelo Doutor Prefeito Espe-
-dal' de Policia, não defen-

-dem,' de qualquer forma, o

ar, Delegado, mas pôem em

-evidencía a' tolerancia de

um homem culto, justo e

bom que vem governando a

terra lajeana-com os aplau
sos dos homens de bem, da

-queles que colocam a gràn
deza de Lajes acima dos

mexericos arquitetados pe- ,

'los futricas gostosamente Todos os lotes servidos
'manobrados pelo irrequieto de água encanada e luz.
Coringa, que é o maior. ..

Informações no local com
Destas colunas continua-

zemos a criticar os erros dos, ,o sr. Gilberto Gheur.

atuais -ehef'es situacionistas t�l\1unicipio, no passado, a
'locais e de autoridades que poiados pelo Executivo Es
'Se submetem aos seus capri- tadual, e os que agora díri
chos, consultando-os antes gem a politica situacionista
()€ assinar simples porta- desta terra, w:estigiados pe
rias, como no caso da perse- lo Governador - Irineu Bor

,guição aos motoristas. -nhausen, tendo à sua frente
Não tememos ameaças, e o Coringa, persona grata do

�qlli estaremos 'a postos, na diretoria udenista de Lajes
11efesa de Lajes. consubstanciado ná figura
Pelo exposto, veja o povo do gerente do Banco Inca.

Iaieauo a diferença entre os Pobre Lajes! ...
llomens que governaram es- (Do "Jornal da Sena").

; W

,

\ .

'- \

POWERt7�
< ..;?

-

Caracteríatices mais apre
ciadas: 11 finura e elegancia
de linhas da eerroseeria

Style/ine, Seda" de 4 porias.

Com o sensacional "Po�ver Glide",
�

o Chevrolet dêste ano oferece
.

,

.

aceleração rápida, facilidade de es ...

tacíonamento, interiores elegantes e

luxuosos, mais economia de óleo e

eombusuvel. Além. de freios maiores

e mais seguros; o Ch.evrolet 195t'
apresenta a finura ,das linhas sóbrias
e alongadas de sua bela carrosseria

Fisher, de aço inteiriço. Procure
,

quanto .antes um concessíonàrfo
; Chevrolet para uma demonstração.

A melhor visibilidade 1'0.
todos, os ângulos. ParabrJo
8a8 mais amplos. '

......

� \ .

i Mais de SOO.QUO proprfe
[tários de Power Gliw.
i �6,�O q����lI."-,

,t,

Produto do GENERAL MOTORS
-

DO,- aRASI1.1s ....A.
Concessionários em to,do o po[s

Lotes ã venda Exame ��É!��1�S'�VE!2!o oinásiosl Lotes
Na praia da Saudade, em Curso sob a ortentação da Profê, Antonieta de Barros I Otimos lotes à venda prontos para construir.

Coqueiros, ao lado do gru- Fernando Machado, 32 - Fone 1.516. Tratar com Herculano Farias no ed. São Jorge, 10

po escolar "Presidente Roo- Matrícula aberta das 16 às 17 horas. andar, sala 4, diàriamente das 9 às 11 horas.

sevelt", com 15 metros de Abertura das aulas a 2 de janeiro.
frente e área de 400 f112. Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado).

em
,

(aoasvieiras

__.. 11'\. ..,. _•.,..:. .,..••_•••_..-- _.,. "'"

PRISÃO DE VENTRE �
P'ilUãS DÔGARBADEMÔSS / !Agem directamente sôbre ,

o aparelho digestivo, evítan- rBarata Hudson
, Ou a prisão de ventre. Pro-

porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon
gestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digesti
vas, e fazem desaparecer as
enfermidades do ESTOMA
GO, FIGADO e INTESTI

NOS.

Felicitações de ANO NOVO.

Use o Braço de Longa Distância.

CIA. TELEFóNICA CATARINENSE.

AGENTE LOCAL
Precisamos para venda

de Breu - Soda Caústica
45 mil quilometras 112 - Tubos Galvanizados

HP - 6 cilindros pintura Arseniato de Chumbo - Ge

nova, ótimo estado de con-. ladeiras ,- e outros artigos
servação. Vende-se ou tro- de nossa importação.
ca-se por casa ou terreno. Soco Com. e Exp. NEBRA
Tratar com SCHNORR - LTDA. - Caixa Postal." .•

Rua Felipe Schmidt, 42 - )7133 - A - São Paulo.
sobrado. ótimas comissões.
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-

� .. .. .. .. .. .. � +. .. .. .. .. .. .. .. .. :.. � -� .. '�-" ..
-

.. '-...c�: .1. +;;:� .

�.".".".��."."�.".".".".".".":.., ".".."." "." �."."."."."."."..� �.""".".""""".".".".".".".".".�.""'..""�.�.�.'+!.'+!.+.!f.�.�.'+ " f. '

LIQUIDIFICADORES - Arno'
+.. ENCERADEIRAS - Arno " .....
•:. DISCOS - Star e Copacabana .%. +i· .:.

·i· RADIOS - Hikoc, Clipper, Invictus, Marconi, Orbiphon ·1· ....

