
'·Afastamenlo dos cargos, pBsicõas chaves e- de- responsa
.

todos aqueles que revelarem idéias contrárias ao r
RIO, 28 (V.A.) - Reali- e intendentes navais

daque-k"
Filho, ajudante ele ordens. Msrínha, e Raul de San Tia-

-zou-se, ontem" .pela manhã, le estabelecimento de ensi- com a chegada do Pres. da

I
do coronel Clóvis Costa, Após as honras ele praxe, go Dantas, chefe do Estado-

na Escola de Guerra Naval, ,no superior ,da nossa Mari- República, que se fazia acorn sub-chefe do mesmo Cabine- prestadas por uma compa- Maior dª, Armada. Conduzi
a cerimonía de encerramen-I' nha de Guerra, sob a dire- panhar elo general Ciro do te; do sr. Roberto Alves, se- nhia do Corpo de Fuz ilei ros do. ao salão nobre daquele
to dos CUI'SOS superior, f'un- ção do almirante Umberto I spirtto Santo Cardoso, che 1 cretário particular, do mi- Navais, recebeu o chefe ct,}, ;estabeleci�en�o de ensino,
damental e de mformações i de Areia Leão.

I
fe do seu Gabinete Militar, Inistro Coelho Lisboa e do almirante Renato de Almeí- o sr. Getulio Vargas assu

para engenheiros, médicos A cerimon ia teve inicio do comandante Lúcio Meira, comandante José Ferraiolo da Guillobel, ministro da miu a presidencia da mesa,

dando �ício, então, a sole-
nidade.
DISCURSA O DIRETOR DA

ESCOLA
Inicialmente, falou o <1Í

retor da Escola de Guer-ra
Naval, almirante Areia
Leão, 'que, depois'de agra

decer a presença do chefe
do governo e .refei-ir-se ao

trabalho dos 'oficiais, alu

nos, focalizou o que chamou
de "guerra psicológica em

que estamos envolvidos",
dizendo a certa altura:
"A propaganda comunista

tem utilizado varios meios

j:��mOAaU-, Ir,
API.A �

- ,,� natural que o sr. Go
vernador e8tej� furio
so! Os ]ageanos são de
encher! Imagine que
eles, que tanto ,recla
mavam do govêrno, es-,

tão contra a nossa })rÍ
meira realização naque
la cidade!!!

- Qual é?
- A mudança do pont.o-

dos automóveis de pra
ça!

DIRETOR

� Rubens de j

� Arruda Ramos �,'� GERENTE �
l\.', Domingos F� �
� de Aquino �

f
-- _._ _-" .

�' O mais antigo Di�J
rio deS. Catarina
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I

para atingir os fins almeja
Previsão do tempo até '14 dos, desde a propaganda de

i noras do dia 29. alguns agitadores, de ati

I Tempo - Bom; passando vidades às claras na impren

í a instável. sa ou pelo rádio, na utiliza-

RIO, 28 (V.A.) - O pre- sumo, dos economistas, do (forem determinadas pela

I
Temperatura - Em ele-, ção de meios indiretos, por

sidente da Republica san- Minostério da Fazenda, A- ,Comissão Federal> dentro vação. I meio de "slogan", com-er-

cionou a lei do Congresso grícultura, Viação e Obras I dos limites desta lei".
' Ventos - Do quadrante! sas ao acaso, Iiteratura, e

Nacional que autoriza o go- Publicas, Banco do Brasil ] E o artigo setimo dispõe: I Norte, frescos a moderados. I filmes documentários.

vemo federal a intervir no e Prefeitura do Distrito Fe-I "Para o controle do abaste- Temperaturas - Extre- I A providencia defensiva

domínio economico, para as- deral. ' cimento de mercadorias e \ 1 mas de ontem: Máxima 26,5. I para combater a guerra psi-
segurar a livre distribuição Os representantes do co-. fixação de preços, COFAP I I Minima 20,5. , cológica, é adotar uma psi-
dos produtos necessar ios ao mareio, industria, Iavoura., podená promover ínqueritos I cologia defensiva, inteligen-
consumo do povo; O diplo- pecuaria, cooperativas e e- economicos, pesquisar o cus- temente planejada, com a

ma, que tem 41 artigos, en- conornistas serão indicados, to da 'produção e distribui-
, ,�ensanem finalidade de anul�}' os tra-

trará em vigor 30 dias após em listas tripl íces, pelas en- cão de generos e mercado- ,�
, balhos de conversao, anu-

sua publicação e vigorará tidades representativas de rias; verificar, periodica- do Papa lando-os P?r outros, melho-

por 5' anos. No seu artigo grau superior, e, na falta mente o estoque dos bens ,
res ,e convíncentes ; no com-

segundo prescreva; destas, pelo ministro da pas- mencionados.no artigo 20, a
CIDADE DO VA'lICA- bate às frases 0:3 duplo sen-

A intervenção consistirá: ta respectiva. li COFAP fim de conhecer suas quali- N.O, 28 (U.P.) :-:-;0 Papa tido, das conversas etc.

Na compra" distribuição e convocará os representantes dades, a quantidade e prece- P.lO XII transmitiu pelo ra- A execucão das medidas

venda de generos e produtos das autarquias economicas dencia regular, e dise ipli-
dío uma mensagem aos sa- acima. apontadas, poderá ser

'alimenticios de primeira ne- para participar das reuniões nar, no terr itorio nacional,
cerdotes que se encontram feita por grupos de elemen-

eessidade : g'ado vacum, sui- sem direito a voto". Os .ar- a circulação é a distribuição pl�esos e,m todo o mundo, do- tos escolhidos nos navios de
'O nome do dr.: Udo Deeke mmgo as 345 horas O 1'a

no, ovino e caprino destina- tigos 4° e 5° rezam.' dos bens mencionados' . ',"', "

•. : guerra (oficiais), nos) quar-
. "As resõluções da 'COFAF.,' art.igo �,egundo ','. : e�tá intimámente ligado ao dio do vah:an� transmittrá téís (of icià.is}, repart.içõesdo ao talho; aves e peixes ,".

d E ;]À E d' --o 26 3] 10
proprlos 'para alimentação <lerão tornadas- por

.

rriaíortá Tabelar -os ,p<ftÇ�'\ ma:xi:,� p1:g.g'!CSSO o. stadq, nge- nason as ue o
... ' ,"

e em geral, clubes, associa-
-

, - �nheü'O hivil, de invulgar 25 55 metros O SIstema de
'humana : combustíveis e ve- absoluta de votos e 'consta- mos em rêlaç'ãô' aos réven-

",'
.

/

: _ .. ções, ctc., grupos estes de-

gebis e minerais; tecidos rão de portarias firmadas. .dedores :', estabelecer o 1'a:
capacidade de trabalho 'e RadlOtr:al�s.m:ssao Itahal1;o vidamente instruidos para

,

. pelo seu presidente, ou n� cioname']Ito' dos s'eI'"'I'ÇOS es _

cornpetencía, -coube-Ihe, na retransrníttrá a, mensagem. anular os efeitos deslnte-e calcados proprros para uso Y

"âireção de Obras Públicas, d
Popular; medicamentos; falta ou no impedimento senciais e .dos bens meneio- gra ores da vontade, do ca-

planejar e realizar as maio- .

t dinstrumentos e ferramentas deste, pelo substituto desig- nados no artigo segundo; C d d
ra er e a mentalidade dos

de uso individua:l. 'nado pelo presidente da Re- auxiliar �s cooperativas de r�s obras da ,�'êde assisten- OI ecora fi na brasileiros,

Maquinas, inclusive ca- publica. dentre os membros consumo e mistas agrícolas
cial e e�ucaclOnal de Sa�- C é· C d I

Uma medida correlata' e

.

h'
.

t t' da mesma comissão. Artigo a obterem pl'eferencialmell'-
ta Catarma, como a cade,la, or Ia 0- ar na da mais alta importanci'a, émm oes, )eeps, Ta ores d I I ti

conjuntos motorizados e pe- 5°, - "Como orgão auxiliar te os produtos de que nec.es-
e grupos esco ares, os pOS-

S II
o afastamento dos cargos

ças sobressalentes, destina- da Comissão Federal de A- sitem manter em estoque.
tos �e �aúlÍe, m.aternidad�es, pe DJaD posições chaves e de respo��

dos ao trabalho agricola; a- bastecimento e Preços, serão Fica revogado o decreto lei hOSPItaIS,. COIOlll�S, AbrIgo PUSliN, 28 (U.P.) _.._ 'O', sabilidade, de todos' aque-
"',ame farpado e liso, quando instituídas, nas capitais dos' 9.125, àe 4 de abril de 1946

de �teno.I,e�, �aIte nova da cardeal, Francis Spellman les que revelarem idéias
,_

" '. '" penl enCIarIa O seu tra-ba- '

.'
" .

. . .'

{iestinado a atividades' 1'U- Estados e terntorIos, comls-l e demaIs' dISposlções em Ih d I ._ .' < arcebISpo de Nova York re

..
-I contrarIas ao regIme".

Tais; artigos sanitarios e sões de abastecimento e pre- contrario. As dotacões 01'- 10
o, de ogo,' proJetou-? ao. cebeu a condecol'aeão da I 'I. . .

t
.

"

.

I t em as nossas fronteIras " . .

.

, BC 4rtbor Oartefatos industrializados ços e, nos mUl1lClplOS, co'

I
çamen a1'laS, o matena e o

dI" prImeIra medalha nacional I «
. -, '"

d b
.

d C
. -

C
como o ec arou o sr. MI- I R bl"

•

de uso domestico, destinados mI-ssoes mUlllClpalS e a as- arqulvo a, omlssao el1- ..t' L
.

G 11'
c a epu Ica da Coreia", I hao consumo normal de pes- tecimento e preços, com 01'- traI de Preços serão trans- llIhlS 10 UlS a ottI, ao dar-
por ineslimaveis sel'vicos e flmem ,do 8DO». -

t 'b
. - !

f 'd CO"
e posse no cargo de .secre� d

-
", ,

soas de restrita capacidade gal1lzaçao e a rI Ulçoes que erI os pata a· FAP. tádo da Viacão, n; seu go- evotçaoh a causaOdo �Ofri-I NOVA YORK,' 28 (U.P.)
economica; cimento e lami- ,_".,. vêrno.· men o umano. preslden- - O general Mac Al'thul' foi
nados de ferro, destinados

C'
'N

'd..
'

Ás suas qualidades de
te Syngman Rhee entregou "leito por maiori� o "lIo-

a construção de casas popu- ass,ara0 a Imunidade técnico consagrado, o dr.
a n�edal�a ao Cardeal, numa nem do Ano': pelos governa-

lares e bemfeitorias rurais. � Udo Dee,ke alia as de traba-
CerllTIOllla .que �e efetuou .na dores dos 48 estados norte-

Produtos e materiais in-

dO. t
'

d
lhadol' infatigável e pro- �a:a, preSIdenCIal, após o 'oimel'icanos, consultados por-

dispensaveis à produção de e epu a os fundo conhecedor dos pro- �
e ,omo de $pell�an do uma rede de televisão.

bens e de consumo popu- blemas de Santa Catarina
front de güerra. O lIdeI' ca- ---

la1'; na fixação de preços e BUENOS AI�ES. 2,8 (D., tares, de forma a que o tri- 'como o demonstrou a su� �olico ofereceu ao presiden- O riso da cidade. t.
no controle do abastecimen- P.) - li Camara dos Depu- bunal de justiça ordinaria passagem pelo mais alto

te Rhee um cheque de 5.000

d
. -

d t d d A t'
.

J
.

