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A Festa do "'Natal em Roma
ROMA, 2'3 (V. A.) - Á', Poucos segundos depois,

passagem. do 1.952° an iver- todos os sinos das quínhen
sár io do nascimento do I tas igrejas de Roma se ia
menino Jesus) em um está- rão ouvir, enquanto milha
bulo de Belém será celebra- res e milhares de romanos

aa ljef\ta capital no próxi- rezarão de joelhos, em três
mo dia 241 começando com Missas de Galo, que serão
J repicar dos enormes sinos celebradas urna após outra,
da Bas ilíca- de São Pedro, de acôrdo com a tradição.
:1 meia-noite em ponto. Dentro do reciàto amura-

,
,

,nos: lhado do Vaticano, o menor
"Sei bem o que represen- .-,---- ,- .. ---------- .. --.. Estado soberano I de todo

ta para o país a reforma '

mundo, o Papa Pio XU, 0-'
_

�l���:gO:S�� pelo presidente Premios da Lote ..

,f.'iciará ml.·�sa, 11<: pe�ue,na I Nao querem os comunist,as, .apela dedicada a "V lrgem
"O sr. Getúlio Vargas pôs ria de Natal da P ,

C
.

a mão no problema dos :����.el1;apda� al.����i�� s��:�! terminar' a g'uerra na uréia
problema-s do-cnosso país", Di/panha - I
frizando "que somente os n" hahitacôes pr ivadas. LONDRES, 23 TUnited) l e pela Coréia do ,Nor- <

que labutam com a máquina ú...,.DRID, 23 (United) -

Os mais concorridos tem- -� .C�mel:tando uma queixa) te, 'demonstrou' claramente Pro tes to de ·Cie,ro
administrativa a'trazada e' '\. extração ela grande Lo- , -

d dirigida a ONU pela URSS, que os comunistas não es- ,
-

_
- pios em -que serao reza as

1,1que avaliam, realmente, o I eria do Natal fez com que três missas sucessivas, ao ;t l'e�pejt� da pret��sa, . e�- tão dispçstos �. terminar a

J"
a goa00 I

•

.alcance das medidas agora 0(:0:5 ,os espanhois, durante .

d b d I d
. rerrnmaçao de prtsionerros guerra na Coréia, em con-

o<> ·wnr·em as oze a a a as, .
'.

propostas à clarjvidencía ,.:.2'1';'9' dia. de hoje: ficas- serão as quatro maiores ba- �(.)mumstas, 110 campo de dições aceitáveis.
-

RIo' 29 (V A) - O
.

dos Iiderês. p-olifíco-g, '''ois, .

rerrl- dian tê. <'<te ·.8e",<18 (1I!tUt1-' ,dlicas � ele São ,peí-i.,1), -8'ão ..:l.'(Hil�..e.Lltl;a�flihtf' 'v -Jil..�gf(:t1

'1
- -?"
-'

_" s-, ....:
'-'

;.'
nu-

I:' CI , 1';, Coréia, (1 porta-voz do Aqúelas' poiênói�s esfo1'-, nlstr.o tUa J'dus'tlçahrecebeu :o

como governador, em 'conta- ,ho;Z de rádio. A Lot-erla de Paulo, Santa. Maria e São /"F _. Of'f'" dI'
. segUl1l e esp:w o 'proce-

to diário com a 'a'drrÜnistra� .:7:atal. disb:ibuiu um total João. Esia última, igreja-
' < ocelgn, lce ec arou 9am-se• no ,entanto, para

.

I"" . .

..

I' .,._,., ]'1' -e d p"e et'as
- . hoie quê a reJ'eicão da I dissl'mular essa acus'''{�a-o

dente de MacelO. Mmlst.o
-ção federal, sei bem o que ',ê ��)u m no ses

.' mater do catolicismo, será ."

_

'. .

.
.

c," -

da Justi a - Rio - Pro-
representará para o futul'O :�ntre os mímeros de selS

. ponto de reunião dos' cha- ['e801t] ç a o, pela Chma, embaraçosa, testamosç contra a atitude
a projetada reforma de b�� ; series cada um. mados "romanos de Roma,", violenta do govêrno do Es-
Se, que é uma. obra sufici- I O primeiro pl'em. io COlJ- ('U)-08 antepassados lla 'ce

O
.

t d t
'

I-'
" ,

. _.:;' -

� otem,' O' I-D'·C."O 'd' g
a o con 1'a o nosso co ega

ente, para imoi·talizar o g-p- 'Je ao n., 25.766.90 milhões mm. nesta capital,' pelo me- O pa a- de sacerdocio padre Antô-
',re�mou, ele D.,eseta:;; " a sorte esco- (10' rIas u' ItI'ma t' e' e

. ri b I,. :; . s r s g 1'a-

'h I
nlO ',Ja 1'a .

O governador Munhoz, da .. hell La Cortll1ã, sendo o va- ções
.

meato do A onoRocha; governador do Pa- lor do bilhete dividido en... D�pois da terceira missa, "� _ ttI· '.

.

A causa da violencia se

':raná� . eleito pelo PR, afir- '1'(:) todos os eml)regados da em São João, ricos e po- RIO, '23 (V. A,) - Ini- I Comumente, uma tabela le-
. prende ao fato do goverua-

mou-nos: \elegaÇia de Abastecimen- )1'es subirão de joelhos, a dar-se-::)., amanhã, o paga-! va 20 dias a ser paga. O dor te�' perdido as eleiçõe,;
"Consid€ro patriótica e to. ,"Sagra,da Escada''; escaJan- nento do a:bôno ao funCÍoo diretor da Des'pesa provi- em. Fernão Velho. Apela-

0) d
�. , I' O d t

•

I d
. , mos para V. Excia, no sen-

de todo elogiável a atitude \. segun o premlO do pouco a pouco seus 28 �é� lsmo.
,

.
ecl'(� o saIu pu- euclara para. que o paga:

, -dos partidos, �ujos repre- ;2:671 - no valor de 45 degraus de mármore, que, '111cado sabado e desse mo- mento seja feito numa so
tido de tomar providências

sentantes comparecei'am ao nilhõcs de
',.
pesetas e u� segundo a tradição, são os do � dirétor ;da Despesa

01'-1
tal�le. Mesmo assim, nem urgentes, eom medidas as

Catete, atendendo 'ao aipê- erceiro - 15.671 - de 19 mesmos' que Cristo subiü, ranizará, hoje, as folhas de todos receberão. o abôno an- seguradoras da tl'anquili-ela-
lo do sr. Getúlio Vargas a 1ilhôes foram vendidos <lO 'c.omparecer ante o go- xigamento para amanhà, tes do Natal. de e do respeito ao clero

favor da reforma de base"; ;lesta cwpital.
Ó

vernador románo da Ju- li!:lagoano.
.

Saudações. Ca.)·

déia, Ponci(} Pilatós,
«
I: luta contra' a· 8Iev'a�a-o do co's'to' I y��l�g�:r����:.e�Oã�al'r���

E11tre outras igrejas fa.. ,fi
.

.

li "" . nho, Pedro CavalcantI, Fer-

E·s· lado'-e, Uo·.-dos deposl-tam \.'�rit�lS,qUe o� r.·omanos Vi-ll.dft vida deve prosseguir le'DI des' nalldo.'Alves �ira,
..
padres

., ,>narao n" vespera de Na- "
" CLndlO Orestes, LUIZ San-

.... grande esperança. no.Brasil. �,'�i����:s adm��s "�l�:g<;SOtel�� ,I !��������to.o�r�!e6�'O��ll�n�!�,S����,to ('f: �:�2:".�:::::' e�tt .

,·on"d, on e sera expos a a
.. , 1 .t, G'f.·'· ') "7 '0'- . 'j', '-1 '1> l' o" .

. -

d. f'"
'. �. e,i b C_ü, ,a.gas, em t( \1(a e 'v sa aIlOS.

NOVA IORQl'JE 9'3 (tJ "'00' O enadOl' Dal'''h veneracao os leIS a lma- . -

1
'.

I 'A 1 1-,

..
.. ". �i

.
nh J - s .. H li" �, >. ' , i "xl'O,;\lçao (l. mptJvos que '. uta t�l)!jtJ'a a e evaçuo . __

Flanders, 'q-úe acaba de r�gressar da ',América do Sul" glem;I e� t�;:nanho natL:l'adl, lhe submeteu o président.e elo '- listo de "ida deve pros-
.

.

. ��. B 'I �� ". t:' o "' enmo .Jesus craveja a . I' ..'
declarou aCrt,,,ltar ql!e 4) raSI p"n,e 8�r a n?ssa .<1-

do d', .,.t 1 b;
,

.

.:.'
OH C0FAP, encammhando :;;����Ir se:11 desfalecJ:Tten- O lUSO nA CIDADF.,.••

b d I � A"' d S 1 "'lacoe' 'O"
- � laman es, ru ,s e pero . .it ' ..

R'd 1 ,T' ,
.

ua e sa vaçao. na :.menca o u para r,<, <" 8 (.."
I

' .

. n)!lC'l 'açao (w e e .�t€ 'l..a-, ·tos c sem ('oncessões' . . ,

diais, mutuamente pmvd{.()g.as, porque temos cOJlIeliuo
.

aSN° ,B .,]- S M'
do PaJ:a!1l-S�n'ta Catarina, i O ministro da Viacão já

----.-

.

B '1'"
1 a aSl lca anta ana '.:. 1". "

'

.

"..... •

,.'

poucos erros no raSl

,"
,. ,.

'Ih' d .

. :- qll.:. p"elt"!lf'. ",umet'l.) de ,,,,da opmado favoraVel-!.Flander:s ,'isitou Trínidad, Brasil, Uruguai e Ar- lml dales- e crIanç�s, s�,;�o I suas tarifàs para o trans- J;k!li.e ao aumento,
t· p 1"

..

I d t' t eva .as por seus paIS a J.ulS- I 'f "-'
.

gen ',ma. IHICO (lepOlS ue 8U� (t lega a, en reVls ou os
, 1 G I .

ll:dt. de art'..,:�, el.1aO e lnI- .

.

. : . .
'.

t 1 'i' ' '1 D:W h ga (to a o, para que se
Ih

' .

d .,.- ."

d
.

€.;;crn.tr!"J{t;" ,dO IH�t",,���.� el elEO't gdeneJrah F" "tlsenDowll�r, ajoelhem e crem ante cin- G'h<?xaro'.�" óegumte es- ,�a �dxp�s,rao CeOFmOhVos,'�om o proxH:i:lo selO.l'nUrlO (e· ; 8 ,a o, o n '08 cr 1.1' es,
t' b

.

1 r ac o: .
.

() T- i eSl e 1 :,e .:!g AP es-
.

.
<., b' d' � -''':' d

co a. uas enegrecIdas peo, j'
.

'.

_pa�� faz("r um retat:o:n,o a&· elll, I,l.!x� as. ,a salua a en-
t' .; _

f'
'. .

�
I. 'De ac·)ú1.) com as rl.oco- l (".il�(:;ceu t:;:lltl aquela c

....
omls-

,. d" "I
.

I' t'
.

t
.

"A empo, que supoe- lzeram _ .. , '. -

tr�vIsta, lsse (. e ao J(}rua IS a que o ln errogou:
l'l t d. b' ,'. ;-" )úHdaçoes' o..,ue lhe tenho I ,:ao, eXarnIl1f,l!UO o assunto,

t't d t' '''I� D ... t .. d 'E t d" p<.:r: e o elCO 1)0 qual fOI ,,, " ._ _-. -

a I U e an {':rIor u.0 e,par"amen" e S·8 o se ,(:arac- d' .; �·.t· d" »'M
"

�, J" <;, '1' :t,('; e.fi· 01\:e1 Ras -ocaSlOes, rf,,' VIa raz.oei'í para �e çon-
.

t
.'