Fooo-es Ele'tr·lcos Modero' os
. *i+

::: RADIO-ELETROLAS - Bush, Standard Eletric � Clip- ::: :i:
.

"
'.

.

:i:
.:. per-Invictos .%. .. "'••
•:. TOCA-DISCOS - SIMPLES E AUTOMATICOS _. Pail- .%••I. _. UM FOGÃO "DAKO" ·i·+. :. .+. ..+.:. .lard, Colaro, Alliance, V. M. Triomatic, Webste:r: ••• ..%. SIGNIFICA SEGURANÇA, .!.••• L PI) ..+.: .....

.... ong ayng i :. .... .:•
•1. GELADEIRAS - Frigidaire, Gibson, Coolerator, CrosIey :i: .i. QUALIDADE E ADORNO .:+

. .... - garantidas por 5 anos .:* ,,�:,. PARA A CASA. snxs LI-' :::.:. APARELHOS ELETRICOS EM GERAL ••• 11 .:.+ .!••+. . •. .. NHAS ELEGANTES. A(.!A- ..

•t. Fogareiros de uma e duas bocas, abertos e fech���s, Ferro . :t: l.;. +:+
..%+ de, en�oma�" T.ransformadores" Estabilizadores, ..�. �i·. BAMENTO ESMERADO, +i·.!. Maqumas elétricas de fazer cafe e motores para, .1.1 �t" +:+.+. r •

d t
-

.. t'... MANEJO SIMPLES E EX- .

•l. _
maquina ecos ura . i.... ..+.. ••

•:. F�GOES -,
- Elétricos, economicos, 3, gáz ou Querozene ::: �i.: CELEN'rE RESULTADO .:•

.i. }\trAQUINA pE COSTURA:
..t. �t'+ NO USO CONSTITUEM ·1+

.t+ ORION - E dotada de todo o que se pode querer de uma .1. �t'+ fi:,.

..... MÁQUINA DE COSTURA: - Perfeição técnica, �t. �:.'+ JUSTO ORGULHO PARA :�::i: '

Linda aparencia, Material de la qualidade e fun- +t· �i: A DONA DE CASA. +i•
•':. cionamento leve e ritmado. Completa assistên- :t: �t" +...

* :�:';.eo.Eletrolandia - Edificio IPASE - :1: �i: Elétrico, Gáz =i:
; 'ORIONd

Venha (vá) a .senhora mesmo vêr e examinar j: ; OU' a Carva-o:!:+{
e perto esta MAQUINA DE COSTURA e verifi- ..�. �:.+ u �i.

<ti:.. que por que é ela a preferida pelas mulheres de ..t. �:+ +:...

:!:
·

. tvododo mu�do. - Completa assistência técnica. :1: :!: S aJ-a," O,AH'O o·, seu' .Foga-·o :!:
�

'.

en as a VIsta e a prazo. : ..+.. ..+.

::: ORION -. Pela sua perfeição técnica - M�terial de la::: ·1· .I.
·i+ qualidade e linda.aparência. -, É a máquina de .i. �t· Visitem nossa expos�vão à rua João "Pi·nto. '19 :::+.'+ costura preferida pelas mulheres de todo o mun- +.+ +:+ :.:. d C lt .". ,. .. •..'+

..
. o. omp e a assIstenCIa tecDlca - vendas a �t· DJ� iRIBUIDORES EXCLUS,VOS: ..+..

i vis�n�:'';:r%�letrola�dia - Edifício IPASE 3: * C,ornércio 'Transportes C. Ramos S.A•. i.... ORION - Fabricação esmerada da Indústria. Japonêsa.•:. +:." +t·.�. 'B d
I
-, , +. •• +.'+

..�.
. or a - costura para a frente e para tras. Com- +:.+ �:. ..••

:. pleta assistência técnica Experimente uma e ve- ..: +. � +. +. +. +. +. +. �+. +. +. +. +. +...t..!++!..:
.-

� �
, .

- .+.. .., � '+ • "'" � • '+ � • .. • .. '" .. '+ '+ .. .. '+ .. • .. .. .. '+ .. • .... ... ...

..�. rá porque é a máquina de costura preferida por .�. _ �
�i� �

milhares de pessoas de todas as nacionalidades. .!., DI8rl0 da Mefropole
••'+ , ..�
.:...:.:.:..:++:++:++:..:..:++:..:++:..:++:..:++:..:++:..:..:++:..!++!++:++:++:..:++.'�:++:++:++:••; Dois·:.:' F.a t {}�, Dois Regi s trfl S va�mdae:;::p��;��:!r��s��=

. lação de agua esgotos e luz,
(Alvarus de Oliveira.)

.

grou no ritmo do século... (não é IlJorro), sito à rua

Há fatos que a cidade I Outro fato que a cidade Demetrio Ribeiro.
anota no seu diário de moça anotou no seu "carnet" de í A tratar na mesma, rua

moderna e formosa, de vida moça formosa e moderna: nO· 38, com Vilela.

la�it.ada, atribulada pe�o pro- Imas �ue possui coração.� al-l --.. ------

glesso e pela evo�u�ao. Os ma, como toda �ulheI. -

J'ERIDAS REUMATISMO
f�tos .passam mas a �m_pre�- O nosso_ velho naVIO de guel'-l •.PLACÀs SIFILITIC,ü.sao fIca pela sua ongmalI- ra, o' Sao Paulo, que tantas '

..

d�de, _pelo toque de se,n�a� glórias de�a ao �rasil e·� EUxir de N'oQuelraclOnallsmo, pelo lado lInco nossa Marmha, fora vendl-
)( di

.