I
' dólares para socorro às VI'-to; na esapropnaçao e a os a rgen ma reUnlr- possa processa- os. A Cama- posto administrativo, como

bens por interesse social ou se-á amanhã em sessão es- ra dos Deputados resolveu Interventor Federal, nos
timas da guerra coreana,

na requisição de serviços pedal para decidir o desti- porem decidir sobre 'esse as- primeiros meses do govêr
necessarios, uns e olitros, á no dos tres congressistas aunto çom ou sem o relató- no do General Eurico DUI-
realização dos objetivos pre- da oposição que estão sendo rio da Comissão. Foi envia- tra.

'

. Greve dos,
vistos nesta lei. A aquisição acusados de terem particí- da ainda à mesma Comissão Retirando-se para o exerci
far-se-á no país ou no' es- mente da revolta militar de o texto da l�esignação do de-, cio da profissão, como sem- Bao(!arios
b'angeíro, quando insufi- vinte e nove de setembro putado Cop,servador Reynald

I
pre' desejara, o dr. Udo De- SANTIAGO; 28 (U.P.)

ciente. a pl'odução nacional e contra o governo do presi- Pastor que foi igualmente a- ; eke, em Blumenau, onde di- A nação está ameaçada,
venda onde se verificar a es- dente Peron. cusa�o por V�gnola, mas foi! rige a Emp�'es� de, Força mais uma vez, de ficar com
cassez". Os tres deputados Silva- conSIderado 1l10cente

pela,' Sant.a
CatarIna, continua a 'seus, serviços bap.carios pa-

Prescreve o artigo tercei- no Santander, Miguel Zava-
(C t' ú 6a")

serVIl' o Estado, cercado do raliSídos ·pois 1.100 empre-
1'0: ,"li Comissão Federal de la Ortiz e Mauricio YadarQ- on m a na pagma, respeito e da admiração, gados do Banco do Chile : •••_� .............�"' ...

Abastecimento e Precos la, do Partido Radical, es- ".' " I hoje unanime, �os seus con- o maior do país, peclira�
(�O!�P), instituidk no Mi-: tão tendo sua �o�ixão estu- 1I0'VO e·mbalxudor terraneos, que 'todos lhes re- uma, greve de solidarfedade
m�tel'lo do Tr�balho, Indu�- dada pela Cor:1l8s.ao {�os,As- 11

.

,,', ,
,I cOz:thecem a superioridade à Confederação dos Empl'e-

tna.-.e Com;rclO e :om aut? suntos Const�tuclOnaIs . (�a dos' "I DO �oral,com que pauta sua gados Bancarias. Os empre-
nomIa, sera o orgao de

exe-,
Camara depOIS que c o JUIZ. ' . D. • vJda pública e privada. gados do Banco do Chile

cuç.ão desta l�i. A COFAP ���eral Miguel Vignola no-

na Ro•• I'a No dia de ontem, que lhe que nos ultimos dias torna�
te�'a _um pr�sldént� e:n co- tlÍlcou o Congr.e�so de sua 11à1

;
assinalou o aniversário na- ram efetiva uma hora de pa-

n;lssao e sera conshtUlda'de laparéJ;te �artIclpação no KANSA� CITY, 28 (V.P.) talício, o ilustre conterra-Iralisa-ção de trabalho, entra-
I? repre.sentantes do comel'-

; complo rapldamellÍe derro- - O presldente, Truman a- neo l1ecebeu festivas de� ram hoje em greve indefin-Í
CIO, da l��ust�'ia, da lavou- : tado. lllunciou

a nomeação do sr. monstrações de apreço, às da em todo o país exigindo
-

-l'a, pec-uarm, mrp'I'ensa; dl:s I, Espera:-se qU'� a C�missão _Ge?rges Kennan como en:. quais, prazerosame.nte, nos aumento de salario e. pagafQrças armadas, coooeratI-, recom�nde .

a cessaçao das balxador dos Estados Um, associamos, enviando-lhe mento dos bonus de tres me-
vas, de produtores e de COXl- suas Imul1ldades parlamen- dos em Moscou. nossos afetuosos abraços. ses de sala rios.

, '

Intervenção do Estado
no Dominio Econômico

Dr. Ud,o Deeke O TEMPO

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

ORo ANTONIO DIB MUSSI

Cirurcta-Clfnica G.ral-PartlM
"n1.. eG..pl.to e "lplI'ciaU.ado lia. DO.MCAS Da 8l1NBO

.... ... lIJoCemo. ..ttodo.. d. diacnó.tico. • tratam.llio.

.OLP08COP14 - BISTaRO -:- SALPlNGOGI.AJ'IA �- .a·fABO

LIS.O BASAL

.atio.r.pta por ondal curtal-al.tl·oeoacala�&o t&io. Uiva

......... IlItra V.rm.lho.
O"••ltllrlol .1Ia TrajaDo, D· 1. l' andar - .-cIificte d.......

....
••1'.1'1... D•• , lia li' hora. - Dr. .u....

Da. II .. 18 lh>ra. 'r-o pia.•Q..i.

"'td••da - &.. Santo. DlImoq\, 8,' Apto� i.

CLINICA
"

do
'

DR. GUERREIRO DA \ FONSECA
lIQoctaUlta efetivo do Ho.pital de Caridade, dll dlv.r...

lutita.tOl II CalIa.

OUVIDOS, NARIZ' II GARGANTA

Tratamento II Opér.çõea
B.ONCOSCOPIA - llSOFAGOSCOPIA

.._.. •• corpoa II]:tr�nbo. d. Pulmá.. • A�ofaro.
-0-

RAIOS X

."�r.. a..areOlo p.ra racliocr.fl.. da C.b�a;
Traa811.IIlI..clo. ••ra cOllllróle d. cua d.. 8IDV.U", I.',..

I•...ua... "

DR. LINS NEVES
Direto,r dà Ih,tunidad. • m"

tieo do' HOlpit.l � Caridada.

OLINICAS D� SkNHORAS

CIRURGIA - PARTOS
I.S8IST.NCIA AO PARTO A.

OpaRAçOaS OBSTaTRICAS
Doença. ,clandul.r.. , tiroide,

eY'rio., Ilipoplia,' esc.
Di.t1lrbiol DII"O'O. - ••�rl

Ui.de - Rllcim••.
ConlUltório: .u. "amando .a-

•

.

, f

"'0, � '1'.1. l.fll.
•••id. R. 7 de Satembro - A.lf.
Or.a •. Sov,. - 'Tal. 84•.

,DR. M. S. CAVAL-,
,

CANTI'�
Oltn1e. neluaj'V.m�nta d. ari-

.n�...
,

Rua Beldanha ••rinao. 1',

T.l.fon. (M,.) 71«.

Dr. Alvaro de
Carvalho

Doenças de Crianças
.Consultórto : Rua Traja

no a/n. Edif. São Jorge -

\ l° andar. Salas 14 e 15.
Residência r 'Rlia Bri,a

deiro Silva Paes. '8/n - 80
andar, (chácara do Espa
nha).
Atende dtãrtamente dali

14 hs. em diante.

DR.'ALFREDO
CHERÉM

c.,..o Nacional
.alltIL1.:

_ .

,

Ih-dlr.ior do Bo.pital Cololli.
ta.t'Ana.

,
�

Doenç•• 'lIeno•••• mlntala.

Impotllnci. Sexu.l.
.... Tirad.nte. n" .:

-o- 1
HOBARIO DAS CONSULTAS

(Pela m.nlli - Hospital d. Caridade).
(A tarde - CGn.ultório Vi.conda de 'Ouro Preto, n. t.

.. 0... Blno Horizonte).
"úd'nci. Felipa Schmidt 101. TIlefona - l.Ii80.

CoD.ulta. d•• 11 'a lt aoralJ.
rONA: •• 'Til8.

'

•••. ••• '&ntoa &r.1Y., ••

(Alto. - ••tr.ito.

() F,� 'f.I\. no

o .=!!e,�O Comp./Telefonica Catarinense
Redaçlo e Oflcin.. 1 AVISA AOS SRS. ASSINANTES E AO PúBLICO
rua Conaelbeiro Mafra. Que não sêndo possivel a esta Cia., continuar supor-
.0 110. ' tando por, mais tempo o prejuízo que ha vários anos su-

, Tel. 1.022 - Cx. Po.- 'porta, devido aos baixos preços cobrados pelas suas t.a-
tal, 189.

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

Diretor: RUBENS A. do remunerados de acôrdo ao encarecimento constante:
RAMOS.

' ..�,

dos gêneros de primeira necessidade, tomou' a resolução.
RepreeenteDte� de levar ao conhecimento de todos, que a partir de 1° de
Á.; S'. LARA janeiro p. v. os preços das assinaturas dos telefones nes-

Rüa Senador,' Da.ta., ta capital serão os seguintes:
.

"O - 50 andir" 'dA
•

"

C $ ",h "-

SI enClas ,
"

. . . . . r, 'lu,OO mensas
Tel.: 2.2-6924 - Rio d. Comércíos, profissionais e' outros .. Cr$ 170,00 mensaê

Janeiro .'

As tarifas das comunicações inter-urbanas serão
'RAUL CASAMAY()J.l .cobradas "na proporção de Cr$ 0,03 por minuto kilômetro;
Ruil. 'Felipe de Oliveira e por periodo de, três minutos.
�n-�u� A�n�A

'Tel.: 2-�87S .; 810
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

AliO • • •• CrI 100.00,
'Semestre' .

r
Cr" 60.00

Trimestre. Cri 85,00
No Interior

Ano ... _. Cr' 120,00
Semestre .. c_rt 70,00
Trimestre . CrI' '0,00
Anúnc,ioa media.t. co.
tr�to,

,

Os ,originais. mesmo'

não. publicados. Ilio ••
rio develvides,
A direção não se res

ponsabiliza pelos coa

eettos emítjdoll aOI ar·
tii'os a8siDa�oa.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

ClfDiu médica d. adulto. •

erianç••.
Con.ultório - Ru. Joio Pillto,

UI - TIl. •• 78••

CoDaulta.: d••• à. e laor••.

Ra.ldlnc:i.: Ru. a.tl.,.. ,It

ator ... T.}. 812.

DR. A. SANTAELA
(1'...10 ,Ila racalded. Na

...u •••4ielna da Uninrai-, Doeaeu d.....rêllo rea..lr...rt•

... .. Bra.n). TUB,IIRCULOS'-
.Uleo por eoncarto d. À••t.-

••cl. à Paieop.ta. do Di.trito

l'tIIeral.
ronn.do pela "aeuld.d. N.do-

11.1 dI .adieiD.. Ti'iolo�.ta •
b-lateno h; Bo.pital Pal- Ti.ioeirorlrilo dQ Bo.pitai Nula

ildAtriN • ••nie'mio Jadiei61io - Cd' li· ,,_....mo.. urlo e .'pIICl. ..\l....
Ia Capital F.dar.l., --

• pelo 8. N. T. IIx-interno a .x-
�-bater,lIo ,d. S.nta C••a de

...i.tent. da Ctnr'l. do Prof.

....
r1e6rdla lo .io de ,JaDeiro.

'U Pi h' G i (-i), IlO n elro u m ' o •

CJlaia .'dla - Doellca. Ner- 'C' .. I" S h
•

·d".8
-

,

on•. : .... lp. C ml... •

.....
.

J
Conlulta., itiàriamaDte. h. 15

C.••• lt6rior
.

Adfffd. Am.U.
la 18 hora•.

.... - Sala..
, ..

Ilealdlnci.1 A....nl•• :&lo lIr••- 20Rua Do20 JAime CAma'ra,
164

'apto..
... .

Fone M. 802_
.