I 1 J í 'j d t
� .

bl
. epo.) a o o � enmo esu:; I -

d
. .

.

l'
.

erlZQU' pe a comp ela ar:a C a ençao aos pru emas h"'l'-9�2' �'. ,_�- t',r,\(' s.e eV3 permIta: .o au-: trapor aos f.1.1mentos 301CI-

d- , .'
rt

,,' .

dA" d "" 1" E .
a . t> anos..

.

t d t
'"

1 I j 'd"os negoclos· no e--all'el"lCilllOS a men_ca· o i::i\l
.

i' a. .. .,.

'. -: ..> ••
_ •

- - ; -n" _. . t;li!P' (h,'e '4 r.):�as (e tI ans� l HC. �s, por' Cú;lEl era-,os 'li1-

alg,U�lS' hor�ens de

�(\gÓdO.��S, co?', ,. OS,. QUa,iS �Fatou do. (.�aso: ....
�

A,S' lústõ-.dca.
8' táIfu'a's são

1,,-,c�tes
doS' P:� nê_ros" alime�-I' 'U:OE' e p-o,- s�znit,.icarem tim IIInamfe!'t.ou () �gUlnte: ; na.Vi,8:�se:lhes �hto, daram�te con:s€rvadas'Jem:' uma"'cripta, : H�'oo' de. P,;"melra- l1t'.c:eSSI- <' uruento d',' reçelta ,�ara a

que o Departamento de J�stadó não tinha interêsse 'em magnificamente' decorada, .��( e,
.

.

é".
-

.' i �C{ede de Viação Paraná..

. ajudar os negÓC�0>:3 l'lo-rte.,americanos da Amtrica ·.do 110 mais recondito da 'Basi� ',/uunent·'" oe tarifa, na I ':>3l1ta Catarina, criarido

S��". r'land'e·rs meu(:�G�.ai.\_ o 'Uruguai como um cas_o di- l�('a e. só são exibidas pelo I ��'arenci�
\

insigTIifican�s; I r;.:ndições paI€' 'que a est1'a
flCd e ncrt'fo'centou: 0" r.jlle fogem da Argentina "ao ao' Natal. Segundo se diz, fo_1 ::nt geralmer.t(� aproveIta-: t.lli pu-des'le devar os ven

Uruguai t\ o govên1o argentino está p.rbcurando afogar f ram trazidas de' Belém pal'à ! dr!, para ju,tificar �le,va-; clmentc3 \(�,n:, E'e'u.s se.rvidO-,-ê8se paí8. O;;; tIroguat� ..
· ;ão amistosos e a:rdent'emente 'Roma, pelo -Papa Shtô IV" c:f:t,) clt; pl'2':' ': estimulàndo ré'!"p ':-'I-rrar da melhoria

dE�'i.k,',:,;�3,S".
-

em 143B. t_; lnmtend') {f circulo .ido-. (!,., sua "ia pE'rm",n�nte.

compreensão que se in icia,
esperando que o nobre po
vo brasileiro correspon da
com sua parte nos esforços
em beneficio -do país.
RIO, 23 (V. A.) .;_ O so

vernador de Santa Catari-

I

IMensagem de Natal

Como a entendem vári'os partidos nacronais·1 do Papa �Pio �II .

VATICANO, 23 Uni-

ted)' - o Papa Pio XII di
rrgrra uma mensagem de
Natal ao mundo pelo rádio,
quarta-feira pela manhã,
depois de receber. as felici

tações ,do SOCl'o'Colégio dos
I

Cardeais e do dera católi
co. Considera-se 'que 'sua

mensagem de' Natal· será
uma das mais importantes l
entre

,
todas as

pronUnCia-jdas até agora, já que surgi
ram uma série de. proble
mas para o catolicismo, dU-,'cante o ano anterior" em

codo ° mundo. O Papa está,
preparando a minuto de seu

discurso' e, como de costu

.ne, não antecipou nenhum cas entre a Santa Sé e a

. da;Io sobre o conteúdo' do f Iugoslávia, e conjetura-se
mesmo. No entant� na se- que à Papa talvez aborde
mana passada foram rompi- ! as condições da Igreja nes-

das as. relações diplomati-I se país comunista. .

Reforma
}lw ima 21,0.

Adlllinislrafiva

,

RIO, 23 (\T. A.) - A AFONSO ARINOS\ VAI
propóstto da ....reforma ad- í OUVIR O. DIRETORIO
ministrativa, cujo plano foi' NACrONAL E CLOVIS
apresentado aos partidos o.: PESTANA FAZ 'RES-
sr. Cristiano Machado, ex- I TRl'COES
canuÚlato à presidência do l lU-O, 23 (V. A.) --- O
país, afirmou-nos: "D01� - Afonso Arinos, membro
franco aplauso ao sr. Ge-
túlio Vargas e aos lideres

'partidários pela obra de

Comissão Interpartidária,
declarou que é seu pronun
cíamento antes 'de qual
quer pronunciamento deci

sivo, ouvir o Diretorio Na-

sr, cional da UDN e seus lide
da rados na Câmara.

Ampliada
,. Mataripe

RIO, 22 (V. A.) ___; 1n--_

�fpnnam :de Salvador que

prosseguem em ritmo ace

Ierado os tl'abalholi. de am
. pliacão da Refinaria de

I Mat;ripe.
Tel'minu'das as

obras de engenhar-ia, teve

inicio a rase da montagem

i embora em ritmo mais len

I to. Mesmo assim, espera o

superintendente da Refina-

I
ria. quei esteja a eons.truçãOconcluida ,dentro dos proxi
mos quatro me�es, entran

! do logo em funcionamento
a nova unidade, assim ele
vando ao dobro a produção
de gasolina, que é atual
mente. de dois mil e Qui
nhentos barris diários,
Segundo declarou aos

jornalistas o superintenden
te engenheiro Pais Barreto,
seguir-se-á á ultimação

.

da

construção duma outra u

n idade igual, atalment&
concluída,

lIa, sr. Irineu
_
Bornhausen,

eleibo, pela UDN, falando
à reportagem a propósito
da reforma proposta pelo
sr. Getúlio Vargas disse-

Está na ,pista.! Vamos
'achá-lo!

. .:_ 10. deputapo Ne'ves?'
-:/Não! O ladrão que
"aliviou'.' o relógio e os

"cobres" d� ceI. Trog�
rio. Delegado da Orõ€,fill,
Politica e SociaJttt.

/.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida S6cialliVamos para Guaporé li Os CeUDS u Russia
,'�

,
, " , " obras vão tendo marcha a- .acas e 3 touros holandeses.

I .I:<111 cre os <iee!a,,\)recid�s te Chapovalov perceberam,

...:\NIVERSAR,IOS: I conterrâneo sr, Jose Peixoto 'A d" t'
pela natureza, os cegos sao em pouco tem,'po, 11.000 ru-

� L
celerada, entre ai! quais, a ,�carne e primeira es a

'

Sra. 'auro Daura.. .ía Silva Junior. ' cust d' it 1 d G' os que indiscutivelmente, blos, quando os músicos ce-

I Maternidade, o matadouro, cus an o na capi a o ua
"

Ocorre, nesta data, o ani- 'I' Pessôa grandemente' re- ,

10
'

-

inspiram mais compaixão' e gos devem contentar-se com
a escola' normal etc. Até pore apenas cruzeiros '

verxário natalício da exma. I lac ionada na sociedade ca-
" .

a maior simpatia, um salário 'de 300 a 400 por
março do próximo ano,

.sra. {\, Natalina Barreta tarinense, o extinto era ci- Como são tratados êstes mês ?"

D 1 dr. l' d
Pôrto Velho terá instala-

C· O
.. infel izes na URSS? O "Rro- "'OR QUE I' d

aura, esposa (O sr, (a ão que, pelas ruas qua- da uma rede de telefones, IIe Ja rio'
'.., " a em o ex-

Lauro Daura, conceituado udades de probidade e de � :, kodil", de Moscou (N, 14, cesso de 4 administradores,
lcIin ;('0 residen te nesta Ca- ncnradêz, desfrutava de

com 250 aparelhos, podendo -, 1952), esclarece-nos a res- foram nomeados 10 admi-

[pital. solidas amizades na classe
aos poucos ser aumentada

RITZ peito. nistradores suplentes, gcr-
í

A ilustre dama, que des- a que pertencia.
[, capacidade. Passava-se isto na reu- damente pagos? São êles

.ruta de vasto circulo de Os' Seus funerais se efe- �����tMA AGRO-PE- Fel'naflodÀ�;AV'::s, nião do "Voss" ou Socieda- que fecham os contratos

[amizad es na sociedade 10- tuaram,' ontem, naquela cí- I'LII'se RAIN',ER _ Moliza de Russa dos Cegos. Esta- para os concertos e" como

'Este ano, o gcvêrno- deu .

�al e que, pelas suas virtu- .iade, com grande acompa- KORJUS vam presentes os membros resultado, a sociedade sofre

.des se faz credora da esti- .lnamenio,' inicio 'a um programa agro- dessa sociedade: músicos, um déficit de' 15 mil rublos.

ma. e da consideração de O ESTADO, apresenta à ç ecuário, para que o 'I'eiri-
A �riANDE VALSA artistas, 'militai'es, ínváli- Quem ganha neste negõcío

.todos, ver-se-á homenagea- -xma, família, expressa-o do
tório def'.�tI,'o em pouco seja dos. De outra 'parte, assisti- senão os administradores ?';
t t N J '

N o programa: Cinelandia
.da nesta da-ta. .eu pesar,

auto-su icren c, o ugar ram à reunião os adminis- E eis a última pergunta:

O ESTADO cumprimen-
denominado Lata, foi insta- Jo�:�l�u�aacLivl'e. tradores, instrutores de ar- "POR QUE Zakharova se

ta-a, respeitosa e cordial- 80AS FESTAS t�do um ;�l:�nde posto, don�,e Preços: 7,00 _ 3,50 te, mestres-cenas, todos recusa a responder clara e

:..mente, Recebemos e agradece-
sao reco I .os os nor es 1-

ROXY . possuidores de uma vista honestamente às perguntas
\'lOS que chegam a Porto 1 U' h

nos, cartões e telegramas Às Bhs, exce .eute. ns e outros for- que I e são feitas perante
Velho, O govêrno dá-lhes ' '

te Bô as Festas das seguiu- Louis FIOWARD mam o coletivo musical do esta assembléia?" ,

i.oda assistência social e a-
< \

i es pessôas e firmas: Dr: em:
"Voss" cuja finalidade é - Tal+é a situação dos

, .

d L R d
' inda sementes, f'errarnen- '

t' b Ih I URSS
i ose e errier o rigues, MALDICÃO proporcionar ra a o u- cegos na .

as financiamento e casa -
.

[)'cesidente do PTB, Sr. Ale- NJo prog-rama Atual ida- cratívo aos cegos, Estes infelizes devem
}J'ópria, Passam os colonos • .ra. a : .� < "

':ondre Lara, do Rio, Fede- I I N'

'

A camarada Zakharova, trabalhar por um salário de
.l trabalhar por conta Pl'O- ues puya. ac.