Çi' xiU tr
ou sentimental da coisa. do como ferro velho a um e!� o toaUd UafiJl·0. ..

A
. -_

tI' d Ilt _me. a ••
greve aerea - que nao es a eIra ,a ng a erra.

foi só do Rio mas do Brasil Iriam ser desmontados os

todo - transtornou a vida seus canhões valentes, iria
comum da Metrópole hodier- desfazer-se o barco cheio
na e transtornou porque o de recordações heróicas.
seu aeroporto sempre agita- No caminho, porém, do
do, movimentado sempre, seu cemitério, enfrentando
ficou parado, ficou deserto. os mares revortos que tan
Os céus cortados pelos mo- tas vezes havia palmilhado,
demos pássaros de -aço, fi- o São Paulo desgarrou e pa
caram tranquilos, fora dos rece que se perdeu ...

hábitos atuais dos grandes Quem sabe o navio que
centros. tinha alma, não preferiu a-

E quando voltou tudo ao cabal' seus diàs como um

normal, foi que se sentiu a bom marinheiro, no fundo
grande falta dos transportes do mar, a, ser desmontado? Se a plástica dó seu busto

aéreos. O que era luxo há E' uma interrogação que
não o satisfaz, é tão sim

pouco tempo, tornou-se hoje fica no ar com jeito de ex- pIes corrigí-Ia! Quando os

tlma necessidade. Os gran- seios são atrofiados fácil é
clamação.

des mo'vimen tos que se llota- desenvolvê-los com a PAS-

v�;n. só na� estações ferro-I VENDE SE
TA RlfSSA. Quando aos

Vlanas hOJe se nota, em
_

seios falta firmeza, a PAS-

maiores proporções, nos ae- ,

.

TA RUSSA resta'-elece a

roportos. Contingência mo- Dois lotes de terra sItua- linha justa da plástica fe-

dema das modemàs metró- (�os na rua Demétrio Rib�l- minina. _Distribuidores: -

poles do mundo. E para sen- 1"0, nesta Capital, sendo um Araújo Freita� & Cia. Não

tir-se o valor de algo, não de esquina próprio para encontrada no local, enviem
há como � su� falta. Só as-I (;'o�st.rução d� cas� de co· an:ecipado Cr$ ",35,00 �ara a

sim se p'ode aquilatar o merclO ou resldenclaL

I
CaIXa P.ostal 1.124, RIO, que

quanto faz falta o avião, 'o I A trat�:· na mesma rua n.. remeteremos. Não atende-

quanto a aviação se inte- 38, com V llela. mos pelo reembolso.
, •

I

Vende-se

6j)asJA,
RUSSA
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'

Part.ícípacoes
Vva. Felicia A. Carneiro

pa rt.icipa aos parentes
e pessoa!'! 'de suas rela

ções o contrato de casa

mento de sua filha MA
RIA-CARMEM, com o

sr. Moysés Schmitz.

Fploi!'!., 25-12-951

Luiz Schmitz
e

Senhora
participâm aos parentes
e pessoas de suas rela

çõeso contrato de casa
menta de' s-eu filho
MOYSÉS, com a srta.
Maria-Carmem CaÍ'nei-

. I 1'0.

Moisés e M ada Carmem

7

ao

• noi vos
.Jaguaruna, 25-12-951 {. ,

r.,. JIl'_ �..J".w.....,..,.;.._.:..• ..,.�.......
Pedro de Andrad-e Garcia

e'

Iracema Zomer. Garcia
�.. .

.1
.

tem o prazer de participar
a v. excia, e exma, família,
o contrato "de casamento. de
sua filha NELZA, com o sr,

Aldo Hermelino Ribeiro.
.n. General Bittencourt, lOL

Hilda Gentil Ribeira

NELZA e ALDO
Noivos

Florianópolis, 24 de dezembro de 195J..·
v_·..• ..• ...,...�.. .,..·J!f.....w.....- ....·."..·.·........,.,..•._,.........,...,.......• •._...

João Carlos, Carvalho Víúva Joana Teive de
e 'Freitas

Filomena Conceição Car
valho

Participam aos parentes
e pessoas de suas rela

ções; o contrato de casa
menta de seu filho VAL

FREDO, com a srta. Ida
Teive de Freitas.

IDA

Florianópolis,. 24-12-51. .

"participa aos parentes
e pessoas· de suas rela

ções o contrato d� ça;;a
mento de seu filho

NELSON, com a srta.
Terezinha do Menino
Jesus Ramos Schaefer.

e VALFREDO
confirin'am

.