&!"..lta.1 Dal 11 à. 1. 11\0'1"'"

Telefone. ----------

dtIa••ltórlo. 1...1.
DR. ARMANDO,

'

VA-a.atct'Del., l:ui
LERJO DE ASSIS

DR. I. LOBA"TO
FILHO

Cir.ret. 0110 Toru

MEDICODR.NEWTON
D'AVILA

,

o.. l!Ien1eoa lIe CURlu lata.tll

_-

Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Rue Santo, O'umont, 12 _...:.Ap. 4

CURITI84 . nu.......... , PROS�IIR"S

/'A, Companhia Telefonica
Catartnense

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

'

A DIRETORIA

FAÇA UMA VISITA A

FÁ.BRICA DE MóVEIS
DE

Rodrigues
&: �aDtos

Dr.' José Medeiros 'Vieira

ADVOGADO
Caixa Postal 150 :. najai·· Santa Catarina

4UTOMÓVE.IS
CAMINH6ES .

CAMINHONnAS

Dr. antô'nio,�'Non,iz de Iragão"
Comunica a -seus elientes e ami&,o8 que rei

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

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 16 à8
17,30 horas.

RESID1tNCIA: Rua Boeaiuva, 185 - Tel.
folte M·71L

---------------------------------------____

.. .blll.teneia Moruclpal • II...
•...,..a cer.' - Doen� d. ... ,Ital de Carldada I

�--_-dor.. - Proc:tol._t. CLINICA ••DICA D. C.lAN-

_
AJ.tricidade .'dica "". CAS a ADULTOS

�..ltllrio: .0. Vi�r .Iir.. - Alercla-
..... II - Tellfon. 1.50'1. COlllvlt6r10: Rua .Nllna••ae"'.;
O'•••lta.1 .... 11.10 laora. e

'llo.
, - Con.ulta. dila 10 ã. 11

..,.. .a. lt )loraa .m diante. • da. lJ ii 17 hora..

IllH'dlD.ela: Rna VIda) "m�., &.aldlncla: Aua .arach.1 a.l-
- Telefone 1.411. UttWml. • - Fonll - '181.

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

FIUZA LIMA & IRMÃOS
l.:on8. Mafra, 37
Florianópolis

ESCRITÓRIO DE
'

ADVOCACIA

I
Materiais d� Construção,

DO SOLICITADOR \VAI, Beneficiamento em Geral,
Dffi 'CAMPOS Madeiras para todos O.til

Advocacia em ceraI Fins, Aberturas, Assoalhosp
Funciona junto &08 IBsti· Forro Paulista, etc., 'Madei

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 VitOI na 777 - Estreito - Flori.,

Meireles, nO 18 - 20 a.dar. nÓJilo,�is.

Viagem com segurança"
e rapidez

so' NOS CONFORTAVEIS JIIIICRO-ONlBUS DO

RA?-IDO «SUL-BRASILEIRO»
Fl:>rianõp(J}js _:_ Itajaí - �oinvjlle - Curitiba

Agência: Rua Deodol'o esquina da
Rua 'l'ênente :C:;ilveira

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

ATLANTIO'A
O� MELHORES ARTIG9S! ·OS MENORES PREÇOS! AS M:AIORES FACILIDADE�'!

RADIOS --:- ELECTROLAS - AMPLIFICADORES _\ TKANSMISSeRES - DISCOS -' 'TOCA-DISCOS AGULHAS
,ENCERADEIRAS 'GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFALAN.l1ES - RE-

"

SISTENCIAS - CONDENSADORES
*

� I

RA DJ"O

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

•
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Yi��ER�R!�iallO O ��I�,��!�i'e��e "'��,!�,�� ·Na CâmaraMunicipal
ICine-DiáriO

/SRA. JOÃO PERMINIO re�lexo de seu comércio que se desenvolve, de suas índús- publicada pela Casa. Sobre I transformem o projeto em

DOS SANTOS
trías que surgem, das construções que se avolumam da o assunto ha ampla díscus- indicação afim de que o as- Ás 5 e 8 horas

Aniversaria-se, hoje, a ex- população, enfim, que se adensa em proporção geomê- são. Concluindo o orador re- sunto seja devidamente re-
.

IMPERIAL

llla. sra, d, Iracema Sohn
tríca, essa população que polarizará algum dia a aten- quer que o orçamento seja solvido quando for traçado Ás 8,30 horas

:Santos, digna esposa do sr. �ãlo dos candidatos políticos que, então, lhes criarão J,ll'omulgado e publicado pe- o plano Diretor da Cidade. Nem no amor nem no cri-

Ten. João Permin io dos'
s ogan s", como aquele já em desuso da agua e luz, es-

a Mesa da Câmara bem co- No mesmo sentido se pro- me se pode ter piedade ...

Santos, oficial do 140 B. C.
pecial para a Capítãl.

mo que a numeração das leis nunciou o sr, vereador Ger- somos o senhor absoluto ou

() ESTADO cumprimenta-
"Um esgoto para o Estreito", bem pode ser o primei- seja uma unica em ordem cino Silva, o qual acrescen- a vitima indefesa, escrava

'li, respeitosamente.
1'0...

•

.
.

crescente, Neste caso a lei ta que o projeto prevê um de um passado!

. SR. CELSO LOPES Mas, hoje, o que assistimos é ao .retalhamento do promulgada pela Câmara credito de Cr$ 100.000,00, O DELITO OCULTO

.

Ocorre, hoje, o an íversá-
Estreito.' será primeiramente enca- por conta do excesso de ar- com:

Tio natalício do sr. Celso
Uma infinidade de novas ruas, a formarem núcleos

mínhada a Secretaria da I recadação como tal excesso William BENDIX - Den-

Lopes, funcionário do Mi- residenciais, vem ali surgindo.
Prefeitura para receber ')

I não existe o projeto de lei nis O'KEEFE - Barbara

nístério da Fazenda, nesta
Via de regra, essas novas ruas surgem em relacão numero e la ser devidamen- torna-se inexequivel. O sr. BRITTON e Art BAKER.

Capital. �s velhas art�ria�, as estradas essenciais dos tempos te registrada. A Presidencia vereador Edio Fedrigo dis- No programa:

As homenagens de quese- Idos,.l�vando a Biguaçu, ao norte, á São José, ao sul, ou
submete a questão ao plena- l corda das considerações do Cinelandia Jornal. Nac.

Tá alvo nos associamos, com
ao vizinho Coqueiros, todas convergindo para a atual, rio sendo aprovado. O sr. ve- sr. vereador Gercino Silva e Preços:

prazer.
mente carcomida Ponte Hercílio Luz, símbolo que sem-

reador Mario Couto comu- requer adiamento da discus- Cr$ 5,00 é 3,20

STA. ELUSA COSTA
pre foí de uma época, de uma comunidade descrente da

nicou a Casa haver se de .. são por vinte quatro horas. Censura Livre.

Festeja, hoje, o seu an i-
moral e da capacidade de seus administradores antes de sincubido da tarefa de re- Tambem foi adiada por vín- ROXY

vel'sário natalício a genti-
impress ionar pelo arrojo, mais curioso do que a'dmira- presentar a Câmara no ju- te e quatro horas a discus- Ás 4 e 8 horas

lissima senhorinha Elusa vel: �e ser totalmente erigida ás custas de pesado em-
bileu sacerdotal ao Dcm são dos projetos de leis que ODEON

Costa, funcionaria do De-
préstimo. - .

Joaquim Domingues de Oli- dá o nome de Sergio Lopes Ás 8 horas

lla1ta;nento de Educacão e
Assistimos ao retalhamento de estensas proprieda-

veira. Indo à tribuna o sr. GaIvão e de abertura de uma 1) - Um far-west dife-

fino ornamento do "nosso Ides, d�e traçado irr:gular, a desembocarem soobre aquelas
vereador Cercirro Silva ro- rua a partir da Ponte Her- 'rente que agradará a todos.

"grand-monde".
artérias, em estreitas frentes, cada uma por seu turno, f.eriu-s: ao. fato de haver si- t cili� Luz, com direção a CO-I' O LADRÃO LUDIBRIADO

Muitas serão, por certo, I sem se po.der di�er obe�ientes a um plano .geral previa-
do o vigarro Geral desta Ca- querros. Em primeira dís- com:

:as homenagens que recebe-I
mente sstabelecido, �UltO embor� a. Prefeitura fale de pital, Conego Frederico lIo- cussão foi apreciado o pro- Jimmy WALLERY.

Tá. às quais nos associamos
um pomposo Plano DIretor Urbanístico.

.' �old, agradecido com O titu- jeto de lei que manda publ i- 2) - Ll�tas desenfreada

prazeroaamente.
Lá no Canto, naquele final de linha de ônibus, exis-

10 d� Monsenhor por sua cal' no Diário Oficial do Es- entre homens que enfrenta-

FAZEM ANOS, HOJE:
te uma boca de rua que, melhor dír-se-ia, é qual entrada

Santidade o Papa e requer tado a relação dos contrí- vam até a propria lei.

SENHORES:
de um corredor de surpresas.

se telegrafe à sua Exc ía. buintes da Prefeitura. O sr. TERRA VIRGEM

_ Thomaz dos Santos,
Um labirinto de ruelas engarrafadas se esconde em

Revma. enviando-lhe RS vereador Gercino Silva ma- Cinecolor

funcionário público esta-
seu interior.

. congratulações do Legisla- nifesta-se favoravelmente ao com:

dual.
Um pouco antes encontramos um loteamento melhor

tive. O requerimentoA
foi a- projeto, mas apresenta uma Randolph' SCOTT - Jane

__ Dr. Davi Fontes, enge-: planejado,
de ruas mais largas...

.' provado. Na tribuna () sr. emenda relativa a conces- NIGT e Victor JORY

nheiro civil. _

Não s�rá novidade s·i aqueles retalhamentos todos I vereador �l.�vio Ferrari te- �ão dó .prazo maior. O pr�- 3) - Final do sensacio-

_ João Silveira.
nao se articularem perfeitamente pelo repartir das úl-I

ce cO�len.tallos �m torno do jeto fOI aprovado em PrI- nal seriado.

_ Idálio Neri Schmidt,
timas propriedades, ligando os .blocos residenciais entre

substitutivo er:v:ado pelo sr. meira votação. Foi adiada a O uv.ni'li1RIO SUBMARINO

., . si. IPrefeito Mun icipal , e l·e· discussão dos projetos d0 com',
'

�comerÇlanQ.

'
..

.. :SiENHOltA:
Afinal de conta, pode-se dizer mais tarde que o tra- q�e� seja _� .mesmo encnn,li-

! pIei
numero 131, 134 e 14�: _ Ray CARRIGAN �,l �

,_ i\1aide Costa, ça�? todo d� Estreito seguiu Q padrão "Conselheiro Ma-
n

_

a o a�. �v:rsas comis- osto e:n disCouss�o o pi'ó,ie-I Cr$ 5,00 e 3,20 ," 'W

SENHORITAS:
fra da Capital,

, ' .

•. s..,oes . p�I.�cIPalmel:te d� \ �� de_IeI,que autoriza a cons-l Imp. até 10 anos.

__ Adir Ventura. . Pobre. Eetl'eIto de futur�s .l"uas tortuosas, becõg s�m.
Const.ituiçâo e Jus�I?a: �,a!}·l ".uçM de uma' ponte nQ.[ l�:PERIO (Estreito). -

.

'. _ .Maria Rodrrgues..
saldas e ti avessas desnecessanas, vítima do desinteresse qt1�e n,mesma �ê pron�üCIe ;t_ I Sang�adouro da Lagoa, à -.'.. .

As 8 horas ':t:
_ Riza Janis PaIm.

condenavel
. d_e algl�ns, ver�deil'o crime. r�:.-;p�lto ê em f�Cê. �o que Is!', Vl�or Fontes manifesta- Espehl��llo de Palco ê

_ Alcir Gon��lves Perei- Uma, vlsao maIS perfeita dessa mOl1struosidade que
dISpoe da ConstltUlçao do se contr� por :achar que aTéIa.