'ação do Comércio de San- P 62 35 diretora dêsse coletivo, a- fome, enquanto o 'dinheiro
)1'ia, mas assistidos pelo reGos:, o -

"

o

,: Catarina, sr, Lázaro 1 té 18 presentou o seu relatório que eles ganharam com {J

govêrrio, cue lhes compra
mp. a .e anos,

.ionçalves e família, Ban- � ODEON pelo qual se soube que a so- suor de seu rosto, acaba ,de

o Nacional do Paraná �,a produção, para �osterior I Às Shs. ciedade tem um déficit de engordai' os administrado-

-anta Catarina S, A" de
revenda ao co_nsumldol'. os,' Sessão Popular.

mais de "15.000 rublos e res, de sua associação que,

,�ondriI1a, Raffs & Cía, bl'eF\Ultados, sao excelen�es, Joan CARROL que -.aliás! - a caixa está em realidade, são os favori-

td "
,-

d E I 38>kndo dizer que a usma ,vazia".'

I
tos do regime ...

,[, a" Associaçao os x-
G'

' 'M'" �

"b f' 1
em'

r', 'b t ' t d B' il 1
-uajara- irrm ja ene 1-

"

Ao COI'!'eI' da I eun iã o N-"" d
_ om a, en es o rasr �

" 101 1'::00 'I d <,
A VINGANCA DE ELMO-' " que, ao se imagrna escan a-

')erviços Aéreos VARIG,
ClOLl .o qUI os e ar- CHG ,'por sinal, foi agitada, vá- 'lo igual nos países "apodre-

I' •

• ,ll'OZ, esperando-se um gnw-
'

"

"

'

,)runo Hildebrand e sra., 1 t d 1
_ No programa' Atuahda- rIas perguntas eram feitas I cidos pelo,capitalismo"!

\. D, "Flávio FerrarI",
c e aumen o e procuçao no

des em Revista,' Nac, pelos cegos, principalmente
I

(SERVICE DE PRESSE
� próximo ano, já que o gq- t DU CILACC N 20 DE
A.rybaldo Povoas, Irmãos ,Preços: 3,50 _ 2,00 esas;' "

. 5,
vêrno vai adquirir peque "POR QUE 25' 9 1952)Glavan, Organização Co-' Imp, até-14 anos.

" em nosso co- - -
•

nercial Catarinense, João
nas maquinas para plantio IMPERIAL letivo musical, destinado a EIS Aí SENHORES, O

'''omes da Nobrega, Demo-
do cel'e��l. A produção de

Às 8hs, arranjar-nos trabalhos, a PARAISQ SOVIÉTICO DOS

Cl--ata Clúbe.
!nilho aumenta sensivel-

Elizabet SCOTT _ Ro- parte do leão cabe aos artis-' COMUNISTAS.
mente, devendo 'o govêrno tas que p·ossuem a vista." ?" E A 'uOCID'A'D'E E,STU,:

bert CUlVIMINGS - Dian-
m

fornecer futuramente má-
na LYNN em:

'''POR QUE, na secção dos DIOSA DE NOSSA TERRA

quinas ,de debulhagem aos
AMEI ATE' MORRER acordeonistas, entre os exe- AS VEZES ACREDITA NA

colo,nos, Igualmente subiu a
PI'cços: 7,iJo _ 3,50 cutantes, havia apenas 7 ce- SINCER1DADE (?) 'DES-

produção de mandioca,
IrO!), até 18 an03. gos sôbl'e 102 niúsicos não- SES DESAGREGA0ORES

Com esse programa, o go- " IMPERIO cegos?" 'I REPRESENTANTES DA
vérno conseguiu baixa o I '''.T- II 's

- "POR QUE à cantora I RUSSIA AQUI NO BRA-
'O \ 1'l,�0 avel'a eS3i:lJ Cine- I

custo de VIda, arl'OZ de 10 1 't f' Bass-Belenko e o comedian- , SIL, ,

,

,
' ,ma ,ogra Ica

passou �ara S�IS cruzel- i CIN'E GLORIA
;1'0

__ Srta. Zulmira Aguiar ��;� �r:��r�s�a1U de

3, para I '

Burt �;N��STER Valida, a p.rova exclusivamente,
-empregada da Imprensa 0- ,Igualment� � peCUl'la es- r Phvlis TAXTER testemunhal para os contratos doiicial do Estado, ta sendo aSSIstIda, O gover- " ti
- Sra. Natalina Barreto no está fornecendo aos pro-I O ;��MEM DE BRONZE I

-

dMachado, esposa do sr. FIo:, dutores arame farpado, re-I N F'''
- \ a or Dao soperior_, B' ez'

l'entino Machado, ,comerci- produtores etc. sendo que I °NP:rograma:
!lme J OI'-

,

ante em Henrique Lage. gratuitamente cada cria-
na

Preç:�: 7,00 _ 3,50 11111 Cinzeiros
- Sra. Helena SilIlone dor recebe �O rolos de ara-

Imp. até 14 anos.
I r.lO, 22 (V. A.) - O, "Art. 141 Salvo os

,T'ert-ari, esposa do dr. Hei- me o. 40 quIlos de grampos I"I'
""

-
"

• preSIdente da Republica' ca!:'l;S expressos, 'a prova
'ter Fen'ari, funcionário dó P t d 1 t dara a en e1' a a Imen a-

k ' ..
• ' saI1Clonãu hoje lei que al- ('xc1usivamente test, e m u�

Patrimônio da União ção dO' gado, o governo es- � U�! Iça o tera a redação do art. 141 : r,hai �ó se admite nos con-

- Sr. Julio Nicolás lIer- tá abrindo campos artifi-

"]"'" b Ih
e do item �o do art. 134 da i tratos cujo valor não passe

l'êVa, Consul do Uruguay �iais. Deverão fut�ramente r (1 a o Código Ch,j" a fim de per-l de dez mil cruzeiros".
;leBta Capital. I �hegar a Porto Velho 20 I n:;tir a prova exclusiva-! ,

_ Sr. Romildo Arrgusto -----
'Dia 26, às 13,30 horas:

IPro,cesso n. JCJ-230-52. mente testemunhal !:lOS con- "Art. 134 - 2° - Nos

4(;;, Silva, comerciante tratos cujo valor'não ultra- cOJdl'atos const�tutivos ou

-, Sr, Silvio Melo I..pARTICIPA'CA-O Rec!amante,: Arlindo An- ,

_ Sr. Virgilio Dias Jr. :,;elmo Xavier. Reclamado: passe de dez mil cruzeiros. I
',l'an'slativos 'de, dIreitos re,

Deme'trI'o CambtlrI's. O,b'J'e� , Com a nova redação ago- I ,;ti", EObre im"veis dE: ,alor
- Sr. AI'rton SI'lva' WI'LLY GOLDFEDER e MARINA THELM,A GOLD-

'

-

' ,

rg' dana, as referidas dis- '!'lf:t:rior ,a' (tf,Z ,mI,'I' cru.zei-
S J C' d FEDER to: Indenização e aviso-pré- '

- r. orge armo a ,poslçoes passam a anun- ':'1'8,' excetua:lo o penhor a-

l:'az ,pal'ti,cipam a seus parentes e 'amigos o nascimento vw,
dar-se da seguinte forma: g, icola".

_ Sr. Rui Pereira' de 'sua filha Thaís Maria, 'ocorrido a 18 do' corrente, na Dia 26, às 14 horas:
,

� Sr. Rubens Vieira Casa de Saúde "São Sebastião". Pr.ocesso n. JCJ�232-52,

_ Sr. Jaime Silva, radio- Reclamante: Araní Euclides

telegrafista
Ávila. Reclamado: João

_ Sr. Francisco Tolenti- p
.. ""

. Thomás de Aquino, Objeto:
, 110 Neto

,

,.

art,lclparaO
'

Aviso�prévio ,e horas extra-

S G t S'l' � ordinárias.
� 1'. .TUS avo 1 velra, ACELON DARIO DE SOUZA e SENHORA D' 27 '9 h'

NOIVADO CARLOS GASSENFERTH NETTO e SENHORA
la, as ,,15 ,oras:

éom a gentilíssima se- , ... . ", .,'
Proeesso 11, .JCJ-234-52,

h
.

h R' G'
Tem o pt aZ€1 de partICIpar a seus parentes e aml- Reclamante' Edlo 'Vaz Re

n o'rm a enate assen- "

, ,I
'

. .-

f rth . d d f'lh' d
I gos, o contrato de casamento de seus fIlhos JOÃO DA- clamado: Theodoro Brüg-

I_e , plen a a 1 a o. sr. 1 VID e RENATE I
'

' �, ,

'Carlos Gassenferth, e flgu- ;
g�mann: . ,ObJeto, IndenIza-

ra de realce da sociedade
Florianópolis, 21 de Dezembro de 1952 ,<:3.0 e fenas, '

�AVENTURAS��·�D-O-',-,-Z-E--M-U�T-R-E-T-A-.-.-.-�-�

l\'íENINO MARCELO
Ê de festas o di� ,de hoje

:,,10 lar do' nosso prezado e

.quer ido companheiro sr. Do

mingos F. d'Aquino, Geren
le de O ESTADO, e de sua

-exma, esposa d. Maria de
Lourdes Cardoso de Aquino.
,Ê que o inteligente e tra
vesso garoto Marcelo, com
'pleta o seu 40 aniversário
-natalicio, ,entre as alegrias
.dos pais e irmãos e de quan-'
.tos lhe são caros.'

Marcelo vai oferecer, aos
.'oeus inúmeros amiguinhos,
"que o vão cumprimentar pe
Jo seu nata1icio, lauta mesa

..de finos ,doc.es e guaranás,
,comemorando, assim, a gra..;:
'ia' 'efeméride.

Os que tra.balham em O
ESTADO, com prazer, le
vam a Marcelo o seu para
J.wm, com os melhores votos
tiL felicidades..

:.FAZEM ANOS, HOJE:
-- Jovem Amaury Cardo

,';O, filho do sr. João Cardo-

LIRA TENIS CLUBE
A Diretoria do Lira Tênis Clube deseja

Bôas Festas e Feliz. ANO INOVO
a seus assoéiados e exmas. famílias e têm ó gran

de prazer :em convidá�los 'para assistirem às festas de
NataI e o Grandioso' e Tradicional Baile de São Silves
tre a realizar-se em 31 de' dezembro do corrente áno com

a apresentação da HDebutantes" de 1952,

F'lorianópolis, 23 de dezembro de 1952,

;"c,:li, ajustou J1upcias o'

''''',ngenheirando João David I

t:iou,za, filho do sr,' Acelon
TJario de Souza, alto fun·
donário ,da firma Carlos
Hoepcke S. A, Comércio e

Indústria.
I

ALECIMENTO
'r. José PeixotG' da Silva

Jr.
Na cidade de Itajaí, on

e 'era funcionário do De- I
artamento dos Portos, I
{ins e Canais faleceu, an-Ie-,ontem, o no;sso presado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2

0s· PV0Cl0S· ABAIXO indicam onde
fazer as melhores compras de ·f'Ja�al

UM - MAR_AVILHOSO SORl'IMEN'J_'O DE VES
TIDOS E l'AILLEURS DE VERÃO.

Vestidos de propaganda a 48,00, 55,00
e

,

..

Lindos vest.idos sport e passeio a, .130,00, 180,00
até ,

,

.

"estidos Schintz, alta novidade a .

Vestidos toillete desde ' .

Ta illeurs <I" seda a � .

'J ail leurs de linho, tipo' propaganda a '.' .

Ffniss imos tail leurs de linho de MO,oo a ., '.'

-Blusas de Suedine a _ .

Blusa::; de' cambraia bordada a ,
-

Blusas ele seda a '

.

Pin íss imas blusas de organdi, renda, cambraia
-etc de 150,00 a

Saias bonitas desde .

Saias de linho, schintz, silque desde .