.

tius..--

Nelson e Terezinha'
noivos

Fpolis., 25-12-95i

A G U A

(1.rtt�i� IJ!1U';fi" m;���;'��:��i; :��,i:
co REGULApOR VIEHI.!I) mas e Serviços,Oesirlentes

., A mulher evitará dores no Mun icipio de Elorianó-
AL1VIA AS CóLICAS UTER1NA� polis; deverão apresentar-se
Emprega-se com vantagem, para ao Chefe da' 16a C ..R. até o

,cu�tbaler as Florea Brancas, Co�i. dia 30 dó 'corrente, a fim de
CDS Uterinas, Menstruaes e .8D '5 C serem atualizados dados a

parto, e Dores nos ovárío», 'seu respeito.
.

.Ê poderoso calmante e Reg..l.· .Jaldyr Bhermg 'Faustino

dor pôr exeeiêncía. da Silva - Cap. Chefe da

"'LUXO SEDATINA, pela bUS com: 16a C. R. M ..

"rova:da/efi�çia é . receililda pOI �_
.

'ftUêdicos:cihistrej�;· .'

..'
: 1"..... . .. ..- ,FLUXÓ SEn�1'INi: eÍí�ón'tTll-.�·:\�iJ; ""J"'l)rUI.I� •

.

� :. t� parte. .

'. .
.

. ,;Compa.ri:�iá;ÀJneticaná ne-
. : " o,. . '. cess'ita adtnitir UIll.::; com

Irmandade - do ';,Se.�.ltor,L J�us ;!�::.�l1l::!!:t�í.�m escrttu-

dA. PaS.aS .. UOS·D·tat·d C· '-d'" ·d�
.

·Àpresé'iítai-se munido de
11�., OU. U ., '., f,. arl a.IIIL;.docum-entos ao Largo Fa-

.. FUNDADA EM 1765 - ANIVERSARIO DE FUN- . gundes, 4, das 8 às 12 e das
'-

DAÇÃO .
14 às 17 horas..

: De ordejn dó sr, Irmão Provedor desta Irmandade,
convido os Irmãos e Irmãs. para, revestidos dei suas i�-:
signeas (balandraus e fitas), assistirem as solen idades

'

E I· •

com que .esta Itmandad� c�n'l�m6tai'á 'o' Seu 187,0 an lver-
. '.ml n e" a's

sário de sua fllnd�:�i. D�' JANEIRO'
",

'" ,', ,
'

Es,pIN HA S
, .As 6,30 harás - Comunhão Ge�al do.s Irmãos e Ir: A caiS. (.....'ide 110 1.o'DI.

mãs,
'.

'. _

As 8 horas � Missa com sermão ao Evangelho.
Consistório.. 20 de dezembro. de 1951.
Luiz S. B..da Trindade - Secretário

...-.--c.� .,.. ._·.·ft ••• -.-.-..·.._·_.._-.- -.;-..'!'·_·.��·". -..� .

RODOVAL MOTTA ESPEZIM e SOLOAR VIEIRA IESPEZIM
..

participa:t:l1 aos par�ntes e pesso�s.a.migaS, o contrato I N G ·L E·'S A- I
de casamento de sua fIlha ALCIREMA, �

com o snr.·Da-.
. II

nubio Pinto .Paladino.·
..

'.'

.
..'

�.

[IJI "'f' I]
:

GLADIS�'<?NE PALADlNO.e LUlZA'�íN1;O �ALADlN9 �'II';d J i "
partIcIpam aos parentes e pessoas de, s:las relaçõ·es,

I·
'.

.

o contrat,o de casam�nto �e. seu filho D1\.NUBIO, cO.ni:a lO N l C A . A P E R 111 V A
srta. Alcll'ema Espezmr V leÜ·a. .

,'.
.

Florianóp'olis, 25-12-51., .

�;
i

.

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

Será criada DO
Rio. a pri·meira
Imbai·xadâ do- .�

Paqolifão ,

.

r

RIO, 26 (V.A.)"'- Encon
.tra-se desde ontem nesta ca

pital o sr. Nascem Haíder,
que acaba de ser designado
pelo governo do 'Paquistão

'.
para instalar a 'primeira.em
baixada daquele país: O sr.

'Haitl�l' viajou: pelo' transa-

.tlântíco inglês "Alcântara",
procedente de S(;ll�t}1àmpton ..
: Antes mesmo ao seu' 'de"
sembarque, a reportagem te-
ve ensejo de entreter Iigéi
ra palestra 'com � referide

diplomata que declarou que
tem o prazer de partíeipar a escolha do Riô de Janeiro,

a v. excia. e exma. 'família. pelo gdVerno do seu pàís co

o contrato de casamento de mo capital onde .seria insta
seu filho ÀLDO, com a srta. lada a primeira representa-
Nelza: Zomer Garcia. ção do Paquistão foi LIma
Av. Ifu'cíl-io Luz,·.-53-.··· resolucão tomada.. delibera-

.
,?,. da�ente, n uma . l'etl�ibu�ic'ão

n.. as simpatias demoristradas
pelo Brásfl àquele país em_
várias ocasiões. Acrescentou
que, em sua terra, há' um
'grande interesse pelo Brasil
e pelas nossas coisas, prin
cipalmente 'no que toca às

questões sociais.
.