Ia.
se pre::nde contra. _a�u'8.le sub-distrito,' llltiml!n1.énte"'·-se �����p ��Ifl:Q o..rMor re.� matéri� é da eom�etencia do Na íela: ,.,

_ Maria Eugenia Pierre, enco?tIa exposta na Vltrme de uma casa comerciar des- �e�e-se ao .0�ICrn do sr. Pl'C- ExecutIvo. Em VIsta do re- - Errol l<"'LYNN e Brenda

1lianista.
. ta CIdade. f�ltO MUl1lClpal onde comu- querimento do .sr. vereador MARSHALL

VIAJANTES: . Pode, quem quiser, tentar desculpar, o traçadó irre-
l1lca ter tornado sem efeito Manoel F?rreü'a de Melo, a em:

DR. FERNANDINO C. DE guIar daquele loteamento situado, onde o sub-distrito é
o dec�eto que abria credito votação é adiada por 24 ho- O GAVIÃO DO MAR

ANDRADE melhor conhecido por Barreiros, com a denominacão pi- espeCIal de Cr$ 350.000,00, e ras, para que a Comissão de 'No Pálco:

Encontra-se nesta Capi-
toresca que lhe foi dada de "Jardim Atlântico".

o tambem requer sejam ouvi- Finanças se pronuncie a PROFESSOR ROSMAN

tal, há dias, acompanhado
Mas não convence!

dos as comissões pois por respeito. Ao ser apreciado o Magico - Telepata (:) fi-

'de sua exma. família, o dr. _

É ê1e, agora, :lma ameaça, concretizada, e a sua apro- I c?nt�. d?. referida importan- recurso do sr. Dr. Henrique no Hipenotizadol'.

Fernanaino Caldeira de An- vaçao pela �refeI�Ul'a é de causar admiração. CI�, J� houve o gasto de ... B_erenh_3.-usen contra resolu- Preços: '-.

'drade, aJto funcionárió do .

A propnedade toda, que o originou, de frente ,redu-
Cr$ 0.000.00.0,00. O sr. ve- çao do sr. Prefeito Munici- Cr$. 8 00

::rpASE, em Curitiba.
zIda .e fundos de .lo�ga distância �ue se alargam sempre,

reador Gercmo .Silva, acen- paI, o .sr. v:reador Flavio 'Imp'O at6 14 anos.

DR. OSCAR LEITÃO
tem a ,forma maIS Irregular posslveI, de linhas quebra- tu.ando a necess�pad� de ser FerrarI pedm o prazo de 241 •.................•....

:E5tá nesta capital o dr. I das e angulos obtusos.. . .

o assunto reso��ldo amda na horas para dar parecer sen- �'O
0".,. Leitão, Ju;, de Dire;-! E o acn,�mento no plano não fug;u ao oon'omo da- p,e,e�te re�mao e c�mo a· do apcovado. Sendo ,uhme- " Dcorso para
to de Blumenau. . q�ela forma l�p�'ecIsa, oferecendo de tudo, com ruas em m�terI� e�ta em regIme de tIdo a exame o Projeto nu- JUlo '1es

.

I dlag-tmal,
semI-CIl'(;ulo ou completamente tortuosas. ur.ge�cla lequer. que as Co- mero 6 o sr. vereador Ma- h .

Seguiu ontem para Porto
Ruas h� que, m:l�to racionalmente ,estacionam so- mlssoe.s se ma�Ifestem com noel Ferreira de Melo,' em RIO, 28 (V.A.) � O Tri-

.Alegre, por um dos aviões br.e a proprIedade vlzmha, a oferecerem continuidade' a.poss�vel breVIdade. A pre- nome da Comissão de Fi- bunal de Justiça, mandou a

,da Panair, a serviço da
mas a maioria são simples travessas, entravadas por lo� sIdenc:a marca o prazo de nanças p'ronuncia-se favo- brir inscrição para novo

:Singer Sewing Machine
tes condenados. 24. h_?ras para que as Co- r�velmente à-iniciativa que concurso de juizes-s'ubstitu-

'.Company, o sr. Carlos Pas-
E, �uand� os proprietários vizinhos transformarem

mIssoes reso�vam o exame. VIsa regulamentar a movi- tos do D-istrito Federal, cor

'.soni, esforçado sub-gerente
os seus ImOVI3IS em :'Jardins", é bem possivel que apenas P�ssando-se a or?em.-do-d�a, mentação das verbas da Câ- rendo o prazo de séssenta

'da agência desta capital.
uma ou duas ruas lIgarão esses admiraveis melhoramen- ,fOI �osto em. pnmeIra dIS� mara. Ep.tretanto apresenta dias, a contar da data da pu-

I;;
. tos.. ..

:us.s�o o proJ�to de lei que uma entenda no sentido de blicação do respectivo edi-

CA,

...
t\.MENTO .1 Pobre EstreIto! Uma colcha de retalhos, não concor-

IetIflCa o orçamento de serem os comprovantes. das tal.

SELVA-ALMEIDA dam? . .

1951. A Comissão de .Finan- despesas encaminhados á ::::--:::----------

..
Realiza-se, às 18 horas de I _

Dr. Sbdea ças deu parecer ver.bal fa- Prefeitura para os devidos "e"n'd
hO.ie, à rua �aul Machado, I Fpolis., 27-12-51.

voravel. O pro�eto é aprova- lançamentos. O sr. vereador ..V!
.

e-se
1, residência do sr. Euclides

do em primeira votação. Gercino Silva manifesta-se NEGOCIO URGENTE

de Almeida, o enlace matri- I Tamberr: é aprova�o o proje- contra pois acha que a lei . Vende-se no fim do' Bom

JH('N�1 do nosso prezado BoAa's· festas a "O -=STADO"
to de leI que revigora a lei irá criar embaraços á ad- Abrigo uma casa com um

conterrâneo, �r..B�'uno ,Sei: L
� II �o 4�, que cOl},cede terreno ministração, porque princi-' terreno medindo uma área

va, alto funclOnano do De- Recebemos e agradecemos mil' E ,.'d'- A
.

a CaI�ra de Esmolas de Flo- palmente nem sempre a pre-I de 6.637 metros quadrados

pal"tamellto dos Correios e
_

la, GISPIIl laD� mm,. Ir-' rianópolis. Em terceira dis- feitura pode Ret·ar· em condi' I PI�eço Cril[' 4500000 .'

'T '

f
cartões e . telegramas de maos avan, netor fun- cussã f' /

d
-

� -\
'ii'. L'

.e.1egra .os, com a prendada Bôas Festas das seguintes cionário I
_ d' .

o 01 aprova O. o pro- çoes de depositar no Banco I Tratar a rua CeI Melo e

,e gentilissima senhorinha d H �t' 1��Nas e oentes Jeto de lei que concede au- o duodecimo corr'esponde'nte Alvim 17
.

J. ..

. pessoas e firmas: o OSpI a ereu Ram" '1' 'C
. -

.

,.

( acy .de AlmeIdª" fllha do _ Sr. Alfredo Campos e Fed
-

C t .'

os , Xl 10 a �mIssao de Folclo- a quatro meses. Concluindo i

6nud tA'
eraçao a almense de re Em dI

- ..
.

c. oso con erraneo sr. João familia, Escritório Comer- D t' E
. scussao o projeto o orador apresenta uma e i I.·.·.·• ._·�......·.-.·.·--.-........·.·.-...........

de Almeida
espor os, neas Noronha de lei sobre o prolongamen dO.

.

-

I

. cial do Govêrno do Brasil e familia, Livraria Agir to da Rua G D t

- men a. projeto de Resolu- '. rQu a sessão marcando ou

}\TO ato civil, que será às em B e A' D L Ed't'
• aspar u ra o ção foi aprovado em

. .

t
.

-

.18 horas, serão testemunhas
u nos Ires, ep. e- � 1 ora e Ipuanga Futebol sr. vereador Vitor' F t -

pl'lmel- ra para o dIa seguinte ten-

, noir Vargas Ferreira e fa- Clübe. o ina .

on es ra _votaçao. Exgotada a J'!la- do como ordem-do-dia o tra-

.pelo noivo, os srs. Mário
p para que os autores terra, o sr. Presidente encer- balho das Comissões..

CEmaco da Silva e �ra. e AVE. Alfredo .Selva e sra. e, pela NTURAS
nOIva, os srs. Aldo de AI- r----------....,,,,_-
tneida e sra. e Euclides de

-
., -� r--�ee--:m�IT�ÊRI�'-::=o=--=·lr---r----

Almeid-a e sra. e, I�O religio-
P

80, às 18,30 horas, no mesmo

local, pelo noivo, os srs. Jo
llas Machado de Córdova e

sra. e OsnÍ Pinto da Luz e
. s::. e, pela noiva, os s1's.

v�l'iato Leal e' sra. e o "1'
"l\T

" •

.

J. ewton de Almeida e sra.

"O ESTADO" cumprimen
tando os nubentes, deseja
lhes felicidades.

RITZ

ZE-MIJTRETA . . ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 29 de Dezembro de 1951 O ESTADO
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A um passo, do titulo' 0, 'onze "azzurra"
amanhã à tarde travarão sensacional luta os conluios do Avaí e Allético.

Em caso de vitória, o Avai, será proclamado 'campeão da
..

cidade.
. ,

Ir.. - � JIII .JItJ'.-.,;.�..:-:... -� ",.&._......_ �._ ......,. _ -.."....- _-..-.-_-..-_.. • � -. _.• ._ .,. _...-• ._•••_••_ _...-..-..:- _ ,.. _••_.

"O 'Estado
.

Esportivo"
Em oficio dirigido ao De

partamento de Futebol A

mador, a diretoria do Gua
rujá E. C. deu ciencia que,
pOT motivo de força maior,

se via forçada a desistir
dos restantes jogos do cer

tame amadorista, fazendo
entrega dos pontos aos seus

adversários.

Flauelrense X Boc'aiuva O'
I

espe�IRe'irou-se do (ampeOD�!O
&

,

..

'

'",
,"", de Amadores o GuarU)il

tículo .netumo de hole

,Primeiro Campeonato' Paoameri-
,

'

caoo 'de Futebol I

Santiago do Chile, 28

(U'I
Torneio Pan-Americano de

P.) - O I Torneio Pan-A- Futebo1. Trata-se de um e

mericano de 'Futebol, do ficiente "coach" do futebol

alVi-1 qual part.iciparão represen- andino e que, já anterior

tações de todas as tres Amé- mente teve sobre os seus

ricas, será iniciado nesta ca- 'ombros a responsabilidade
------------------------

pítal, entre os dias 16 de de preparar o selecionado

março e 9 de abril de 52. local para cotejos interna-
Considera-se que esse cer- cionais. Igualmente, foram

tame internacional marcará pré-selecionados 44 craques.