Saias de chantung a .

Finíssimas saias, Modelos, de 200,00 a

Meias nylon a .

Capas nos _mais lindos modelos desde .

F'in íssimas capas, (verdadeiras to illetes de tão
li'i'1das) de �JOO,oo a

,

..

·1

\
'

ARTIGOS PARA MEl\INAS

A MODELAR POSSUE O MAIS COMPLETO
SOHTIMENTO DE ARTIGOS INFANTIS!

"Vestidinhos de algodão desde , .

Lindas blusinhas desde ., .

Capas para chuva a
"

.

Aventais lindíssimos ri : , .

Bolsinhas a .. , , ,. . .

Shortes, saias, camisetinhas, Lindos vestidi-
1'1 hos, e tecido Bangú que SAO' UM VER
DEVEIRO PRIMOR PARA PRESENTES!

,

!
ARTIGO� DE CAMA E MESA

)

Guarn-ições de chá, boas a : .

c

1 di.LTuUl'da!1apOS avu sos, uZla .

Materia plástica para toalhas metro .

Finíssimas guarnições estampadas em 'belos
d 'h "I d t " ' /
eS,m 08 n an .ren a .

Panos de mesa de veludo a .

Colchas Nubla a ,

.

Colchas Sevilha a ' .

Colchas brancas de solteiro a r: ••••

Colchas Columbia de casal a -

.

Fmíssimos jogos de cretoue bordados, 'para ca-

, >Ia}' a, ... '

....•..•••..•.•. "
'

.....•.....
'

•..

FinOS Edredons de seda duplo.;: a ;
.

Cokhas de Cheni!ha (novidade� a .

, ART,IGOS',DE BANHO
Toalhas' de rosto a .........................•
Toalhas 'de banho a .. ; ; : ..
Roupões de banho a .

�Iaillots de :lã desde ,: .

Maillots pura lã para crianças a ,.

Malllots de elastex a .

Calças de praia a �
'

..

Calções finissímo» a .

G uarda-sois de .praia �tc. et.c.'

PARA NOIVAS
1

A l\lAIS,SELETf.. E MAGNIFICA VAlUEDA-
DE DE ARTIGOS EM LINGERIE, CAMA
E tIESA, E ENXOVAIS COMPLETOS!

ARTIGOS PARA SENHORAS

85,00.

300,00.
450,0.0
70'0,0,0
390,00.
435,00.

1.70Ó,oo
33,00
39,00.
48,00

800,.00
55,00
95,00
130,00
800,00
30,00
390,00

1.500,00

ARTIGOS PARA MENINOS

Um belíssimo sortimento de mais 'de 3.000
Camisinhas de verão desde

�5,oo
20,00
210,00
'63,00
20,0\'\

Camisas f'uradinhas a .

Calças de brim a .

Terninhos de brim a '

.

Calções de banho a .

Capinhas colegiais a .

MAIS DE '50ú TERNIHNOS de tropical, de
b1'im é de casimira.

...

Mais de 2.000 TERNOS, por preços COlHO NIN-
GYEl\1 PODE VENDER!!!

Pijamas bons á ,' .

Cuecas a . .

Camisas bem boas a ; .

Ternos meia' lã, bem confeccionados a .

Calças de tropical a .

Camisas esporte em Jersei, Sêda ou algodão;
uma grande variedade e por preços de cau

sar arrepios na concorrência. Conjuntos
. Saragossí

Calções de banho a � ................•.
Capas em todas as, qualidades, Capas de gabar-

dine e chantung a .

Térnos de tropical _superiol', forados a seda a

31,00
20,00
29,.00.

98,00
212,00
188,00
175.00
50;00
!t9"oo

.145,00 .

\')95.00
550,0.0,

ARTIGOS PARA HOMENS,

,

15,00
30,00-

.

23,00'
54,00>
50,oÜ'
121,00'

150,00-
17,00'
38,,,:>

225,00.
118,00

60"O()

I
455,00

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • ,.. 450,0& -

10,09
31,'0/)
235,00
135,0.0
118,00
385,00'
100,00
80,00,

ROUPA BRANCA

CHEGOU, U.M. BELO SORTIMENTO DE LIN
GERIE FINA BORDADA A MÃO, ASSUI
COMO NYLON.

Camisolas estampadas desde
"

.

Camisolas finamente bordadas a
.

Combinações desde .. .' � .

Soutiens de algodão a , '
'.' .

Soutiens de seda a : ; ..

Quimonos de seda a
'

o

Quimon.os de algodão ã,.; .

Calças bem boas a .

r
t

Estabelecimentos
I

.ATENÇÃO: Tambem a casa de mobiliário A MODELAR (Trajano 33) acabou de receber os últimos tipos em mobiliários de quarto, SIJ-
�':'
','
.' .'t f."

.,

"1 'i: y;'"
'las de' jantar e visita" cóplS, hoohls, tapetes, passadeiras, tecidos para eertinas e estofamentos, COLCHÕES DE MOI.JAS DIVINO,

Tra�essejros de mola com ventilação, e ESTA CONCEDENDOUMA Bonificação d(� 10 a t S-/. ATÉ NA��L!'

,

TRAJAN07

"A

29,00
49,.00
31.0()'
10,.00
16,00

185,.00
85..00
5,00

MODELAR'
TRAJANO 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I. 88T !tl)l'

«Na Transitoriedade dos Govêr
nos o Brnsil é Eterno'»

,_"I"�.J�

Vargas enfregou''''aos Par'idos a refór
ma administrajiva

T;,TO, 22 (v. A.) - No, f'Na transitoriedade dos

I
deceu a maneira como os

]:·equeno d iscu rso com que govêrrios, o Brasil é eter- partidos acolheram ,o seu

,,<.11([.)11 a presença, no Pa- no", disse o Presidente fia f apêlo de 3 de outubro , di
lá('io <10 Catete, dos repre- República, acrescentando zendo qu tudo quanto . tio'
sei! u1nte''; ela maioria dos que se deviam aproveitar nha a dizer sôbre o assun-

pi.Gtirl(;:-; políticos nacio- todos os momentos que se to tinha dito naquela opor-
·ni.s. o sr. ,Getúlio Vargas ofereciam para o trabalho tunidade.

/

'teve oportunidade de frisar comum em beneficio de to- NO SALÃO DE DESPA-

O'
,

Ih d-",jue a colaboração na re- dos. Quanto ao esbôço de CRO POVO na-O lera mUI-lo que esco er DO Ia 25forma administrativa iria reforma. administrativa, o Os membros da Comissão'
"

.

.

."'i:' fazer sem qualquer con- sr. Getúlio Vangas acentuou Interpartidária foram re-

-Irtl-gos �e ,Natal- 8 Peru·s' Aroe'Ot,-008, adqul·rl·dos)-cessão ao govêrno por par- que se tratava de uma sim- cebidos pelo sr. Getúlio II
t e dos partidos, que anun- ples sugestão, podendo os Vargas no salão de Despa- I

.

COFAP d t· d ,r.ia ram nas suas respostas representantes partidários chos do Palácio do Catete, pe a , e erlora .os .
.

:ao apêlo de três de outubro ] transformá-lo de acôrdo tomando os presentes as- RIO. 22 (V. A.) -:- "O pú- de 20 cruzeiros oquílo, mas peíxe vna Semana Santa.
,) propósito de fidelidade

'1)
com as suas idéias e o pen- sento em tôrrio da, 'mesa, blico está se debatendo 'COD,l f3ÍlTI a 50 cruzeiros. ,Apodreceu quase todo,

a,os seus programas e sarnento dos partidos. com o sr. Getúlio Vargas a escassez de artigos de TRISTE EXEMPLO ficou encalhado, causou a

:idéias. - O che'fe do govêrno agra- na ca-beceira. Natal", declarou o sr. F'ran- Com o peru argentino, há natural revolta na impren-
Estavam' presentes

.

os cisco de Oliveira Costa, na suspeitas de que aconteça sa e impôs pesado prejui
srs. Ivo de Aquino e Gusta- última reunião da Associa- o mesmo que ocorreu com o zo em .dinheiro ao govêrno.
vo Capanema, pelo PSD, ção Comercial. Responsabi-
Ferreira de Sousa e Afonso lizou pelo fracasso do a

Arinos, pela UDN, Gomes bastecimento os órgãos ofi
de Oliveira e Vieira, Lins, ciais de contrôle.
pelo PTB, Deodato de Men
dança e Euclides Vieira,
pelo PSP, Domingos Velas
co, pelo PSB, Arruda ,Câ
mara, pelo . PDC, Afonso
Matos, pelo PST, Emílio
Carlos, pelo PTN. '

Compareceu tambem o

senador Bayma, do Mara
nhão. Qpatro pa-rtidos não
estavam representados: o

PR, o PL, o PRP e o PRT
(comunistas).

VIVER!

i
'i.i.'
:'

\

"

i
'I

"

do ! angue. O 5êlnS'Je é 6 'Ilda
Tonifique-se com S-ANGUE

NOL.I que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:
Fós foro. Cálcio, Vanadato e

Arseníato. de Sódio, etc.

(

[

SOC.OE COMERCIO E REFRiGERAÇÃO
SPRll\IGER I_TOA.

DISTRIB,UIDORES
"CASA . RUI LIMITADA
Rua Felipe Schmid', 43

Casa Nova & Cia. lt�a.
IMPORTADO�ES

DE

PEÇAS E ACESSóRIOS PARA AUTOMóVEIS
desejam- aos seus inúmeros freguêses e amigos

UM' FELIZ NATAL e

UM VENTUROSO ,ANO NOVO'

esperando continuar. a merecer a mesma preferência com que têm sido

distinguidos.
MATRIZ - 348-A - Rua Figueira de Melo - 350-A ,

FILIAL - 148 - Rua Barão de Sã� Félix - 148

RIO DE .JANEIRO

PRODUTOS PODRES
O sr. Francisco de Oli

veira Costa, afirmou ainda
que 25 por cento das casta-
nhas importadas estão
sendo jogadas na Sapucaia,
em vagões que partem dire
tamente do Cáis do Pôrto,

Participação
"""N._ ,

��"'"
OLAVO POSSAS TOLENTINO SANTANA

e

ELIZABETR SANTANA
e

FRANCISCA POSSAS

As castanhas deteriora-

participam aos paren- participam aos paren-
tes e pessôas de suas re- tes e pessoas de suas re-

. lações.. o contrato de ca- Iações, o contrato de ca-

samento de sua filha samento de seu filho ER-
NADIR, com o sr, Ernani NANI, com a senhorita
Santana.

"

Nadir Possas.
NADIR ,e ERNANI

Noivos
-

Estreito, 21-12-52.

das e que têm êsse destino,
ao contrário do que foi no-'
ticiado são espanholas e

não portuguêsas e foram
compradas 11'0 exterior pela:
COFAP.
ESCASSEZ I
Informou, ainda, que as I

licenças de importações em I
virtude da, atuação dos!
orgãos de controle, ,foram' . LAURO LUIZ UNHARES e SRA. têm o prazer de
concedidas na base de 50 I pa rticipar a seus parentes e amigos o nascimento de
por' c.ento do que nos anos I' �ua filha CARMEM, ocorrido a 18 do corrente t'lTI d Ca-
anteriores. sa de Saúde São Sebastião. -

Esses orgãos - COFAP

�o!!;�õ-;is��J�::�:;-se:n:� Papa-I Noel· no
-

Edo'canda'ri·osua intervenção nao dimí-
nuiu, antes at1ment�u, o� As pessoas que, num gesto de solidaríeda- '

preços das,merca.donas. E de humana, desejarem contribuir com brinque-
qtu1efAs merc.ador::sd�e Nda- dos e doces, para o Natal dos filhos dos Iáza-
a oram ImpOI ta as a .

d Ed dári S t C t
' -

E h
'_

d P rt ros, interna os no ucan ano an a a ari-
span a e nao e o u- . .' . . .

gal, como acontecia nos a-
na podem enviar seus donativos para o Edlf)-

nos passados. Se fõssem cio do Ipa�e. .,'

portuguêsas, os preços se-
A sociedade qu� mantem aquele .estabele-

riam 50 por cento mais bai- cimento, antecipa sua gratidão a todos os que
'.

contribuírem para esta iniciativ�xos.