-

f
Referindo-se à posição in

ternacional do seu país, o

Participa aos .parentes e isr. Nasceu Haider salientou

pessoas de suas relações, I que o primeiro ministro Ni

o contrato de casamento! ONU, ao fado das democra
i de sua filha IDA, c-om o cias, referindo-se à disputa
sr. Valfl'edo Carvalho. com a India, em torno da

I '. provincia de Cachemira.
Concluiu o sr" Haider dizen
do que o Paquistão não abri
rá mão da sua sobera'nia e a

ONU dará solução ao litigio
_ ...

-? .�. àt'ravés de' um plebisçito,
que será também um verda-

r�..w..·...•__......·.-.·.,·.·...•••......,....• ...•.....·_.._.;.....·......•....
.

Vva. Maria A. Mar'tifis Ewaldo �chaefel'>
.. deiro "test" para a O·rgani-

e'- zação mundial.

Maria José R. Schaefer Também f�ram - pas�agei-.

participam aos parentes
1'OS do "AlCântara'.' diversos

. e .pessoas de-suas' n)ià�-' brasileiros' entre os quais o

ções o contrato de casa-
- sr. Mário Leão de Andrade,

menta· de sua. filha TE- presidente da Comissão de

REZINHA, com o sr.
Refinaria do Mataripe; e os

Nelson Antunes Mar- delegados brasileiros ao

Congresso de Árquitetura
de Marrocos, além das pia
nistas _Magdalen·a ScI1idt
'Nabuco e Helena de Figuei-

, redo. I

__ , T�legramas
participam· aos párentes PMticipa, aos parentes rpti À

. e amigos que sua filha, e amigos que contratou .

. 'J ('�
Maria, contratou casa- casamen"to com a srta. .Relação dos ,telegramas
menta com o sr. João

'

Maria Carolina da sii- . retidos no período de 19 a

Pedro Gomes. va. 26 do corrente:
Mal'ia Carolina e João Pedro Alfredo Victdr,'" Zacarias

Lopes, Dr. Arj'io Rebelo, Ju
lio S.ilva, A'ntonlo Pereira e

Silva, :Neutonia Bauerts
'Eduardo Silva; S�c. de'Cul�
turà, Farias Brito. Zico Ge�
ny'Gentil, Mario iosé vicen-
t�? Rom,ero, J:)uan, José An-(' .

ton�o �ach�d.o; �bilio . Abib" .,
Fehx Zaguml SIlva, Anavie
,lan de'� Sena, Laerció Medei-

.

ros, Zelagio Avii�, Til,
Bruggemann, Lusab'o, Julio
Coelho,' Jul_io' Jablowsky,
Silvio Ama·ral,' D. Silveira;
Albas, 'Valter Junior, : An
dalo Linhares, Maria Sá"
I1'!AtlrA :oqU.tl nr,HUOJ tl,m!.II

'1
D. MarIana da Rocha, Nereu
Cruz, Abelardo Maximo Pe-
reira, Dr. Edüardo Silva
Familia e Osmar Tavares.

Adolfo Ayres da Silva
e

Senhora
_ _.João Pedro GoDles

noivos
,

Florianópolis; 23 de dez�mbro de 1951

:A'S. C O N Y ALES ç E N C A S

Caminhão

Osny Gama & Cia f'ord 1941
.

' VENDEcSE um em

SEUS INTERESS:lS NO
Rio de Janeiro aerio
bem d�fendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVII8

advOlado
A•. Rio Branco, 128 -,Salas 1808/'

Tttlt. 82-6942 - 22-8006.

� -.:.......t.__�.

LogQ á primeira aplicação, Nixo
d.rnt começá a elímtnar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixóct.rm á noite e V. verá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa.
N-ixodarm é uma nova descoberta
que combate os parasitos
da. pele causadores das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas.. acne,
ímpírígens e erupções ·V. não Pé)'
derá libertar se destas a f ec ç

õ

e s

cutâneas a menos que eítmtne os

germes que se escondem nos mi
núsculos' poros de sua pele. Portan
ta, peça' Nlxod'V.m ao seu- .farma
cêutíco, "boje mesmo. ." nossa ga-

M-
'

';';'Á .rl antia éa

lZ�erm. . s\la m�iot
I'.r. II a,.cries C,dalt"

.

proteçao.

Curso Prepa
ratório-
Exâme de Admissão

Ginásio.
Tratar - à Avenida. Rio

Branco, 60 .

_ .. �' --- ----_. ----

per
feito estado-e por preço con

vidativ{). •

Vêr e h'atar à rua Tereza
Cristina. 193 - Estreito.

. .

Agentes
<INTERIOR)

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

. Boa oportunidade. O'timas

I
c·onuições. . Escrever Cia.
BrasiL C. Postal 3717 - S.

P�u� .

IVende-se
Um bem afreguezado Ca

fé sito à rua Francisco To
lentino, esquina Pedro Ivo.
Preço de ocasião, por mo

tivo de viagem.
Ver e tràtal' no local..

Compre pelo me-
. ·n·or preço da cida ..

de o seu refrigera ..

dor, NORGE,· mo
dêl,o .1951, com �g.a-,.
rantia real.__de

5 anos.

Atanagildo S. Pinh�iro
e

I.idia Pinheiro
participam aos parentes
e pessoas amigas o cml- ,

trato de casamento de
seu filho OSNY, com a

srtà'.... Helena Sousa.
Qsnye

• Vva. Maria C. Sousa'

paal'ticipa aos pa:t:entes
e pessoas amigas, o 'COll
ti'ato' de casamento de
sua filha HELENA, com
'0 sr. Osny Pinheiro.