época no futebol, continen- Depois que essesvjogadcrea,
ta]. devendo dele 'participar devidamente concentrados,
as seleções de futebol do tiverem se -recuperado das

Brasil, 'Chile, Peru, Pana- contusões recebidas duran-

.Terminou favorável ao' e Nizeta, a partir do 260 mi- má, M.e�ico e Uruguai. te" o recente campeonato
Av�{ o embate noturno an- nutos da fase final. Os dirigentes de futebol I chileno de futebol, ,bem co-

te-ontem realizado com a chileno já se encontram ati- rmo repousado seu.s mus:u-,
equipe do Paula Ramos, pe- Em nosso número de ama- vamente empenhados nos los cansados, sera entao,
lo Campeonato de Prof issto- nhã daremos, ampla repor- preparativos necessarios à procedida a designação dos

nais. A contagem' acusou l tagem sobre o � "Clássico da I esse magno ev�nto, no se?t�- eleme�tos qu.e.�onstituirão
3xO, tentos de Moracy, Saul IAmizade", ,do de proporcionar o maxi- r a equipe definitiva,

mo conforto às delegações,

Como os leitores estão
lembrados enfrentando o'
Atlético na' ultima semana,
o Bocaiuva conseguiu seu

primeiro triunto no Campeo
nato de Profissionais. Foi
'tamanho o mérito da vito
ria boquense, considerando
Re �lle o adversário veio

�r�-Icedido de retumbante vító-
ria sobre o esquadrão do

Fig\ueirense, afastando-o da I
liderança onde se achava I

com o .Avaí, A equipe bo
quense está animada com o

esplêndido feito e para uma

3\presentação melhor fren
te ao "Furacão Negro" rea
Iizou.ensaios com muitopro
veito, .estando .capacítado
.para supreender o possan-J

te pelotão alvi-negro.
Por sua vez o Figueirense LAUDARES, zagueiro

está necessitando de ampla I negro

Avaí 3'1 Paula Ramo·s O
Mant'8ve o lider ii, iovencibllidalle

Disp�tou, ilegalmente o cam

peenale brasileiro de box
RIO, 28 (V.A.) - Por so- sentação do Estado do Rio

licitação da Federação Flu-I no ultimo Campeonato Bra
minense de Desportos, as au- 'sileiro de Box Amador com

toridades policiais de Rio o nomê de Ari Roque. Em
Bonito descobriram que o face da irregularidade, a

pugilista que se dizia cha- presidencia da FFD enca
mar'Ari Roque, tem o nome minhou expediente ao sr,

de 'Andrea Bassi, é de na-

cionalidade italiana' e está Airton Ribeiro, secretario,
devidamente legalizado no para organizar processo e

�rasil. Ludibriando os di-l remeter ao Auditor do Tri
rigentes da FFP. Andrea I bunal de Justiça Desport.i
Bassi fez-se passar por bra-l va por onde será julgada
síleíro, integrando a 'repre- sua falta.

,

Os jogos de' hoje e "manhã
pelo

-

certame' amadorista
Prosseguindo o Campeo- tião da Silva, respectiva

nato da Segunda Divisão mente.
de Amadores, hoje, a tarde,
assistiremos a dois prélios:
Bangú x América e Postal
Telegráfico x TAC, sob as

ordens dos senhores Geral
do de Oliveira e João Sebas-

Na manhã de amanhã,
co'p1 início ás 9 horas, joga
rão Iris e Atlântico, tendo
como juiz o sr.

'

'\Valdemar
FornEfTolli.

,

RIO,28 (V.A.) - As par: Domingo passado o fute-
tidas da pl'oxima rodada, boI brasileiro conseguiu no
que será a penúltima do vo feito dos mais espectado-
certame são as seguintes: res. E' que o Baurú A. C.
- Sábado: Flamengo x Ola- I do Interior de S. Paulo assi- I d d d S h Jria - Estádio Municipal. nalou sensacional façanha rman a e O' ·en or esus
Domingo: Botafogo x Amé- abatendo pela contagem de

H I d C d drica - Estádio Municipal; 8-2 a equipe do Atlanta, da dos Passos e ospita e, ari a 8-,Bonsucesso-x Fluminense - la divisão de profissionais FUNDADA EM 1765 _ ANIVERSARIO DE FUN-
'

Campo da Av. Teixeira de da Argentina. Aliás, deve-' DAÇÁO
Castro; Vasco x São Cristo- mos ressaltar que foi a De �rdem do sr, Irmão Provedor desta Irmandade.
vão - Em �ão Janual:io e maior con�a�em, que

'

u� convido os Irmãos 'e Irmãs, para, revestidos de suas in

Can_to, do ,�lO X Bangú - clube brasileiro marc.ou, so-

) signeas (balandraus e fitas), assistirem as solenidades
Estádio CalO Martms. bre um cLube argentino. com que esta Irmandade comemorará o seu 1870 aniver-

sário de sua fundação:
DIA 10 DE JANEIRO

.

As 6,30 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Ir

mãs.
As 8 horas - lVIissa com sermão ao Evangelho.

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

Il'ehabilitação,. pois nova

I
Quadros Provaveis

derro�a acaba de sofrei: des- .

Figueirense - Dolly, Gar
i ta feita frente ao conjunto era e Laudares; Romeu,

I'
Com cinco pontos perdidos, I,AdãO e Papico ; Urubú, En
o conjunto dirigido pelo te- [gu iça, Nerêu, Amorim e Ca
nente Carlos Dantas, encon- reca.

I tra-se em má situação para . Bocaiuva J_ Helio, Teodo-

10bter
o( bi-campeonato. 1'0 e Nor ival, Waldir, Início

Teremos um bom jogo na 'i e Cobra; Raul" Carriço, Ed-

I
noite de hoje. Figueirense e .son, Adilio e Azan.

\

Bocaiuva saberão deliciar a I A partida será iniciada ás
assistencia com jogadas dig-j' 20,30 horas., A preliminar

I
nas de' aplausos.

, _

terá inicio às 19 horas.

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

Tenis Clube

As despesas com esse cer

tame estão avaliadas em 18
milhões de pesos, aproxima
damente,' e, 'segundo calcu
los já tabulados, ter-se-á
uma arrecadação avaliada.
em 20 milhões de pesos, com
a qual o· financiamento do
certame estará praticamen
te assegu rada.

Lira
A Diretoria do Lira Tenis Clube deseja aos seus

associados e exmas. familias BOAS FESTAS E FELIZ
ANO NOVO e tem satisfação de convidá-los para o

grandioso Baile de "São Silvestre", a realizar-se no dia
31 de dezembro, quando será feita a apresentação das

"DE�UTANTES" de 1951.
.

TRAJE': - Smoking - Summer e Branco, Rigor.
Plorianópolís, 18 de Dezembro de' 1951.

A DIRETORIA

'SEUS INTERESSE NO
Rio de Janeiro lerlo
bem defendidos por

'ARLINDO .AUGUSTO_ALV118
advolado

'AT. Rio Branco, 128 -,Salaa 1101/'
'

Telf. $2-6942 - �-8006,

como 'para assegurar as mes

mas, gramados onde possam
realizar seus treinos.
Em sua ultima reunião, a

Diretoria da Division de Ho
nor del Futebol Profissio
nal resolveu designar o sr.

Luis 'Tirado Gordillo para
selecionado!' do "onze" que

representará o Çhile no I

Campeona'o ArrazadD O Atlao"
Carioca ta pelO Baurú

Excursionará á Turq�ja
RIO, 28 (V.A.) - O Bon- 'carioca exclusiollará aque

sucesso, assentou a

realiza-Ile
país no Pli0ximo mes de

ção de uma interessante janeiro, sendo hoje solicita
temporada em gramados da da á FMF licença para es

Turquia . .o clube suburbano sa visita ao exterior .

Compre pelo .me

nor preço da' cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo-

'dilo 1951, com ga
rantia real de

5 anos.

..

Caixa postal, 139
Telefone, 1607

0801' 6ama & Cia

'1

Rua Jeronimo
Coelho,·14

FLORIANOPOLIS

FELIZ ANO, NOVO!
Use o Braço .de Longa Distância.
CIA. TELEFÓNICA CATARINENSE.

,
.I
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Adolfo KnoU
e

Clotilde Linhares KnoU
participam aos paren

tes e pessoas amigas, o

-contrato de casamento
,

orle sua filha TELMA,
com o sr. dr. Felix Sche-
fero

.

Otto Schefer
e \

Ana Gonzaga Schefer
participam aos paren

tes e pessoas de suas

relações, o contrato de'
.

casamento de seu filho
,

FELIX, com a senhori
ta 'Telmâ Knol!.

TeIma e Felix
noivos

Fpolis., 25-12-51.

I

Vva, Maria A. Martins Ewaldo Schaef'er
e.

Maria: José R. Schaefer
participam aos parentes
e pessoas dê suas rela

ções o contrato de casa

mento de sua filha TE
REZINHA, com o sr,

Nelson Antunes Mar
tins.

participa aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o contratp de casa

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

Nelson e Terezinha
noivos

Fpolís., 25-12-951

Vva. Francisca Rebelo
da Silva

participa aos parentes
e pessoas amigas, o con

trato de casamento de
.sua filha ESTELA, com
o sr. Francisco Ramos
-da Silva.

Vva. Luzia Ribeiro da
Silva

participa aos' parentes
e pessoas de suas rela

ções, o contrato de casa

mento de seu -filho

FRANCISCO, com a se

nhorita Estela Silva.

.
'

Estela e Francisco
noivos

Fpolis., 25-12-951

Vva. Erondina Silva Vva. Leontína Martins,
participa ,à V. S. e participa à V. S. e

Exma. Família' o' con- Exma. Família o con-

trato de casamento de trato de casamento de

sua filha ZENIR, com o seu filho HÉLIO, com a

sr. Hélio Martins. srta. Zenir Silva.
, Ribeirão da Ilha (Fpolis.) Saco dos Limões, (Fpol ís.)

ZENIR e HÉLIO
confirmam

24 de dezembro de 1951.

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

Adolfo Ayres da Silva
João Pedro Gomese

Senhora
participam aos parentes Participa, aos parentes
e amigos que sua filha, e amigos que contratou

Maria, contratou casa- casamento com a srta,
mento

.

com o sr. João Maria Carolina da Sil-
Pedro Gomes. va.

Maria Carolina e João Pedro
noi vos

Florianópolis, 23 de-dezembro de 1951

Atanagildo S. Pinheiro
e

Lidia Pinheiro
participam 'aos parentes

Vva. Maria C. Sousa

paarticipa aos parentes
e pessoas amigas o con- e pessoas amigas, ocon-
trato de casamento de trato de casamento de
seu filho OSNY, com a sua filha HELENA, com
srta, Helena Sousa. o sr. Osny Pinheiro.

Osny e Helena
confirmam

Florianópolis, 22-12-1951

." Pedro de Andrade Garcia
e

Iracema Zomer Garcia

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.
'R. General Bittencourt, 101.

Hilda Gentil Ríbéírs,

tem o prazer de participar
a v. excia. e exma, família,
o contrato de casamento de
seu filho ALDO, com a srta.
Nelza Zomer Garcia.
Av. Hercílio Luz. 53.

NELZA e ALDO
.Noívos

Florianópolis, 24 de dezembro de 1951.

h............,.",.......,._._·_�.....,..·,.·......."._·�_.....·",._..-.·.·......• • ...,..·.·........

Rodoval M. Espezim Gladistone Paladino
,

e

Soloar Vieira Espezim
participam aos parentes
e pessoas amigas, o con
trato de casamento' de
sua _filha ALCIREMA,
com o sr. Danubio Pin
Paladino.

e

Luiza Pinto Paladino
participam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções, o contrato de ca

samento de seu filho
DANUBIO; com a srta,
Alcirema Espezim Viei-
ra.

Alcirema e Danubio
noivos

Fpolís., 25-12-951
.................- ..,...",.. ....,....- .1

Abél A. 'Cabral Júnior
e

Senhora

participam aos parentes
e pessoas de suas rela
ções, o nascimentos de
seu filhinho NEY, a 27
do corrente, na' Mater
nidade "Dr. Carlos Cor
rêa".

Fpolís., 28 de Dezembro
de 1951.

I. �AULO LANG E SRA..

participam aos parentes e

pessoas de suas relações. o

nascimento, a 24 do corren

te, na Maternidade "Dr. Car
los Corrêa", do seu filho RO
DOLFO.

Vva. Felicia A. Carneiro

participa aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o contrato de casa«

mento de sua filha MA
RIA-4CARMEM, com o.

sr. Moysés Schmitz.

Fplois., 25-12-95:)..

I..uiz Schmitz
e

Senhora
participam aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o contrato de casa

mento de seu filho
MOYSÉS, com.ia srta.
Maria-Carmem Carnei
ro.

Moisés e Maria Carmem
noivos

-Jaguaruua, 25-12-951

10 - Terça-feira (Feria
do) - Farmácia Catarinen
se - Rua Trajano .

5 - Sábado - Farmácia
Noturna - Rua Trajano.

6 - Domingo - Farmá
cia Noturna - Rua Trajàno.

12 - Sábado - Farmâcía
Esperança _.:_ Rua' Conse
lheiro Mafra.