PERUS ARGENTINOS
A COFAP 'importou pe

rus argentinos, na 'ordem
dos cem mil quilos. Como
aconteceu com as castanhas

I
espanholas, grande parte Otima OCaSI&O. Vende-se, pior motivo de mudança,
será diretamente enviadas no mais lindo recanto de Itaguassú, uma ótima eesídên-

f' a.' Sapucaia, deteriorada co- eia com sala dê 'estar, três quartos, cosínha e banheiro,
mo já se encontra. Por isso luz elétrica, terreno com 4.721 m2, podendo o terreno
o peru ,- que é gênero fa- ser dividido além do lote de frente, em 17 ótimos lotes.
cilmente deteriorável, não A tratar com José Nicolau Bom, na Rua D. Jaime
poderá ser vendido à razão Câmara, 18.

Participação

Senhores Veranista's

COITRA casPA. I" I,:QUEDa DOS ca-
BELOS E D,EMAIS

AfECtOU DO I

COURO CABELUDO. !
TONICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Florianópolis, Quarta-feira, 24 de Dezembro de 1952.

uaraní-x:' ViÍ, o ·0 o �en��[iona e omin � �róximo
vide o primeiro posto... .

"I-ça
que o .separa dos liderés mio orientado por Newton O j\"vaí, embora favorito, 1 .

T'eremosv domingo pro-
Agora, será a vez do Gua- é d" deis lJOl'tos'e'l Bo-I Garcês a maior vitoria de sabe que com o "Bugre" não ximo, um cotejo de boas

ran
í de enfrentar um dos caiuva que é o více-Iider toda a -sua existencia e para se brinca. E não é sem ra- I proporções, devendo a pra

grandes, o Avaí. O tricolor: um pontinho apenas.. tanto estão em grande for- zão, pois o quadro de ;Laura; ça esportiva da rua Bocaí

c?mo o Bocaiuva, ainda r. Domingo, o Guarani, irá ma, os seus "ases" 'que se quando menos se .espel'a.va \l�'a apanhar uma assistên
ta no páreo para a conquis- ao gramado com a sua for- Jan curão á -uta como ver-· empatou com o Figuerense ela numerosa.

ta do trtu lo pcis a diferen-
'

Çll máxima. 2retende o grê-' dadeiros leões. e derrotou o Atletico. Não percam!

Conseguiu o Atlético vol
tar a ser lider, com amplas
probabilidades de levantar
o título / máximo, j a que
l)aSSOU pelos maiores peri
gos que foram Avaí e Fi

gue irense, com os. quais' di-

............................................................�.".,���.",.� ........•...........� ..

" o -Estado Esportivo
,�

_, *._ _� __ _
..,..- _ & J,...,._..&..,..

-

,,"' " _w w,,..,0•••11 _ _ _:&."&"_..&_,••,&w,,..__ �--..-.-""._�. ..,....j-<_ ....,....__

30ü MEDALHAS E 10 -TROFÉUS SERÃO
DISPUTADOS NA SÃO' SILVESTRE DR·

1952

lo FLAMENGO INSCREVEU WALDO�I- I O�LÁSSICO DO FUTEBOL GAUCHO
; RO MONTEIRO NA CORRIDA DE SAO . Segundo uma estatística. gnndo ss, i.ax endo' 28 em-

i'
,

publicada pelo jornal uFo_ pares.
I SILVESTRE

Ilha da Tarde" ele Pôrto A- . O Intelrnacional 1YllirCOU
I J 'griwde clube ·cal'lOCa,. que aqui virao para. � �er,- Icg're, os velh�s ri�ajs do 280 goals contra 237 do seu

S. PAULO, 23 (V. A.) - Estrangeiras) I em cujas fileiras encontra-I sac ion al prova da última tradicional adversário.' O
Como sempre o faz, A GA- I 1 a colocada, Um tro-, se c. não menos famoso Ge- ; ;wite deste ano. futebol gaúcho, Grêmio' e ultimo confronto realizou-
ZETA' ESPORTIVA oferta-! f':u i l',;IL;c. Caetano F'el ipe, uma 11 .

Internacional, já sé defron- se há pouco, tendo vencido-
rá aos pi-incipais classifica-I 2a colocada Um tro- \.da::: figuras 'de maior pres-, Apreciada em' conjunto, a taram 128 vezes, ten do o o 'Internacional pela dilata-
(tos na XXVIII Corrida de

1
réu

I'
tig:o -da Corrida de· São 111'f'presOi1',üçao rubro negra I primeiro vencido 42 e o se- da contagem de 5 x i. .

S�o Silv�st�'e magníficos e I � Clubes filiados
. Silvest:-e, a.c�ba de so�ici- deverá apres.entar:se . co� I '.,

. neos p rermos, tanto aos. j(, colocado - Um tre- tal' a mscriçao . de quinze I c.p"taque, pors, alem do ja � _

vencedores índívi d 1;1 a i s, 1 féu .

.

1
clementes "PL:S que a.juí vi- I citado Geraldo Caetano F'e- '

'.

_

.

quanto aos .coletivos (enti- Z.\.J
colocado - Um

�.rof�U rão para lutar na maior l ipe teremos .ai�da OlÜl'O 'I ORQUIZ DOS. SANTOS, CAl\1PEAO CA,-
dades e clubes), destacan- 30 colocado ,- Um trof�u· prova ped,est:-e do mundo. expoente do <1tletls�O, O'C<1- RIOCA DE RESISTÊNCIA COM A DES-
do-se as medalhas aos me- iJ.O colocado - Um trofeu O fato e digno de ser 1'e-

,
Lu 'f)elJ.se Waldomíro Mon- .

_
.

lhores classificados e em

I
Clubes não filiados cistrado com a maior eví- t=iro. titular sulamericano CLASSIFICAÇAO DE MASSARI

'geral, que levarão a efigie 10 colocado � Um troféu ��€!ncia possível, eis que se- �(j revezamento de 1x400 RIO,' 28 (V. A.) Foi em prim-eiro mas foi des-

do saudoso dr. Caspe,r .

Li-' 20 colocado.:- Um. troféu rá f'ssa uma das maiores �·r:tro.s e campeão car-ioca realizada domingo a'· �ro- j .c;assjficado,. P7is fec�Du na.

beiro, além de _lO artlstícos _Corp;or�çoes mlhtare�. €:ll.,-,ipes de outros e)tados' (',;S 800 metros rasos. va mQ :-a�·pe.onato ca�'lOca I chegada, Pedl,o ?on,,;alves.
troféus magníf icamente tra 'I'rês troféus para eq u.i- dt' resístênc ia, sensacional ] que sofreu um acidente sele-

..- oalhados.
.

pes de 5 atletas que' ..não çCí1;,pe��ção do deli.smo me"

I
do hospitalizado em COD..se-

1 tenham os seus represen- ,CAMPEONATO PAULISTA· DE FUTEBOL tvcpolitano.
Os premios individuais tan tes registrados no F.' Prosseguiu a disputa do 60 XV de Jaú e Comer- O desenrolar deste cam- quência, saiu vitorioso Or-
la lugar - Medalha de P. A., qualquer entidade Campeonato Paulista de c ial 25

, peonato foi rea-lmente e�- I, q:li7. dos .Santos, que vinha

Trata. e outro em alto rele- atleuica do país. filiada à. Futebol, sendo os seguintes 70 Ipiranga, Jabaquara e rr·t?cular, com as chegadas em terceiro lugar, com (J!.

vo
I C. H. D. os resultados da rodada eh; Portuguesa Santista 26 dos c.iclistas João Massari, i tempo de 3 horas, 85 �nini:-

20 lugar � Medalha es- Concorrerão aos referi- sábado e domingo."' 80 Ponte Preta 30 Orouiz dos Santos e Pedro I t'1S, 24 segundos e. 6 dec i-

pecial toda de prata dcs troféus ' as seguintes. Coríntians 3 x Comercial 90 Juventus 31 GOl�enlves, todos de Vasço � mos. Pedro Gonçalves fieol� ,

.

3Q lugar -. Medalha de' frrças :
.

l 1 100 Radium 32 da Gama. Ma'ssari chegou 110 segundo posto.
prata e bronze Exército, Marinha e Ael'o- POl;tUguesa de Desportos

40 lugar - Medalb;l, de n{;utica, bem como as for- 5 x Poi'tuguesa Santista 1

bronze e prata ças auxiliares .Força Fncional 3 x Radium O
50 lugar - Medalha de PúCiica, Tiros de Gue1'l'a e l'onte Pre;ta 2 x Jabaqtia-

bronze es·pecial Guarda Civil de São Paulo. n 1
Do 60 ao 200 lugal� Todos os atletas, delega- XV 'de piracicaba 2 x

:Med.alha de bronze COl,'l1 dos estrangeiros e juizes �klltOS 2
,

J)�ata da prova, bem como (S jor� Guaraní 3 x JuventuB ].
Do 210 ao 3000 lugar . nalistas de cada Estado do São Paulo 2 x XV de Ja,ú

I.,'íedalhas de bronze
.

Brasil recebel:ão .·uma lem- C
C3 premios coletivos brança especial da XXVIII Palmeiras 3 x Ipiranga.
('Entidades Na:cio�ais \

ou Corrida de São Sil�estre_ 2

CItAQUES QUE VIERAM PASSAR O

x

ACHiba de demitir-se das, ciplinar da Federaçãa Ca
funções de Auditor do Tri- i tarinense de Futeb,ol, o dr.

Nacional, huna} de Justiça Desporti- I
-

.
.

\'a, -devido a um desentell-I Carlos Loureiro da Luz, e1e
dimento com um dos mem-.: mento de destaque no des-

x bros do referido orgão dis-
;

porto barriga-verde.
.

SERVIÇO PRIMOROSO
PREÇ0S MíNIMOS

COLCHõES A PARTIR DE Cr$ 100,00
Rua Francisco Tolentino - _Esq'l,lina Pedro Ivo

- -Florianópol-is -

Próximos jogos
Quarta-feira - dia 2'1
Guaraní x Ipiranga, em

Campinas.
Corinti.ans x Juventus,

DEMITIU-SE O DR. CARLOS LOUREIRO
DA LUZ

no .Pacaembú.
,J::.baquara

'.,m Santos.
Domingo - dia 28

Pürtugúesa Sal1'tis-ta
Jabaquara, ·em Santos.'

Classificação Guar�ní x Santos, em

Com 0:S resultados' da 9a Campinas.
rodada cio Campeonato Pau- XV de Piracicaba x Ca-
lista, ficou sendo a seguin,. l'intians, em Pira..cicába.
te a situação dps concor- Radium x Portuguesa 'de
rentes, por pontos perdi- Dt�'portos, em Mococa.
dos: .fuventus, x Comercial, na

10 Corintians 4' rua Javari.
.

20 São Taula 8 5:ãô .

Paulo; x Palmeiras,
30 Portuguesa de Desp. no, Pa{!aembú. /

e Palmeiras 13 lpiranga x Ponte Preta,
40 Santos 18 j110 Parque Antartica.