Helena
.

confirmam
.

Florianópolis, 22-12-�951
,.J-.- .,..� � .- _•••.Jt-.w..".� ._._,._,._ _�.��• .-,...

CE}:.SO RA�10S 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 coro'
rente, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".
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a .. c' go. ,- �

são �RINCfscn na SUl, p·�ra NOVA YUBI
tnfo!mo 'a••. aomo. Agttnt.. .

f11, � :D6P�Ji.- Cariai HoePt!ceS/A ..,.. (.}- TelelcDt l.7)2 ( ando telel._
H{J raDel.CO do Sul""'"tCulol Hoepcke S� - CI -Telelone 6 MOORBMAC:K

Caixa postal, �39
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

,

________.;;..F=...;.LORIANOPOLIS
Gráfico'· BrasilEstabelecimento

f\c�H�-se todo e qualqUer
serviço .cuncernente a 'ade

.

Rapidez e p�,rteiçã'O
.

' Preços modic·o $.

Rua Cfot Mafrd. 92 Floriat ó)ohs

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bôas festas a Tragedia
"O [STADO'" Pobre lonador arrastado pela cnmnlêsa.-lind3!Ainda pela passagem do

I i i I- d dNatal, recebemos cartões de não· o oca Iza o o seu ca a,ver.Bôas Festas das seguintes
firraas e pessoas: Martiniano Pais de An-Representações A. S. Lara

drade, lavrador, residenteLtda., do Rio de Janeiro, sr.
em Águas Brancas, municiFlorisbelo Silva e família,
pio de São Joaquim, em

T:cnigráfi.ca. S. A., do R i:; companhia de José' Candí
Cía. Madeireira Santa Ama-

nho, saiu, à noite de 16 do
1'0, de Santo �maro da Im- 1 corrente, tentando através-
peratriz e Sociedade de

Am-, sal' o Rio Canoas.
, , •.

paro aos Tuberculosos.
'Mal ém meio ao rio, forte. ':Fal"'a dê", dinheiro:

'vento tornou as.águas"l'e-' ,�'_/_;"'...:'
'

_

D S I R' voltas,. aumentando a, cor-
-

P,p. ao o amos rentez� que, com irte�s.ida- OEstá entre, nós, proceden- de, arrasto I.! MartJm8:no
,

te daCapital Federal, o sr.. Pais de Andrade que' desa-
dr. Saulo Ramos, deputado pareceu.
federal por Santa Catarina, Conhecida a dolorosa tra

eleito pelo PTR S.S. tem si- gédia, as autoridades locais,
do muito cumprimentado por auxilíadas . por populares,
seus numerosos correligio- desenvolveram intensivas a

narios e admiradores.
O ESTADO deseja-lhe fe

liz estada na terra natal.

Cesar Lettes conquista o

<,Prêmio Einstein»
RIO, 27 (V.A.) - A Aca- pesquisas, corno ainda pela

demia Brasileira de Cien- sua atuação em pró I do adi
cias a�ba de, conferir ao antamento cientifico d�
profesScS'r Cesar . Lattes o país. O Premio Einstein fOI

premio Einstein, que é con-
I

cedido anualmente ao cien- entregue a César Lattes em

tista 'brasileiro que I. "ior e Ibril�antissima _

solenidade
mais destacada contribuição' realizada no salão nobre da
tenha dado à ciencia em! Escola Nacional, sob a pre
nosso meio, não só por suas I sidencia do sr. Artur Moses.

Florianópolis, SextaJ'eira, 28 de Dezembro

Na Câmara Municipal

,Fonogramas
, ,', retidos

EntendilDento entre as baDcadas,
por omissão dilam cODvite ao, PTB

Acham-se retidos na

COMPANH1A TELEFONI
CA CATARINENSE os se-

Realidade. que
contorta'
RIO, 27 ev.A.) Wer-

ther Nascimento ingressou
no quadro de funcionávios
do Banco do Brasil em 1937,
ocupando as modestas fUIJ
cões 'de servente daquele es

tabelecimento de crédito.
Rapaz,' porém, possuidor de
uma vontade ferrea, .f'ora
das horas de servico a que Uma casa de madeira com
comparecia com p'o�tualida- 23x31 de Terreno localiza
de, estudava. Agora, entre da no Estreito CColoninha).
os diplomados pela Facu lda- P

-

C '" 2� 000 00reço : r,!!, D. , •

de Nacional de Medicina, a- Tratar com Gentil Gil _
parece um nome que surpre- Estreito:
endeu seus colegas do Ban
co do Brasil: Werner Nasci"

"

Na sessão de ante-ontem, recerá. O sr, vereador F'lá

presidida pelo sr. Alvaro M. via Ferrari faz um apelo ao

da Silveira, o expediente sr. vereador Vítório Cecheto
constou de um requerimento no sentido de comparecer.
'da bancada do Partido 'I'ra- Os srs, vereadores do PTB.
balhista Brasileiro, solici- acentuam que tendo havido
tando cópia do.s oficios do I entendimentos na Câmar.a
ar, Prefeito Municipal sôbre