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

de Barros Icristina,
193 - Estreito.

. 19 - Sábado - Farmácia

V d I da Fé--Rua Felipe Schmidt.

en . e-se 20 - Domingo - Farmá-
, I cfa da Fé - Rua Felipe

. I ,U:n b�m afreguez�do Ca- ISchmidt.
fe SIto a rua Francisco To- 26 - Sábado - Farmácia
lentino, esquina Pedro Ivo. Moderna - Rua João Pin
Preço de ocasião, por mo- to.
tivo de viagem. - 27 - Domingo - Farmá-
Ver e ti'atar rio local. cia Moderna - Rua João

Pinto.

.Agen tes O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
(INTERIOR) Sto. Antônio e Noturno si-

Preciso em todas as cida- tuadas às ruas .João Pinto e

des e vilas. Ambos os sexos. Trajano n. 17.
BOà .oportunidade.' O'timas

\
A presente tabela não po

condiç.ões. Escrever Cia. derá ser alterada sem pré
Bfasi1. C. Postal 3717 � S. via autorização dêste Depar-
Paulo.. tamento.

Fpolis., 27-12-51.

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

Leres em Canasvieirás
I 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.

João Carlos Carvalho
e

Filomena Conceição Caro
valho

Participam aos parentes
. € pessoas de suas rela

ções, o contrato de casa

-'mento de seu filho VAL

FREDO, com a srta. Ida

"Teive de Freitas.

IDA,

Florianópolis, 24-12-51.

.

Viúra Joana Teíve de
Freitas

Participa aos parêntes e

pessoas de suas relações,
o contrato de casamento

de sua filha IDA, com o

sr. Valfredo Carvalho.

Exame de admissão aos ginásios
2a ÉPOCA EM FEVEREIRO

Curso sob a orientação da Profa. Antonieta
Fernando Machado, 32 - Fone 1.516.
Matrícula aberta das 16 às 17 horas.

, Abertura das aulas a 2 de, janeiro.
Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado).

Estabelecimento \ Gráfico ,Brasil
• . �r.-t.. -

]'\ceita-se todo e qualquer
serviço, concernente' a farte

Rapidez e perteição
Preços modicos

Rua Cons. Mafra. 92 Florianópolis-

e VALFREDO
confirmam

•.�.� -.•••••••_ _. o. __ _ _--•••••_• .- ••• WJf

I

CELSO RAMOS FILHO E SENH<;>RA

participam aos parentes e p�ssoas de suas rela

ções o nascimento do seú filho, LUIZ GONZA

GA MEDEIROS RAMOS, ocorrido, a 16 do cor-

,l'ente, na Maternidade "Dr. Carlos COl'l'êa".

Lotes à venda MiD�stério da
, Marinha

,Na praia da Saudade, em COMANDO DO 5° DISTRI- I

Coqueiros, ao lado do gru- TO NAVAL

po escolar "Presidente Roo· COLÉG_IO NAVAL

sevelt", com 15 metros de O Comando do 5° Distrito

frente e área de 400 m2. Naval avisa aos candidatos

Todos os lotes' servidos à Admissão ao Colégio Na-

de água encanada, e luz. val, que as provas do con-

Informações no local com curso começarão às nove

o sr. Gilberto Gheur. (9) horas do dia sete (7) de

Janeiro, na sede do Distrito,

Dois lotes de terra situa
dos na rua Demétrio Ribei-
1'0, nesta Capital, sendo um

de esquina próprio para

construção de casa de co

mércio ou residencial.
A tratar na mesma rua n,

38, com Vilela.
.

cam.icDhhãO I Vende-se
, evro et Uma étl,sa de madeira, no-

Curso Prepa-' Farmacias
.

,

rafório ' de Plantão

16a .
Todos os oficiais e aspi

rantes a oficial R/2 das Ar
mas e Serviços, residentes
no Municipio 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. M.

...._---

Barata Hudson
45 mil quilometros 112

HP - 6 cilindros pintura
nova, ótimo estado de con

servação. Vende-se ou· tro
ca-se por casa ou terreno.
Tratar com SCHNORR -

Rua Felipe Schmidt, 42 -

sobrado.

Vende-se um do ano 1947,
retificado e reformado, mo
tor especial, por preço, de
ocasião. Ver no depósito das.
Caldas "Santa Catarina", à
rua 14 de Julho, 540, Estrei
t@,.F.lorian,ópolis.

-----

Vende-se
Uma casa de madeira com

23x31 de Terreno localiza
da no Estreito (Coloninha).
Preço: Cr$ 25.000,00.
Tratar com Gentil Gi,l -

Estreito.

Correnflsta
Companhia Ámericana ne

cessita admitir um, com

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

documentos ao Largo Fa

gundes, 4, das 8 às 12 e das
14 às 17 horas.

Exâme de Admissão
r

Ginásio.
,Tratar à Avenida
Brancov üü,

Caminhão
Ford 1941
VENDE-SE um em per

feito estado e por preço con

vidativo.
Vêr e tratar à rua Tereza

APARTAMENTO
Aluga-se com 3 quartos,

sala e demais dependências
à rua Santos Dumont n. 12.
- Tratar à rua Nunes Ma- '

chado n. 20, diàriamente das
15, às 17 heras.

V,ENDE ..SE�

va e desocupada, com insta

lação de agua esgotos e luz,
(não é morro), sito à rua

Demetrio Ribeiro.
À tratar na mesma, rua

n? 38, com Vilela.

T'OURO
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.

AGENTE LOCAI,
Precisamos para venda

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

Soco Com. e Exp. NEBRA
LTDA. - Caixa Postal, ...
7133 - A - São Paulo.
ótimas comissões.

ao

Rio
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É de se estranhar que pa- !ménte o total arrecadado a-
Bogotá, 28 (V.P.) - Co-

ra muitas pessoas a "Funda- !diciona�se Cr$_63.730,70 gas- mentando o secretário da
ção Laureano" tenha pereci- Itos em despesas gerais do

Chancelaria, sr. Alfredo
do com o seu patrono. Entre- lEscritorto Central.

Varquez Carrizona, o fato
tanto, isso não aconteceu. A Fundação Laureano es-

de o Iider "aprista" Victor
Ela conforme o desejo de tá entregue a pessoas de

Haya de la Torre já cum
.seu idealizador prossegue destacado conceito social

prir tres anos de asilo na
inalterável em seu funcio- que constituem sua Direto-

Embaixada da Colombia,
namento arrecadando dona- ria assim disposta: disse ao vespertino "Espec-
tivos para a construção do tador": "E' um caso que
Hospital dos Cancerosos em Presidenté, Sr. Pompeu continua em suspenso, sem
João Pessoa (Paraíba), cuja de Souza, brilhante jornalis-

que se veja qual a solução
JJlanta está sendo confec- ta do Diário Carioca; Vice-

que lhe poderá ser dada".
cionada pelo Dr. Felix La- Presidente, Dr. Carlos La-

Perguntado se as medidas
mella, Consultor em Obras cerda, Diretor da Tribuna

de vígilancia da Embaixada
Hospitalares e dentro de de Imprensa, em substitui-

Colombiana em Lima ha
um a um ano e meio vere- ção ao Dr. Amadeu Fialho; viam sido modificadas pelas
mos concluída essa magn í- Tesoureiro, Dr. Ruy Carnei-

autoridades peruanas, res
fica obra de caráter filan- 1'0, Senador da República e

pendeu o
.
sr. Carrizona :

trópico. Diretor-Superintendente do
"Sim, modificaram-se sensi-

Para tanto já conseguiu Banco Hipõtecário Lar Bra- velmente, segundo informou
a Fundacão Laureano em sileiro S. A.; Diretor-Execu-

o Encarregado de Negócios,
seu pôsto de arrecadação, � tivo, Dr. Mario Kroeff, Di-

sr. Lopes Mosquera".
Av. Erasmo Braga, 20 A - retor do Serviço Nacional

O mesmo vespertino dis
Loja - Rio de Janeiro - do Cancer; e Diretor-Secr.e- se, de, acordo com as. fontes
D. F., até o dia 7 de De- tário, Dr. Jorg? �e Marsil-

oficiais, que as relações en
zembro de 1951, a quantia lac, chefe da clínica do Ser-

I tre a Colombia e o Perú, vQI
de c-s 8.248.080,90, send.o viço Na?iona; .do Cancero ; taram ao terreno da franca Io-s 7.913.977,60, .total conti- Sua s�de, ótimo loc�l ,o�- ; cordialidade, embora não se
do nos dois li�ros de reg is- de funclO.na .0 Esc ritório

\ tenha estabelecido o cargo Itros de donativos existen- Central fica SItuada nUIDa: de Embaixador.
tes na séde da Instituição, ILoja .que foi gentilmente ?- ,

estão distríbuidos nos se-
I f�reclda por seu propríetâ-

guintes ba.ncos da CaP.italln�, o Corretor l\IIllton Fer- 1\ ,"OnQ.rasso na- Oda Repúblrca: Banco FIlpo- reira de Carvalho. n u u .

tecário Lar Brasileiro S. A. Tem como funcionários o é fl pleD�rio
'

Cr$ 7.354.284,80; Banco do sr. Moysés Garabosky, che-
.

-

Brasil S. A. Cr$ 293.142,20 e fe do Escritório e a srta. Belo Horizonte, 28 (V.A.)
Banco, Bôa Vista S. A. .... Zenice Bittencourt, datilo- - O deputado Alberto Deo

c-s 202.819,90. Em diversos (grafa-secretária, ambos, dato, quê aqui veio passar
b.a�cos da Capital. Paraíba- pertencentes ao Serviço Na-Ias féria� .de Na�al, fez :�s
na estão depositados ..... , cional do Cancer e por este tosas criticas as reumoes

c-s 334.103,30 que ai�da não I remuner.ad�s, sendo :edido� ple�ál'ias do .Cóng]resso, resforam lançados nos livros de I por seu Diretor pa�a ah sal�an.do a mO?llldade de

registros. Para dar exata- prestarem seus serviços. . maiorra dos discursos que
.��.," il� I ali se pronunciam. Para o

------------------------- I deputado udenista, "o par
;,�f ' lamento são .incontestável

mente as comissões, _J\li,
sim, é que está o ve��dadeil'o I'
Congresso. Todos os graves --��.�-�---������������������--�-��������
problemas são ali discutidos.
lO 1

,.

s re atores porfiam no es-

tudo acurado dos projetos
que lhes são distribuidos".
Opina o sr. Deodato que

o melhor seria diminuir as

sessões do plenário e au

mentar-se das comissões.

A Fundaçüo Laureano Ouvida Haya Ide Ia 'forre

Felicitacões de ANO NOVO.
Use o Braço de Longa Distância.
CIA. TELEFÔNICA CATARINENSE.

Aviso aos navegantes:
, nem '((Z) nem «(de) ..•
Dizem que o general Ciro Riopardense Resende" (a

teu ção revisores : o nome do homem é com "S" e não com

"Z", e êle não usa o "de" entre os sobrenomes), fica fu
rioso quando alguém escreve errado o seu nome. Chega-
ria mesmo o chefe de Policia ao ponto de rasgar os ofí- I'" Leia "O ESTADO"cios que lhe caem às mãos, para aposição da respectiva
assinatura,' quando êstes apresentam êrros de

j graf'ia, 1 '_...... -_�_�

Não acreditamos na veracidade de tais informações, pois I .