.50 XV de Pira,cicaba, Na-I Na.cio�al x XV de �aú,-
ClOnaI. e Guaralll 23 em (.omtnua(.or Sousa

SOCIO DE UM CLUBE DE FUTEBOL COM
APENAS 8 HORAS DE VIDA

S. PAULO, 23 (V. A.) -, São Paulo F. C., ficando
Numero de inscrição 33.394 . ele, até esta data, nã6; ape
foi a algarismo. que' coube I nas o sócio mfl.is novo dI>
ao mais 'novo sacio sampau-;; tricolor, mas o que é .,milis
lino. Trata-se do menino I importante, o que menos'
Luiz Robe.rto Kláczko, filho' tempo ficóu, na vida, sem

do sr. M;arcel Klaçzko, dire- pertencer ao quadro 4e I!0n
tor do Departamento Pro;' tribuintes

-

do vice-líder.

fis�ional -do Sãô� pau,lo e de' )

sua exma. eS'posa, d. Ma- O gorducho Luiz Ro·ber-
ria Silvia Klaczko. to pode, no. futuro, orgu-

O robu'sto garoto, nasci- lhar-se de' poder dizer:
do aos 13 dias do corrente "Antes de minha primei
mês, na Maternidade Pau- ma mamada eu já pertencia
lista, após' oito horas de II ao quadro social do Sã.,
vida, foi inscrito Pelo se.u

Paulo F. ç., na ocasiãó vi

pai nas fileiras de socio do ce-líder do campeanato....

PAULO'MEIRA REELEITO PRESIDENTE
DA C. B. B.·

R.IO, 23 (V. A.) -__;, A As;. I 'Moreira' Leite; vice-presi
semNéia geral da Confede- dente' dos Serviços Técni
:ração Brasileira ,de

.

Bas- coso -' A. dos Reis Carnei�
quet'ebol, reunida sábado, i'o; Conselho Superior,
à tarde, 'com a presença de Membros EfetivÇ>s - Ader
doze das dezoito entidades hal G. Ribeiro Jurandir Ló
filiadas, reelegeu por una- di, Marcelo Retior de Sou
nimidade, o almirante Pau- 'sa, Ari Oliveira Meneses,
10 Meira para a presidên- Mário Rodrigues Pereira e

. cia da entidade, bem como Manuel Ferljeira, Edgar
escolheu os�omes para os Hargreaves, Delópidas Cor
outros cargos, que foram i.·eia de Melo e Fára, Edgar
os �eguintes: vice-presiden- Hargreaves, Delorguidos
te dos Serviços <fé Comuni- . Fábio de Sá Fortes.; Con..
cações - Roberto Peixoto; selha Fiscal Rubélio
.vice-'presidente

.

dos Se�i· Freire Aguiar, M�lton Cha
ç.os Financeiros - Antônio gas e CiÍio S. Carneiro,

BAQUEOU O TREZE.FRENTE AO IPI-
.' .

RANGA
.

. Domingo passado o está-
I verde,

sendo ven.cido pela
dio do. Ipiranga" situado na apertada contagem de 2xl.

Vila Operária de Saco. dos O prélio caracterizou-se

Limões,. viveu um dos seus pela combatividade 'd/os dóis

grandes d'ias; com' á visita. bandos, .havendo lances
do possante "onze" do, Tre- empolgantes que deixaram
ze de' Maio,' vIce-campeão em' "sus.pense" a grande

NATAL . amadorista. de 52, que deu "t§lrcida" que compareceu

Desde sãb�do enco�tl·am.. nhecer. ' .. 1. {;omb?te ao conjunto.. alvi-
.

ao .jogo.
; ,...

( .

se nesta Cap,ital, vindo, pas,� I <. Como se sabe, o C. �.
sal' as férias cnm' seus; fa- Monte Aíegre é um dos me�'
miliares e amigos, Os cra- Ih01'es clubes que concor

ques Waldir VidaI Fonse- rem ao' certame paranaense
ca e Nade Vitória, ambos. e ·em cujas ,fileiras milita
pertencentes ao futebol pa- outro catarinense;

.

Nival
l'anaense C()lIllo. defensares do, o guardião ma,is com

do Clube Atlético Monte A- pleto do Paraná..
legre, da cidade do· mesmo Aos players Nede e Wal
nome, cujo conjunto há pou- dir os nossos cumprimentos
(:·os meses ..:t:oi-nos dado co- com votos 'de felieidades.

Primor'
J. ,W. CAVALCANTI & ·CIA.

Móveis estofados - Lindos modelos
- colchões -,-

Estofamento de autos e caminhõ��
• " Q

, ,

o FLAMENGO BI�CAMPEÃO CARIOCA

"
DE BASQUETE

Com a vitória que alcan-' em fins de,.. abril pl'OXlmO,

çou sábado frente ao Sirio i gro excursionará á Europa,
.

jogando parti,das na E�pa
Libanês, o- "five" do C. Ca- nha, Itália,. Iugos'ávia,
rio'ca de Bola ao Cesto. Ao Franca, Belgica e Portu-

-que 'Se- divulga, o· rubro-n-e- gal.

I ..

, \
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Completada o Es'
tado Maior do"
Govêrno de'
Eisenhower

C'ONFIANÇll S\\t\\t� ..,fI\\, o ..�As crises financeiras co-

nft cS1U lUo e. �1:\�'."mecam na maioria das ve- g" � C,onse \1�a\\z.a.zes', por um' fato que à pr i- :c\n(\O e oe\}. •
• I1ce da '\" I1ca-�iu.. viSta parecia. de pOlk - .--

. . ·tOnl� o.'s\}.:r�
• es\otO

\
� .

A f I
� . o '€.\11 v' c\det. "�:reea importância. a encia •.. �\a�e \1\{'e:r1:\ e1\\e

I!JO

de uma organização comer- (\11 eo\e,
a 1\eÚcatO fl�l1do.dai ou industrial (não pre- da� a�e
be o NOVA IORQUE, 22 (U.

'.:::'fRItITO CANTO _ 4 casas, sendo 2 rasidencun••
cisa ser de grande' parte, P.) -" O presidente eleito,

2 para eomercío (ótimo ponto perto da Soberuna r

mas apenas médio) a queda

'H-Isurada' Dwght Eisenhower, desig-
WA TENENTE :;ILVElRA. __ 6 Quarto,., ./Vi8j�, ai

de títulos em Bôlsa prínci- Mago' e's·.a nou, o�tem, quatro destaca- '1
, jantar. cop.s, cosinha, etc, ,

, , ' .

palmente daqueles cuja sen- dos dirigentes, da indústria
'.>'TRL'iTO RUA SANTOS SARAIVA, __ I) Quartos. aI��).....().....{J�l�(�()-,,-,,-,....... ,
., '"

sibflldade serve para aferir' para os cargos de Secreta-
Jantar. sI visita. copa, quarto de banho, ga.raje, 80-

a solidez do mercado, a no-

M Ih d· d I
rios do Exército, da· Ma ri-

tão; situada em esquina .

ticia hábilmente veiculada e orou elIIS' e «Ior B» nha e Aeronáutica e Sub-
{UA BOCAIUVA .; 4 quartoe, a/visita, s/jantar •

. 'met'3ndo a posição de um·' "' . ",,'. .

.. .... '" 'secretário da Defesa, ·com-
copa, coainba, diapença, entrada para,.autQIDóvel

banco, - são entre outros, ROMA, 22 (U. P.) - Já estavam preparando 11 plotando assim o e�tado-
por dual ruaa \Iituad .. em esquina, grande qujn".

alguns rastilhos que dão Ocorreu em Milão um im-I' "toilette" do cadáver, quart-, maior de seus govêrno. tlll,,!. . .....••.... ': \ , .. '" ' . ,

inicio ao, processo de Iiqui- pressionante caso de morte do se manifestaram sinais', Os designados são: ,tUA MONSENHOR 'COPP � 8 quartoe, e/visita, ai
, tla::ão.- for.çada, que se deno- aparente, Uma mulher

.

<10- -

de vida no COl'pO inanimado Para a Armada - Ro-
jantar, coainha, depósito. cop... terreno 10x30 rota,

mina crise financeira. ente de pneumonia havia havia minutos. Em alguns -bert Broeck Stevens, diri-
RUA CONSELHEIRO' MAFRA _ 4 quaEtol5, s/visita,

No tempo de Joaquim entrado em agonia a des-
.

gente da indústria téxtil e
ai jantar, copa. coaínha•• ituada 'em esquina. ótimo

l\-1urtinho,
I

a grave crlse fi- peito do cuidados pródiga- segundos a mulher I'ecupe- diretor de diversas gran- ponto , , :, : .. _ .. : .

nanceíra que levou à f'a- lizados pelos médicos, ces- I rou os sentidos e os rnédi- des firmas. ESTREITO RUA SAO PEDRO _ 3 quartos, ant-sala,
Iência O próprio Banco da sando tôdas as ,manifesta� I' coa verificaram, então. sen- Para A Armada - Ro-

•.ala de vieita. 'copa, co.i_nha. in.talação ,,,nitária
República começou pela ções de vida. Os médicos aível melhora no seu esta- bert B. Andreson, advoga- completa, com dua. pequenas ca81U1 nos. fundo.
quebra de um banquinho de constataram o óbito. do. do e vice-presidente da f'ir- \Y. MAURO RAMOS _. I quartos. cosrnba, 88111 jllB'
terceira ou quarta .ordem, ma petrolífera "Associated tar, s/visita. etc. (casa isolada ótimo local) ....
um desses banquinhos que

� M· d 6 M
/li. Refineiras e um dos "de- RUA DUAR,TE SCHUTEL:"- 2 easae .. uma co,m 4 quar-

hn]e se chamam "tambore-
,_.,�.. '�i"<r:., ISS�' e

•

es mocratas pró-Eisenhower" tOI. s/jantar, l/visita. cosinha, etc.: outra com J

tes". Quando se pensuu em do Estado do Texas. quartos, saía, varanda, cosínha, etc ' .

acudi-lo, era tarde demais: Pará a Aeronáutica eSTREITO RUA JOÃO CRUZ SILVA - li quartos, aI
" fogo já havia destruido

'

VIÚVA NARCIZA BELTUAMI
Harold E. Tabott, banquei- visita, sfjantar, coninha, banhei ro, etc., terreno

toda organização bancária Riciere Beltrami e família, AJ,exandre yitali e fa-
1'0 e membro da comissão 42m. frente por 20 fundol (esquma I, aceita-••

do país.
>

mí1ia,lvlari� Beltrami e !I�lio B. Si�va, convidam os pa- de finanças da "Chryler 600r,o à vista e 60% à 1.200,00 mensais .. ,.",

O fenomeno é explicável. [rentes e amigos para asaístirern a :mssa que m�nda� ce� Corporation". IGSTREITO AV. SANTA CATARINA __ 3 quartos, ai
Os bancos são inst�tuições lle�r�ll; �or alma es sua sau�osa mae, sogr�: :vo e bisavó

Sub-secretário da Defe- visita, a/jan'tar, copa. coainha, etc. terreno. 20%40
de c.rédito. � <l�nhelro' que I �d.:r:-�I:":"BELTRAMI, no altar do S. GOlaçao de Jesus

sa _ Robeli M. Keyes, vi- (chácara) �
, ..

mampulam nao e deles, mas i aa C� ""dI .. I:, . ce-presidente da "General f;STREITO RUA SÃO PEDRO _ 3 quartos. s/jantar.
dos depositantes. Os encai- J)esde .la, agradecldos.

.__ ..