I
Municipal com o sr. Pref�l

informações prestadas à Ca- to Municipal com exclusao
sa, Com a palavra. o sr. vf!- de sua bancada, a mesma

reador Antônio Pascoal A- não precisa' comparecer à

postolo, referiu-se à passa- sessão onde se irá discuti.r
gem do dia 24, do corrente, o resultado desses entend!
do aniversário natalicio do mentos, o sr, vereador Fla
sr, vereador Gercino Silva e, vio Ferrari esc1are?e que os

depois de exaltar' a persona- entendimentos ha�Idos com

lidade do ilustre colega, re- o Chefe do Executivo foram

quer conste em ata um voto levados a efeito .por ini�i�
congratulatório. Em nome tiva do �r. Pre�e�to MUl1lc�
da bancada da União Demo- pal por intermédio do sr. h
crática Nacional falou o sr.. der da Bancada da União
vereador Vitor Fontes que Democrática Nacional. Não
associando-se ao requerído houve por parte de sua ban
enaltece a atuação do aní- cada qualquer proposito de
versaríante como represen- excluir a bancada do Parti
tante do povo. Também o sr. do Trabalhista Brasileiro de
vereador Vitório Cechetto se entendimentos sôbre a mar

solidariza com a homenagem cha dos trabalhos da Cârna
em nome de sua bancada. In- ra. Se entretanto lhe cabe
do à tribuna agredece o ho- qualquer culpa no caso, pe
menageado. Passando-se à de excusas e renova seu a

ordem-da-dia, foi apreciado pêlo para que a.bancada tra
o projeto de lei número 132. balhísta compareça à sessão
O S1'. vereador Gercino Silva segunda-feira. Concluindo
requer adiamento, sendo a- declara que sua bancada

. provado. Entrando em dis- concordará com, a sessão de
cussão o projeto de lei nú- segunda feira, se a sua rea-

mero 139, o sr. vereador Vi- lização fór aprovada por

O Na"al nator Fontes requer adiamen- unanimidade. O sr. vereador •
to, sendo aprovado. Posto Vitório Cecheto acentua que
em segunda discussão o pro- a sua bancada é contra a guerra ..•jeto de lei número 146 que sessão de segunda feira, en- TóQUIO, 27 (U.P;) -'Os
concede auxilio de tretanto aceitará a decisão soldados aliados não tive-
Cr$ 9.000,00 à Comissão Es-' do plenário. O sr. vereador ram um Natal bom. Isto porpedal de Folclore, o sr. ve- Gercino Silva ·tece conside� que. choveu torrencialmente

..... ,._..................................._....._...reador Flávio Ferrari apre- rações em torno do assunto, 'e o (r.io era i�tenso, �azendo Homenageado osentou emenda. O projeto é para ,demonstrar qu'e não com que eles, 'encolhldos em )aprovado em segunda dis- houve qualquer desconside- su�s trinchei�as, ti:emesse�. Pode'r Leg,·slatlvocussão, com a emenda aci- ração à bancada do Partido Alem do maiS, os comums-'.
.ma. Por fim foi apreciado o Trabalhista Brasileiro. A tas desfecharam pelo me- Dia .22 do corrente; na CÍRequerimento da Sociedade propósito enaltece a efiden- nos 10 ataques cOl).tra as li- dade de Laguna, acaba deBeneficiente de Itacorobí, te cooperação sempre pres- nhas aliadas, dando enorme colar gráu, por conclusão dosolicitando auxilio. O sr. ve- tada pela bancada do' Pal'- trabalho aos soldados da curso na Eséola Técnica dereaddr Vitória Cecheto re- tido Trabàlhista em todos ONU. Todos os ataques co- Comércio Lagunense, a se-,quer sejam soli'Citadas infor- os trabalhos da Casa;. e con- munistas foram repelidos. g'uinte turma:niações ao sr. prefeito Mu- clui também pedindo excu-

/ Alvaro Luiz 'da' Rochanicipal sôbl'e a� possibilida- sas, caso houvesse havido Pestana, Antônio Cabral Pi-de de ser conce'dido o refe- qualiuel' omissão ou des- nho Benito'Pagan!; Carmenrido auxilio. O sí'. vereador conSIderação involuntária Dol�ret> da Silva, DoloresFlávio Ferrari, d�scordando aos representantes do parti- Caminha Nicolazzi Penna,sugere seja o requerimento do Trabalhista Brasileiro. DOl'a 'Crippa, EÍisabethencaminhado ao SI;. Prefeito Espera assim o compareci-· Grandemagne Ulisséa, Gel'-Municipal para que sua ex- mento da respectiva banca- mano Donney,. Helena. d'Avi-celência resolva a respeito. da para a sessão de segun- la dos Santos, J,osé Paulo
IO sr. vereador presidente, da féira. 'Sôbre o mesmo as- Arantes, Maria Izabel d'Avi-
,depois de, consultada a Ca- sunto fala o sr. vereador la dos Santos, Maria de$a, dá o l'equerÍlnento por D�oliildo Costa que renova o Lourdes Rollin Schiefler, Iaprovado. Exgotando a ma- apêlo dos líderes da' banca- vista das considerações do Terezinha de Jes.us Simas €!tél'ia o sr. presidente encer.-, da do PSD e da UDN. No- sr. vereador Vitória Ceche- Waney Bessa Pinho.'