..

seria um caso típico de complexo que pessoas inteligentes Cassa�a-O danunca adquirem. Temos o titular do D, F. S. P. na conta' \)
de um ho�em esclarecido, e, P?r isso, divulgamos o que Imuo,-dade defalam, aliás de "boca pequena', para que tenhamos, a-

manhã, de desmentir tamanha barbaridade ... Â propó- depotadotlsito, ocorre-nos� à lembrança um fato curioso de 'coínc í- 1. �

ii

dencia, registrado numerosas vezes 'no decurso da "Pri- Comlssao: Segundo d.ecla
meira Conferencia Nacional de Policia". Os delegados rou, pedira a sua resigna

estaduais, com ligeiras exceções, pronunciavam sempre ção. porque julgava que de
o nome do general acre-(cido do "von" brasileiro. Até o veria _ser tratado da mesma

.mínistro da Justica incidiu no mesmo' êrro, Houve um [forma que os deputados ra-

-conferencista, o secretário da Segurança de São Pauio, I dicais. ..

..

�S$l não nos falha a memória, que cometeu engano muito Sete deputados radicais
-maís grave: dirigiu-se ao chefe de Policia, exclamando: estarão presentes à sessão
·"Exmo. sr. general Ciro Espírito Santo de Resende". Se de amanhã, e até agora os

,ê ·fat9 que o chefe de Polícia não gosta que lhe confun- Ra-dicais não objetaram con

.zíarn o nome, o congresso que acaba de ser encerrado está tra o movimento encampa
"atravessado em sua garganta.. .

do pelos peronístas que con-

<Do "Diário _de Notícias", do' Rio _ 27-12-51). I duzíu à votação de amanhã.
Caso os deputados acusados

, tenham suas imunidades
cassadas esse fato não será
inedito pois anteriormente
já se verificaram aconteci
mentos semelhantes, um de
les motivado por desacato e

injurias à pessoa do presi-,
dente Peron, proferidos da Itribüna da Camara,

8EPRE8ENT4NTE·BIJUTERf � S
.

'(1nclusive para o Carnaval) procura-se bem rela
'donado com a clientela do ramo, (varejistas e atacadis
tas). Exigem-se referencias de firmas representadas.
Cartas à "Bijouterias", Caixa Postal, 4206 - RIO DE
,JANEIRO.

_.II.o'êlJ-:�f4bllaalll A O••• -.I CAPITAL- Iham.,
·

...t••••o !ido•
..blit••Dt•• d••1.tu ... I'�U� lUla':" Gomp,Q_1 MATRIZ ':••

r-
.....

,

.t:
."

,,';;

.

...�.: .
..�'"

l'ubfu:idade Walli�
_____ ._. ._ ._. _...�_..... � '___"-__4_'" ---....".., ..

\

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTADO Florianópolis, Sábado, 29 de Dezembro de 1951
--------------------------- --�"",-,

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

"LUB DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO

TERÇA-FEIRA - DIA 25 - DIA DE NATAL - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA, DISTRI'-
BUIÇÃO DE CARAMELOS E SORTEIO DE DOIS LINDOS BRINQUEDOS -, SEGUND�-FEIRA -. DIA 31 - SÃO SILVESTRE
- O GRANDE E TRADICIONALBAILE DE GALA, COM A 'APRESENTAÇÃO DAS "DEBUTANTES" E DEDICADO A TODAS
AS SENHORINHAS QUE JA DEBU�ARAM 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 "SOIRÊES" SERA DE INICIO ÁS 21 HORAS E PARA O BAILE DE GALA, AS 22 HO- •

/

'

MS,'
' ,1'\ '

SERVíço NACIONAL DE APRENDIZAGEM IN
DUSTRIAL (SENAJ)

Departamento Regional nos Estados do Paraná e Santa I
Catarina i

EDITALI
Curso ode afiação dé serras
COM BOLSA'DO SENAI, PARA OPERÁRIOS DA

. INDúSTRIA MADEREIRA
o Diretor Regional do SENAI comunica aos senho-

'res industriais do ramo da madeira que, como nos -aúos
anteriores, encontram-se abertas as inscrições para o

curso supra, 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. I(�di�çllo ao..xiliar ao tr.

Para os candidatos procedentes do interior será eon-
tam.ato da .i!i1��

cedida uma bolsa mensal de Çr$ 600,00.
As condições para a admissão são as seguintes:
a) - conhecimento completo das quatro operações

fundamen�ais de Aritmética (soma, subtração,
,

multiplicação e divisão) ; �-
b ) - saber lêr e -escrever :

c) - ser aprovado em exame médico'
d)' - ter mais de Úi anos; .'
O curso conta das seguintes partes:
á) - conservação e reparação ligeira, de máquinas;
b) - rudimentos -de solda;
c) - AFIAÇÃO E. LAl\iINAÇÃO DE SERRA-FITA;
d) - afiação e preparo de serras de vai e vem --1tisset e peri'j ----------,..:_

e) � afiação e l"ecll�eração. de serras circulares. Camisas, Gravatas, PUa
O curso tera a duração de cinco (5) a dez (10)

me.']
mes Meias das melhore..

ses.
,

"

,;

.peloa menores preço" 8Ó .'1
,

�'
�__

Flausino l\;lendes -'Diretor Regional. CASA MISCELÁNIA - Ru.
.

� CoaseJheiro Maft:� .

'ERIDAS, REUMATlSM(
• PLACAS SIFILITICM

Hlfl!r de NooueirH

TÓNICO CAPILAR

POR EXCHÊNC'A

I
i

�\
I'
,f
I

I

IN T E I RAM E N T E,

NOVO

.'

.

MODELO Q D 10 HP

'S'. PONTO MORTO
MARCHA AVANTE

MARCHA A RE
.' TANQUE INDEPENDENTE

CI MEDIDOR DE GASOLINA

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis

I
r

t

"

6I\iliOS
."" DIREITO
,....

iroções de Finanças e Direito Fiscal
Cr$

- 'De Plácido e Silva .100,00·
Comentários Cód. Proc. Civil - 4 vol. - De Plácido e Silva
Normas Jurídicas de Contabilidade o •••• o

- De Plácido e Silva

Comentário Cód. Penal , ,
- Ribeiro Pontes .'

O Divórcio _

'

:- o •• o •••• o

- Érico Maciel FO.. o

Teoria e Prática do Processo Fiscal . o o o • , o o ,,'. - Roque Gadelha de
Melo , .

O Suicídio o •••• '0' o •••••
- Napoleão Teixeira

"ROMANCES
'

Dinheiro Graúdo o •••• o ••••••••••
- John' dos Passos.. ,45,00

Manhattan Transfer o ••• 'o
-' John dos Passos o • 45,00

Aventuras de um comunista .. , ; - John dos Passos. . 50,00
3 Soldados , .. -: o •• o •••• O'

- John dos Passos. . 50,00
Paralelo 42 ..

'

, .. o o.' •• o ••": ••• o •••••
- John dos Passos. . 25,00

I 1919 ....•................. o •••••••••_. , ••••
-

•• -: John dos Passos. . 45,00
I I Paz âe Espírito - Joshua Liebmam. , 30,�0

!.,
A 'Esperança ,' : - André Malraux .. 30,00

I
Augusto ��?��to�L� . ; o •••••• o • o •••• '. '

__ De Castro e Silva. 25,00

I
' Pedidos para Representações A. S" LARA LTD�. .; Rua Senador ,�antas.

40-;;0 -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

j' I' cheque pagável _no Rio de Janeiro.

i t �_�------------------�--------------�--

'PARA OS 'MALES DO
4;' FrGADO

"ESTÔMAGO e INTESTINOS

o R E M E'D I O', QUE

o 8.�iel
\

"VIRCiEM . ESPECIALlDADE;1
('J.;. "WETZEL INDUSTRIA.L-JOINVILL�

�,1t

TORNA A ROUPA RRANQUIS8l

'480,00
150,00
130,00
50,00'

65,00
40"00

----........;-... ...... ---.... .....__:_•• .-.. ..........�,_�.,..Q_..Iri�.._

•

,
.
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Com' o título de Digres
sões Antroponímicas, acaba
o sr. Professor Henrique
Fontes de publicar um livro
de cêrca de 300 páginas, em
que aparecem mais de 2.0�O
nomes de pessoas, dos quais
são dadas a origem e a sig- Como nos anos anterío
nificação, através de desen-

res, as festividades comemo
volvido e sístematizado es-

rativas do Natal de Jesus
tudo dos nomes hebraicos,

Cristo, no modelar estabe
gregos, latinos e, germâni- lecimento de doenças infec
coso São também examina-

to-contagiosas agudas, que
dos os nomes hipocorísticos é o Hospital "Nereu Ra
e os de formação literária e

mos" subordinado ao De
doméstica. part�mento de Saúde Púl;lli
A publicação não obede- cit do Estado e localizàdo no Na

ceu a intuitos' econômicos, bairro da Agriônomica� u- ---------------
mas ao desejo de vulgarizar véram êste ano, o cunho e-

A sessãO 'de I f·conhecimentos, razão, pela minentemente social e cris- quar a - eira
qual destinou o Autor gran- tão com a presença do Pa-

O sr. Alvaro l\-Hill�n' da Manoel Ferreira de Melo.de parte da edição, que é de ,paI' Noel, que a's crianças e
idi

-

E li 'M celino JupySilveira, presi lU a sessao u ma ar , .1.000 exemplares e feita à
aos enfermos ali internados .

O' L' bde quarta-feira. Ulissea e S111 JS oa parasua custa, para oferta a pro- Ievou momentos de conta- de l dar-em ns t p. O expediente constou e darem parecer ao ve o a os-fessores e a estudiosos da gíantes alegrias. feit M 't'
.

t de lei nO '12ro
1

oficio do sr. Pre ei o uni- o ao Pl'OJe O ' IJ'língua portuguesa. Em um dos corredores,
d b tit e dores Edícipal apresentan o su s 1 u e Os 81'S. ver a , vmoAos que o auxiliaram na

que comunica o Pavilhão
de Ieí F d

.

idente Manoel.tivo ao projeto e el que a- e ngo, pres ,T" tei t P' 'I· · execucão gráfica do traba-
"Cardoso Fontes" com as .

d M I R f'a I D'Iro elo eu re a o, '�la o os '"

bre credito suplementar no Fer-reira e e o, "a . e 1-'" .:; lho deu êle iOO exemplares, depende�ncloas da admínis- ,

D Ii d C ttstal de cruzeiros um milhão giacomo, eo in o os a. e

arp.vistax nas' minaK de carvão ;il�� �s::t� àC�;�t��. em livra-

!�;i:� f��:��::ol�e�:ar;� �:����t: eq:�;:n:ilee c��t:� �;��t�i:��:to��r�roj:���:PORTO ALEGRE, 28 (V. f social esteve no local e de: -I- - • das Irmãs da Divina Pro-
cruzeiros; oficio da mesma (lei número 99. Com a pala-A.) - As autoridad�s poli- terminou ao .pessoal da 00 8ft 380 mais cidência que, abnegadamen- procedencia retirando o pro- vra o sr. vereador Manoelciais tomaram energrcas P. S. que agisse com segu-

I
·

i te, servem àquêle nnsocô-
jeto de lei que abre crédito Ferreira de Melo, teceu co�-,providencias no ,sentido de ra�1ça, n:as. com. prudencia, Dlm gos OS mio. No magnifico jardim especial de 01'$ 350.000,00; siderações em to.mo do �f�-controlar o movimento gre- evitando violencias, ° mo-.

" interno, um pinheiro orna-
idem comunicando haver cio do sr. Prefeito Municí-,vista reclarado em

..