Motrs". copa, cosinha. varandão, diepensa etc. terreno

xes que conservam, claro é ---;-;LH-(l�:",. OUVIDOS _ NARIZ. GARGAJ.iI1TA 12. 16x40 ' .. , ..

que .não podem e nem de-
DR GUr'RREIRQ nA FON ..

cC RUA BOCAIUVA --II Quartos. s/ para negócio, varan·
v�m ser suficientes para a- "

• t; 1..-1")1: A
da, coSjnb�. ótimo ponto, 'perto da Av. hom-

tendeI' a uma retirada ma-
- Especialista do Hospital

I powsky ' , , ,

dça dos del>ósitos, Aliás, . R.�c�Jta de Oculoa - Exame de Fundo de Olbo vara
iWA RUI BARBOSA \ defronte o Abrigo de Menorea)

'-Iuanto mais sólido é o ban- :IÁMlfícaçâo da Pressill Arterial.
_ 2 1uartoe.• a/visita, II/jantar. cosinha, etc...

eo - quanto mais liqu.ida é I \1:·.' ...·,'. Apare!hagem.
i\V. RTO BRANCO _ 2 quartos, Balá, v8Tanda, co.i-

! ('Ó)n�nltÓl'tií - Visconde dt' Ouro Preto, 2
sua pGsição - tanto menor

é o seu encaixe. E'. esquesi-
to isso, mas é o que ensinam ·i·· _._'�..._ ..., ...__",.,..._.,....

tanto a prática como a teo- '. _
ria. Os "big·five"__ ingleses I I '.

, . tI'.,mant�m em .��!-�� :Qçr.ct:J). a- '1_
P.o,....."'••I .1)..,...... ;UI. J.•••d., '-,

=
'

�'eill mínima dos depósitos. t cu..",e6 JEUCRA...,.P"OSE8RAS

Cremos que 6%. Entretan- I
to, foram eles que serviram

�:�1:d�;��t;,::o:n:: Oficina de Bicicleta Nely
nessa pequ�ne7. do encaixe

I
At:.tlll-SI! a.parelbada para qualquer serviço em Bl

J�elativamente à grandeza 1(' letl.� ... Hleldet8i! li mowr -- Ticiclo - Tico-Tico·-·
dos depúsitos, a não ser pa- I 'J!.rrinho - Berço, et.c.'-
ra os não iniciados no que P"l"<tIÕ .. A4'e!l<:órí(� NOV'J8 e Ui<lSd08.
Emile Mireaux ohama o Pinturas. Soldagens e Parte Meciniea.
"milagre do crédito" e que ,SerViCI}B Rápict08 e Garantido, Executados
melhor deveria chamar-se SOA} esvecializados.
·'miIagr� da confiança". - Rua. Padre 110m&. 60 -

:A base das r-elaÇ!i)es fi
nanceiras dos povos, tanto

interna, como externamen- Ite, está nessa. palav,ra. Se
há confiança, funcionam
normalmente essas relações,
os negócios progridem, os

bancos prosperam; o país
'se . desenvolve, 'o povo se

��riquece, o padrão de vida
de toda a gente se eleva;
.se desaparece a confiança,
O) desmoronam�nto é._ inevi
t;ível e, por vezes, se pro
cessa com a rapidez com

�lle cai um castelo de car-

t:IS. Basta ligeiro sopro na'
primeira: as restantes irão quérito do Banco do Brasil
pOl' si mesmas, impulsiona- ·mm!traram desconhecer to
das pelo moyimento inicia�'l das ess�s �aus�s•. �ão s�-
Os deputados que auton- bem: o que e crIse fmanceI-

7����' " 'Illlblicação do in-' ra. nem tão pouco/comó ela

Hc!a<;ão dos telegramas r.,..
tidml,' no período de 15 a

22 dO' corrente:
Arcanjo J. Luiz - Lau

ro Fontes - Murilo Coe
lho - Mario Santos - Ha
roldo Schlémpel' - Isaltino
Pini - Aydos Antônio Mo-'
ser - Gim Reschke - Je
sus Leite'Almeida - Ade

,laide Regis-Jorge - Nun.es
Almeida lrmão - José Mo
reira - Basilio Luiz Cunha
- EIsa Novais - Manoel

BOl'ges de Lima - Antônio
Cavltlcanti, Miranda Henri

ques - João Ambrosio da
Silva - Alberto Billes
Margarida Vicente - Prei;

Gasparino Zorzi Zila
Tietzl1lann - TefersoI'-
Maria dós Anjos Silva
JOS(� Ermogenes Fonte Temol lempre inteNs.ado. em comprar casas, terrenOI, �b"

.

começa ou acaba. E' por Cacté -'Maria Trindade can•• iiiioa.
isso 9,ue estão brincando

,-
LOlwival ,Pinheiro _. I . ---'-()-_._. .' .;

com a "confiança�\ . Valdemil'o Bripa - Pedm � JlIPOTECAS
.

(Do "Correio da Manhã�"I-- r,'[aria Aldely Vieira -I Recebemo. e aplicamo. qualquer importlnc.i. com carantla. ht-
do Rio). .

Jura�dy Alano. pot&cária..

--o---

• outrall que pul' niotlVO .de tôrça maior nio alo anunciada.;!
algnmall"'destàB ',lIâó<ac·.itá \rãnlferênêia pelQ'.' lnatitvto., .ontepiCl!
• Caixa Beonômiell.

AV. 'MAURO RAMOS - Lote de 16%45 rot.. (nero-

COMPRA E
vEnDA DE

CASA, r T[g9!lIIl�

JlVALll"O[�
ltIíAU5AÇOES I=:=�;"';"=';"";;;;"";�';;;;:;"""';;�����
A�I�lV�O�,��.�c���:�-----qv.-�-D�,O���OQ�Q�.�J>�------..
OE 1110VUS M. 714

, ,.'Olluv,oPOl.I$. - SANTA CAfARllYA
n<

CAl'IA� II-. VENDA

nha, etc. . .. _ . , . , _ , , , . ,

RUA JOSÉ BOIT_!!!U�. - II quartos, s/visita, varanda.
cosInha , , ' .

COQUEIROS --3 quartos. ula, varanda, cosi!lha, ya.·
nhei�Q, et<::.

_

••••••• : ••••.• : ,., .••• _ ,

RUA J::lSÉ BOITEUX - 2 Quartos, s/visita, varanda.

coeinh·a .. , •.....••........ ' _ . _ , , .

:ABEÇUDAS MUN, LAGUNA' - Beira-mar com "

qna.rtos. s/negõ.cio. s/visita, II/jantar, cosinh...

etc. terreno 72xSS mta" ótima paTa veraneio .' _ .

ItUA RUI BARBOSA - 2 Quarto•• 8ala visita, eo�i-

Telegramas
re.idos

'

nba, etc. I •••• : ••• ; ••••••••••••••••
, ••••.••.•

�ERVIDAO FRANZONI - I quartos. sala. varanda,

c08ínha, etc., terreno' 9%63 mta. . ....••.......

�STREITO RUA SANTA LUZIA - 2 qua:rtQ8, !RIa d-I
lita, e/jantar, cosiJlha. despenllla. etc. .., .••.•..

�UA, FRANCISCO TOLJ!lNTINO -- Il quartos. &ala,
por peá varanda. co.inha, etc. .......•...... , ... , ....

1STREITO RUA TEREZA CRISTINA - ! quarto••

laIa. varanda,' cosinha. asla para ne.r6el0 .• _ ..

8ARREIROS' - * quartos, I/vi.itá, Ifjantar, �o8inba
,rande. terreno

Viagelll . C()m segurllo,ça.,.
'e raoidez

80 NOS CONFORTAVEIS 1ttICRO-ONIBUS DO

lAPIDO' ,«SOL-BRASILEIRO»
cio urgente) , _ .

eSTREITO RUA SANTA LUZIA -- Zeq. com Rua
.

Sio Pedro - 40d15 mo. . ...............• , ..

COQUEIROS RUA 81.0 CRISTOV1.0 - 22x61Sll. tendo
Flnrianópoüs - ltajai - Joinville - Curitiba

uma. pequena. cu.. . , .

IISTRlII'1'O RUA SANTA, LUZIA - ,lote e(!m 10%40
-

-Agência': fiua lJéodoro esqUin_a-ôa
Rua Tenente' Sflv�ir8

mta. • '," _ . . Ilí.OOOM
BABREBOS - lot. de '12%60 mta. . •..•... � .• " . . 11.000.08

COMPRA DII TERBENOS. CASAS, CHACABAS • SITIO!

I
UM PRESENT-E! UMA LEMBRANÇA!

Pulseiras, Relogios1 Anels e JOkls' Finas em Geral Para
Fim de Ano. Re(ebemos os'Ultimos 'Modelos em OcuIO$.' 1

TIOA MO,DE,LO Io\
i
!

01111.000.041

'UU,OOO,.,.

.
.

'541.000,041

100,OOO.o.e

no.ooo,o.e

..U,UOII....

1110.006._

lí.1(j.OO(J.�

lSO.000,oe

lflO.OOO.o.e

1116.000,041

'160,000.0.

110,000.0.

IOO.OpO.oe

lOO.O(}(),�

100.00Q,<>4!

10.OOO.atI

1I1i.000.ao

80.000.0.

80.000,0.

86.060.<).

80.0GO....

'0.000,041

".000,041

II,OOO,oe

110.000,oe

10.000.00

",000,(10

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

I.
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6 Pleríanõpolís, Quarta·feira, 24 de Dezembro de 1952
------------.------------------------- -----------------------------------------------

o ESTADO
ADIIINIBTIU.CAO

....... e Otld.... troa eo...IIl................
TaL 1.U - ex. P_tal. 11••

Dlretorl RUBIINS Ao JtAlIOS.

Gll'RW: DOMINGOS· r. D. AQUIMO.
a.,ru••taa&elll

"pre••nWçõ.a A. S. X-ra. LtcllI.

a•• Sanador Danta•• 'O - 1° anela,.

Tet.l 11492' - Rio dit Jn.iro.

a.prejor Ltda.
.

alia reJipe da Oitvair•• n. 11 - .8· .11•••.

Tal.1 11-�871 - São Paulo.

A!8lNATUIlA8 Na Capital
..... . •.•...•.....••..... Cr$ 11••••

.....u. . .... : . . . . . . .. Cr$ .....

No lntérlor

.... •.... •.....•. Cr$ ZOO."

'••Mtu ..•.......... CrI U....

Aolllne1". medi&nt•• ecntrato.

O. orl(l;inai •• mesmo bão publiead" r..'"

41... .,1,,140•.

A düeçao não rallpoc.abilis. p.IJ. _._t_,
.mtado. boa .rtieo inado•.

.

;iI'Ijf-
" ''WJi

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

e

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

Fôro em geral, Recursos 'perante o Supremo
nal Federal e· 'I'ribunal Fedejal de Recursos.

ESCRITóRIOS

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

Triba-

F'Iortanôpolis - Edifício São Jorge. rua TraJa.1).
Re'ld�lIeia: kua BrI"adeiro Sil... Pae., ./n. - S· ali•••, (ala'- 12 _ l0 andar _ sala l'

eer. de. JIi.panha). Atende diAriamente da. 14 11•. em diant.. Rio de, .Janeiro _ Edificio Borba Gato, AvenidA

Antônio Carlos .207 - sala 1003.

ESPE�IALISTA
MULf:lSTIAS NERVOSAS E MENTAIS. CLINICA GERAL
Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. Chete do Ambulat6-

rio de Higiene 'Mental em Florianópolis. Psiquiátra do Ho.pital'
Colônia Santa'Ana. �

Convulaoterapia pelo eletroclioque e cardiazol. Inluünotarapia
,te � ... t\t:J. \\'.la!aC.&Vt.en4I!lll. rsacote rapra.