.

rou a sessão e marcou outra vamente com a palavra o sr., to, retÍI;a o seu requerimen- Escolheram para homenapara segunda-feira às dez vereador Vitória Cecheto de- to para' que haja sessão se- gear _ e o fizeram de umhoras 'da manhã. O sr. �'e- clara que se a sessão de se- gunda feira, a qual será en- modo especial o dep. Volneyreador Vitório Cecheto de- gunda feira fôr exclusiva- tão realizada quarta-feira. Collaço de Oliveira, presi-Iclara que se fór realizada mente para resolver a ques- A presidencia também fala dente da Assembléia ,Legissessão na segunda feira. a tão do abono então a sua no mesmo sentido, sendo as- lativa, Ur.. Carlos Gomefl debancada do Partido Tr�ba- bancada comparecerá. O sr. sim marcada sessão para Oliveira, ,Senador, Prof. ilhista Brasileiro 11ao compa- vereador Flávio Ferrari emlquarta feira.
. Flávio Ferrari.

'

guintes fonogramas :

Dep. Enedino Ribeiro e

Familía, Orestes Biteneourt,
Sra. Catarina Grippa; Maria
Valéria Rubíek, Alírío Al
meida, Iris Felicio e Dep.
Manoel Siqueira.

Vende-se

mento.

Logo que tomou conheci- ,

menta do fato, mormente,
quando se soube 'que o mo

desto rapaz era um dos pri
meiros da' sua turma, _o sr.

Ricardo Jaffet, presidente
do Banco mandou promover
o continuo Werther Nasci-
mento, transferindo-o para
o Departamento Médico. Ali,
antes de entrar no exercicio
de suas novas funções, o dr.
Werther Nascimento foi
homenageado por todos os

seus colegas do Baneo .

no
•

rio Canôas:

Acre

tividad�s para a localização
I
que estão chefiancl� as tur

do cadáver o que ainda nao mas que se encontram em

se verificou. procura da vitima que deixa.
,

Os srs. C�cilio B�mard�-I na orfandade 7 filhos, todos
no Neto e Fernando Henri- menores.

,Governador do
.éxenerar-se p,r

•

ISSO •••

RIO, 27 ('V.A.) -;- Chegou

I
fato de não ter recu.r:=;?:=; fi

ontem do Acre, de cujo ter- nanceiros para a�h:ll?lstrai
rítórío é governador, o te- aquele vasto tarj-Itór!o, P()S-·
nente-ccronel Amilcar Du-I suindo uma verba orçamen..
tra de Meneses. Adianta-se tária?e sessenta milhões ,de
que esse oficial veio expres- cruzeiros,

_ quaren�a e oito
samente ao Rio apresentar milhões sao absorvidos pelo
seu pedido de demissão ao pagamento do pessoal. Os.

doze milhões restantes fo-,
presidente da Republica. A ram aplicados no pag_amen
decisão do tenente-coronel

I'
to de dividas que nao po

Amilcar Dutra de Meneses diam deixar de ser salda
teria sido determinada pelo dos.

BOAS FESTAS!
Utilize o Braço de Longa 'Distância.
CIA. TELEFôNICA ('ATARINENSE.

_. . ...

Contrabando perigoSl
..

todos g,s cais e aeroportos Idonal
de perfumes, "Cadil

e pontos terminais das f'ron- Iacs" ou entorpecentes. Pa

teiras, está sofrendo uma vi- rece que os contrabandistas,
gilancia corno nunca houve I em questão são ma.is peri
na America do Sul. Desta

I
gosos e a mercadoria pode

vez não se trata' de um sim- ria afetar 'de maneira deci
ples contrabando interna- siva. a segurança da nação",

O Diário da Manhã, desta Capital, deu um pés
simo pl;esente de Natal ao funcionalismo. É que"
transcrevendo d'O Jornal, do Rio, uma notiGia sôbre
a representação que ao Supremo Tribunal fizera ?
dr. Procurador Geral da República, adiantou, no tI

tulo, que a lei nO 22 fora julgada inconstitucional.
Mais longe foi o Jorna.l de Joinville, de 23 do

corrente, pois abriu tres colunas com estes títulos:
"Ainda o aumento do' funcionalismo. Obteve ganho'
de cati.sa no S. T. F. o Goveniador de SaI)ta Catari
na. Cônsiderado inconstitucional o ato da Assem-'
bléia Legislativa".

.

Nada disso. é verdade! Pura "barriga" de Im

prensa. O prbcesso re1ativo à lei 22 está corren.do e

não foi julgado ;ti_nda.' Atualmente está com VISt�S
à Assembléi:r para informações., É possivel qlje 1:�0'
possa ser julgado em -:janeiro. � E: como,' em fevereiro'
o Supremo Tribunal entra em féria'S. coletivas, o

julgamento, então, ficará para. abril' ou'maio!..
.

O presente de Natal dos jOl'nais é falso. ConfIe:
o funcionalismo na Justiça!, E, não.' se deixe alZedar!.
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