Butiá, vimento cedeu um pOtH�O, laOOneSf,S mentava o ambiente, tornan- sancionado o projeto de lei pal, no qual comunica que.onde, conforme notícias an- porém, ao que se informa, TOQUIO, 28 (U.P.) do-o festivo,
que cria cemiterio no sub- mantinha o veto parcial aoteriores, mineiros susuf la- não há possibilidade de ser Os japoneses não são mais A festividade. .a que com-
distrito do Estreito; idem Or�2Jmento de 1952, acen-dos por comunistas parâ.lí- concedido o abono pleiteá- nossos inimigos, são nossos pareceram os srs, dr, João
comunicando haver saneio- tuando que sendo o veto paro.saram o tráfego na zona car- do.

amigos e aliados. Ê com es- José de Souza Cabral, .Se-
nado a lei orcamentaria pa- cial, a parte não vetada de-bonifera, provocando violen- sa frase que termina uma cretário da Educação e
ra 191i2, com exclusão dos via ter sido sancionada na.to choque com a policia. O � - brochura que o "Q.G." do Saúde, Prof. Flávio Ferra-
dispos itivos vetados ; idem mesma data. Como não o foi.número de feridos eleva-se ",rlsma na general Ridgway acaba de ri, diretor-geral do Serviço comunicando manter o veto o silencio importa- em sano.

a quatro com um civil que I" 'd I ,I distribuir aos norte-amerí- Social do Comércio, dr. José
ao projeto de lei que conce- cão mas compete a Câmarahavia sido atingido durante "a e . ra I canos no Japão e que se in- de Lerner Rodrigues, díre-
dé Abono de Natal; idem � r�spectiva promulgação.ti tei C I ,f I' , .

I' tor do Hospital, dr. Isaac
h t d N t aso não cabe ao Pre

o rro e:o. .,
Na atedra Metrppo íta- ,titula' Japão, amigo e a la-

, . ., o

_

comunicando aver orna o E-S e c -

Tambem entre os tranvIa- na haverá, como todos os I do". Lobato FIlho, tlslO-ClrUr -

sem efeito o decreto que a- feito a publicação do' on:,a-l'ios há a iminencia de uma anos no dia lOdo corrente I O livro dá conselhos aos gião, dr. Arnoldo Suarez
bria credito especial de ... I mento. O sr. vereador Gerci

greve que pode eclodir' de às 16 horas, o sacran{ent� jnorte-americanos para que I Cún�o, �o �otary ��ube �e Cr$ 350.000,00 idem vetando no Silva discorda elo orador"
um momento para outro. da crisma que será áto de, abandonem o sentimento de F)orlanopoh�, famlhas dos

o projeto de lei numero 99! em diversos apa. tes, ma� (j.Desejam os tranviál'ios \
o fé cristã. I superioridade a respeito dos i enfêrmos ah em tratamen-

que autoriza desapropriaçãl) : vereador .Manoel Fe:l"l"elr�pagamento do abono de na- Nessa 'oportunidade mi-! japoneses e adotem seus' to, funcionários e pessoas de terreno na travessa Ade-l �e Melo, lI_Jvocand? (h�po�I.tal, e greves dessa natur-eza' lhares de criancas s�rão le- I �sos e costumes. As,sim, de-I convidadas, trancorreu de
laide. O S1'; Presidente desig- 'tivos de leI Orgamca, 111SIS-'já se estão tornando habi- vadas àqueh� tempclo por! verão se abster de ofuscar' maneira a confortar .a quan�
nou os srs. vereadores Ra-!' te em que li lei só pode sertuais neste Estado por oca- seus padrinhos para rece- los japoneses pela ostenta- tos se encontram Isolados fael DigiacOmo presidente, (Continúa na 3R pág.)sião do fim de ano. berem aquele sacramento. cão de riquezas e as norte- dos lareso

A grev{ dos mineiros tem "-'---- �mericanas devel'ão deixar Antes da chegada do Pa-
o mesmo fundamento. Entre- de andar de "shorts" pelas pai Noel para a tradicional
tanto, elementos estranhos «Burocracia ruas desta capital. entrega dos pacotes �os en-
mesclaram-se com os pare- Por outro lado, um grai:I- fêrmos, foi des�nv:olvldo um
distas promovendo distnr- • ti', de filme norte-americano programa festlvo" fazendo-
tios, que provocaram a in- "0 f) eravp ,»

, glorificando os japoneses de ,se ouvir. ent�o. �ários nú-
tervenção da policia. ° de-

I MOSCOU, 28 (U.P.) _ O nacionalidade norte-ameri-I
meros d� recitativo e can

legado da ordem politica e jornal oficial "Izvestia" diz cana (nisei) que combate- tos �luslvos ao Natal. Em
___ o

I existir uma "burocracia in- ram nas fileiras do Exército segUIda, os dO,e?tes, numa

O J d• tI' 1" M" t" d nort,e-americano na ultima homenagem catIvante por-
e a ler casou se

o erave ,no lUIS erlO a
A

•

•

Seguranca �ocial e ce'nsti guerra, começará a ser ex i- que expontanea, ofereceram
• >. I..J,

-

ao dr. João J, de Souza Ca-
aos 68 a,DOS r� o mmlstro SUk?ov., por bido hoje nas telas das

bral linda corbéille de flô-
, nao prestar a devId·a aten- grandes cidades dq Japão.

"

PARIS, 28(U.P.) - O ex-
�

f"' t f
. res" em agradeCimento açao ao e lClen �e �n�lOn�- açã6 que vem desenvolven-presidente do Conselho de mento de sua repal'tIçao. CI�

d dO 't'M�nistro da França, ..•... ta aquele diário llu�erosos Divulgue "() ES1AUO" .

o nt,o qu� ldz respel o a
.

d
.

'1' con Inuaçao o programaEdouard Daladier, contraIU casos e ll1va ldos da gu,er-
d 'tA

o .

Imatrimônio com Jeanne 1'a cujas q e'xa e petiçõe ' e aSSlS encla SOCIa que ca-

Douceiran, irmã de ex-cole- se' pel:'d�ra,;. ��ss.escr.itorio: Casou-se com o beÀ:qulêi�Oho:::!�� r:al::�ga de govêrno. do MmlsterlO. DIZ amda �
. o

1 d f t' °d dA noticia foi revelada por "Izvestia" que centenas de ax"S!lcardo tp. pnnclPll
h asd, eSd IV!. a lhe�,_. li U U .

com a c ega a o ve

l-I�irculos do Partido Radical reclamaçoes flcam sem res-
FORAM OS NOIVOS EX- h d •

t"t t M·· t' n o, e saco as cos as , aoocialista, onde a mesma pos as, enquan o o lms e- 'CO"'lUNGADOS PELA o

d'
.

tE t'
.

t 'f' 't'l
-

u. Jar Im 111 erno, para a en� Icausou sUl'Presa./ s,e ($ o no

madn en: umab mu }t' co- IGREJA CATOLICA trega dos presentes, fatosegundo matrimônio de Da� respon enCIa urocra Ica· -

(U P ) A

ladier, que conta 68 anos de Aj) t�···i' MILAO, 28 �.. esse que confortou os doen-50 re que_s oes ll1Slgm lcan-
(Claire Mary Young, de 21 tes que, nessa homenagem'idade. tes".

. .;_ ,-- anos de_ idade, que deixou da direção do 1 estabeleci-
seu lar em Chicago, abdicou mento, sintiram o carinho e
da cidadania americana e o interêsse de quantos ali
renegou sua religião, tudo trabalham em lhes propor-RIO, 28 (V.A.) - Estamos informados ainda' que isso por amor, casou-se ho- �_,_ .. __

nos meios militares está se articulando um movimento je com o ex-sacerdote Luciavisando assegurar a reforma dos generais de exército, no no Negrini, de 42 anos de
posto de marechal. Alega-se que (} posto - conquanto só idade, numa cerimonia ciexistísse em tempo de guerra - está ocupado atualmen- vil realizada nesta cidade.te com a investidura do marechal Mascarenhas de Mo- Em virtude do casamentotais, existindo, portanto, além de as outras patentes mais Claire, que é filha de umbaixas já gozarem do beneficio de se reformarem em pos- professor da Universidadeto imediatamente' superior. de Loyola - católica _ deApuramos, tambem, que, em outtos circulos, levan- Chicago, e Negrini, an'tigotam-se algumas objeções, inclusive a de qU.e a investidu- missionário na China, foram
l'� do mareChal Mascarenhas ocorreu em ca'ráter excep- ambos automaticamente exClonaI, e pelo Congresso, tendo por conseguint(), sido fei- comungados pela igreja Cata em condições não normais. Ao lado disso, a ser con- tólica Romana. Claire, quecedido êsse beneficio aos generais de exército automati- renunciou à cidadania amecamente teria de ser dada tambem aos tenentes-bl'igadei- l'icana em 19 de abril deste
ros e almirantes de esquadnjr para se refoTmarem nos an�, foi 'excomungada porpostos respectivamente de marechal do Ar, e almirante, . se casar numa cerimonia ci
que não existem atualmente, pois não estão preechidos. vil.

lMoscou conc'ordou
WASHINGTON, 28

(U'lcu.io pedido de aposentado
P.) - � Russia concordou r ia foi def�rido por Truman:
em aceitar George F. Ken- O comunIcado. da Casa
nan como novo embaixador I Branca foi feito depois que
d�)s Estados Unidos em Mos- lo Kremlin, verbalmente, in
cou, quase ao mesmo tempo formara ao presidente 'I'ru
em que o denunciava como man que Kennan seria aceí
inimigo dos soviétes. O pre- tável. Havia a possibilida
sidente Truman anunciou de de que talvez o nome in
ontem â noite a e�colha da- dicado não seria aceito. Es
quele diplomata de carreira, ta especulação espalhara-se
que tem a seu crédito o f'a- principalmente depois dos
.to de ser o principal autor ataques que foram feitos,
da atual politica internacio- pelo "Pravda" como pelo ra-

nal norte-americana. Ken- i dio de Moscou, ao diploma
nan subsfituirá Alan Kirg, ta.

-_ -._-' ----�---------�--------

Plortanõpolís, Sábado, 29 de Dezembro de 1951

Reforma no posto' 'de lDarechal

ECOS DO NATA�
A presença de Papai Noel no

«Nerêu Ramos», confortando os

mos .alí internados.

Digressões '

-

A01ropooímicas

Telegrama
Do' sr. Paulo Baner, dig

no Prefeito de Itajaí rece

bemos telegrama nos seguin
tes têrmos:
"NR 229 - Façó votos pa

ra que V. S. e seus dignos
auxiliares tenham um feliz

Hospita
eníêr-

Câmara Municipal

Natal e um ano novo PI'ÓS-

Jpero, extensivos aos mem

bros das- respectivas fami
lias. Cordeais saudações.
(as.) Paulo Bauer, .,- Prê
feitQ".

·Gratos, !

cionar tratamento necessá- que dêle tiveram a melhor
rio à cura dos males que os das impressões com o co

afligem, retendo-os do con- nhecer uma das mais notá-.
vivio dos lares. 'veis obras de assistência so-

Terminada as festivida- cial de Santa Catarina, co-.

des, foi o estalbelecimento I mo o é o Hospital "Nereu

vi�tado pelas autoridades _R_a_n_l_o_s_"_. _

A certas horas isoladas e em certos lugares. a

gente costuma ler tudo o que aparece aos olhos: .101'
n).l.Ís velhos, inscriçõe� nas paredes, almanaques"
anúncios ...

E eu li, na edição de Natal do nosso' colega Díá··
rio da Manhã, ao pé das duas primeiras colunas da

página nona, o seguinte: "A Empresa, Funerária_
Santa Teresinha deseja aos seus fregueses boas fes
tas e feliz ano novo",

Difícil de compreender-se o easo. Os fregueses
do passado, não precisam nem de boas festas nem

de feliz ano novo.' E se os fregu�ses do futuro tIve
rem todos um ano novo com a feliCidade- que a em

presa lhes deseja, nen'hum deles vai precisar dela.
Se isso acontecer, enterram a �mpre�a, que sem fre
guesia não há competência que' se estaheleça.

Os votos da empresa, e-leit_o:rah:nente falando, são
nulÕ's, apesa}' de suas umas, serem indevassáveis!

Em, todo o caso, em llo.me dos fregueses da em

presa, lamentamos não retribuir os cumprimentos
e os bons augúrios formuladé>8 .. NãO! e,s.tamos mortos!

\
(
\ '

(
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