. Ccnsuttõr!o Provisoriamente á:. Rua General Bttteneeurt, 86

\esqUll1l\ de Anita Garlbaldi i.
Horário: Das lI! àa 17,30 horas

Residência: Rua Bocaiuv a. 139.

DR. I. LOBATO FILHO
Ouençaa do aparei!." re.Diraiór\p

T V !j. E tt C LI L OS.

ItAlJhlÚK"U'IA 111 RADIOSCOPIA 008 PULa0••

Cirurria do Torax
l'on..u. ..d" "ela Faculdade Nacional de Mediejna� TI.lo1ot1na •.

U.l••ral-
T"

. -.
da' I N· -

I
.

1.IOetrUrgia<l o oaplta erlu ....mo•

. I Conto o. upeclllhzaçao pela S N. T . .ix-interno e 1b-...l.WIIM 4.
.édlCO po!' cone.rltO d. A••lIC1ncia a P.ieopata....

Dl.U'tW! C' o
.

d P 4 U P' h G' -

(Ill)Ir rela o ror. �o I'! erro olmara.. o .

.........1'.1 Uonsultorio: Rua Felipe Scbmidt n. 18.
.:a·illternu dI) Du.pital P"qat*U'tw • '.ntelmlo ';.IUc1AN('&! DiUiamente. da. 16 à. 18 �or...

14 ".ltal "eder.l. Bes.: Rua São Jorge -no 30 .

• :.:. ·lllter:o>o da Santa C.aa de ·.l••rleõrda do &10 .. "-.atre. I
CUUIe. .'dica - Doeneu N.no.... ,1 DR. ALVARO DE CARVALHO
�nltório: .cU:t1eio Am'li. N.to - Sala I. I Doen�a. tle CrlaD�
&..ldêaclil: Ru. Bocaia"., 114. I' Coaanltono: 'Raa TrajaDO ./n. Edi!. São Jor.r. _ 1- ••dar.
C.ualtu: D•• 11 à. 18 lIIor... \

S.l3. l' • 16.

UM.. WLADYSLAVA W. MUSSl
E

.

ORo ANTONIO nm MUSSI

Cirarci.·Cl1D1ca (l.ral-Pano.
�.. ru�<> eomplllto • e.peci.üaado d•• DO.NCA8 D. S.NBIJ,.

... : :uro modern". ·método. d. di•.rDóltico. e t7.tI\mento.

•"J..J'u�COPl4 -. aI!olTIlRO - SALPINGOGRAFIA, - ••TA.BO

US.O BASAL

&a111",el'1l{ll. pOI ond.. earta.-.l..uoeo.,ul.clo á.loa Oltr.

L"...."ltorto: Rua Tr.Jano. D. 1. 1· and.r - IIdttleto � .00-

..,..

•_•• tl.� Da. v •• 11 1I0r•• - Dr.....1.

lJ... 110 .. 18 bor•• - Dra. .11..1.

R.••idlnct. Avenida Trompow.ld.. ••

DR. M. CAVALCANTI
DR. CLARNO G. GALLETrI

- ADVOGADO-

a.. Vitor MelreUea, ,•• - FODe 1.468. - li'lorl••ó••U..
·

Brasil
Residência! Rua Vidal "'a rrioa. - Telefobe 1.4%2.

- ......................-�-���-::..:!_4-...ry"'\. ....'
. .A.,...w _." I

,DR. JOSÉ MEDEIROS-VIEIRA

Rua Visconde de Ouro Preto, n. 2.

_\visa a sua numerosa clientela que recebeu novos

processos para ondulação permanente, os melhores que
existem na América do Sul.

As. permanentes são executadas por competentes
profissionais de renome no Brasil e no estrangeiro .

! tiarmacias
I de, Plantão

6 Sábado (Dezembro) -
Farmácia Da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt
7 Domingo

Da Fé
Schmidt

13. SIJ.Pado -,Farmácia
Moderna - �ua João Pinto

14 Domingo - Farmácia
Mo-derna; - Rua João Pinto
20 Sábado - Farmácia

.,' Santo .Án,tanj,o ..,- 'Rua .João
Pinto

.

21 Domingo - Farmácia
&mto Antônio -. Rua João
Pinto
25 Quinta-feira - Far-·

macIa Catarinense (Feria
.do) - Rua Trajano
27, . Sábado - Farmácia

Noturna - Rua Trajano
28 Domingo - Farmácia

Noturna - Rua Trajano
O serviço noturno será

efetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio, Moderna e

situadas às ruas João Pin
to e Trajano n. 17.

- Far�áéia
Rua Felipe

CliD1c. exdu.ivameftte de ('rt••�
Ih. Saldanhà Marinho. UI. - Telefone (•. } 718.

DRo JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médie. - Doença. de crlançaa

ta'ratamento d� Bronqu.ites em adultos -e crianca.)
Collallltórlo: Vitor Meireles, 18 - 10 andar .

Rorário: Du 10.30 às 11.30 e das 2.30 t8 S.IO hora..

I
Bealdêneta: A\7emda Rio Branco. 16l! -

_
Fone 1.640

DR.� GUERREIRO DA FONSECA 1--

t:.pecl.li.u. •• 1I000.ltal I'IlU<44rna Apãrelh.arem.. -. J
!..Amoada d" Fenda - RetrAtor - T.rtom.tro Bt". llalo 1. (''''1

a.erat1a. da C.b.c.) -

aéti.r.da
de CotpOl! lIxtr.nlaa. 40

Pwlm"1a •..,i.,O.
(\ec.aa para 0.&0 d. OCllIoe. .. •.

C..""att.ól'l. - Ví.cond. d. Ouro Pr.to n.· I - {Altos li. C... !
.._ .omo.,,).· . I
I..,..bcl. - r.lip. SChmldt, 101. - TeL U88.

DR. A. SANTAELA
,

'orm.ou I>lIla Jl'aculd.d. Nacio"al d••edlcldI. 'a

•••• elo Br..u).

Tel&tone: ...on.oltórlo: 1.%«18. &e.id'Dei.1 1.'81 .

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

Advocacia e'Con'abtlldade
DR. ESTEVAM FREGAPANl

- Aqvogado -

ACACIO GARIBALDl S. l'HIAGO
- Centabilista -

Edifício "II:>ASE" - 50 andar.

s.

I '.

M.DICO

CUme. Gera' - p!l:DIATalA

k..dI 'de M.lo, II ..... ltal••
t"O.JtlCULTURA � PliDlATRIA - CLINICA a.lU.L

----I
Cf rarl'ia &,e�'al - Doenças de Senhora.' - ProctolOl'i.

.,Eletricidade Médlea
(Àuallitól'1o: Ru.a Vitor Meireles D. 18 - Teleron. 1.60'7.
éOll.8UIt"'fI: As 11,80 boras e à t..rde dali 16 horaa em dl.nte.

DR. NKWTON D�AVILA

C.... ltórl. It. �Idêuel. - Ru. Baleio Viana •. , (Larco la

e.. ..t.) - rJorian_6pol1..
••••r1.,', t. 11 laor•• - DIU1am....

"--_.'-- •.----_ .. _-_.__...._ .._----------

OLlI08 - OUVIDOS - NAaa • GAaGANTA

.... .".>( ...;1r>g_�'P��__......1._._.__.. ....... _ ...

.

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGAO
.

\
CIRURGIA TR.UJlATOLtMlU

OnG"....
c"nnltórlol S060 Pinto. 18 .

.

O.. 11 ã. 17 diàri.mente.

Ji_anoa .... g'bad....

...... 1 Boealu.a lU ""be •. 'lH.
-----------------

Oit· ALFREDO CREREM -

Coreo N.dou.l de ioe.� •••tale

.�-til'.wr do ao,pital Colltnl. S.nt'Àn••

Oo.oça. 0."0.... • mental•.

hllvotênc1. Sexual.
a•• TUadeote. a.•.

{Zou.olu. du I. ta· 1. IIcra•.

.ON.: •• ""8.

te•. : Rua Santo. Sarai.a.•• - .....1..

MARIO WENDBAUSENDR.
CJfales médlea •• "'.1_ • eIi_caa

.
c.u.ltórt. - Ilu. Joio Pinto, II - Te" .... '"i
('•••• lt.�1: ila•. " la fi 'ora•.

!I_til.d.: Rua ••te·•• J'6010r. Ia. T.l. 'U.

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS·
MeDICO

... te.."ic.. •• Clima! l"allUI .. AuI.U.d. •...d... • •..
"Ita! •••Ca1'IdU.

CLINICA. .aDICA D. CBIAH9A8 • .ADULTO'
- AI.r,..-

c.u.It6rl.: )tua NUD'" ••elaado, .,.'_ Co.alll... lu 1e b 11
• ... 11 U 1'7 Iaorà.. I

"li.lld.; a118 .anela.1 GaUJalrm., 1- rOD.' ,II.

Salão

- ADVOGADO-
C"IS. P".tal 150 - ltalai - Santa C.tart••

Navio�Molor "Carl. Hoepcke"
RAPIDEZ - ceNFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEffiO

Escalas intennediãrias em Itajai e Santos, sendo. neste último apuas

"para o mOVlmento de passaireiros.
PRóXIMAS SAlDAS:

IDA VOLTA
de SANTOSdiP FPOJ.lS dcdTAJAJ

'0

do RIO

25/Dezembro 27/Dezembro lQJaneiro 2/Janeiro
5/Janeiro 7/Janeiro 12/Janeiro 13/Janeiro'
17/Janeiro 19/Janeiro 24/Janeior 25/Janeiro
30/Janeiro lO/Fevereiro 6/Fevereiro "7!Fevereiro
lI/Fevereiro 13/Fevereiro 18/F'evereiro 19/Fevereiro
23/Fevereiro 25/Fevereiro )O/Março' 2/Março
5/Março 7/Marçp 12/Março 1S/Março
17/Março 19/Março 24/M�ço 251,Março
31/Márço 2/Abril 7/Abril 81Abril

() horário de Florianópolis será à8 24 horas das datas indieadu.

do Rio de Janeiro, às 7 hbras.
/ ,

Para mais informações dirijam-s6 à

EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCK.
\ /

Rua Deodoro - Caixa Postal a. 92 - Telefone: 1.212.

-
.

1Lavando' com Sabão

\2irgem Especia lidade
da Cio. WETZEL iNOOSTRI1L-Joinville. (marca registrada).

economiza-se tempo e dinheiro

/ Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o avião T-15-1 088. ao' tentar d�colari do campo. de ,Uruss�Dga, 'seíreu pane" ae-.
meter, chocando-se violen lamente. ae solo, Iaceadíande-se '! Mortos' 'o àvíader e� seu

I

companheiro. Ontem, os cerpes rumaram para' São. 'Paulo" via aérea
,
.�:

Lamentável acontecrmen- vida o �o 'l'en. Aviador 001-1 oe com

as.
creaturas huma-I para melhor �ervir às

caro,.
zade dos. seus superiores e ras, fará celebrar missa do.:

to veio, à tarde de ante-on- vério KierulfAxel Wende'; nas, reservara êsse trágico reiras escolhidas. colegas.
I
7° dia, em sufrágio' à almà-.

tem; cobrir de luto a Base e o paraquedísta civil Utá-I desfecho de duas vidas pre- D DESASTRÉ
.

. dos citados companheiros" ..

Aérea desta Capital, com () vio Marques . âe- Almeida, ciosas, ambos elementos As 12,50. horas' de ante- O'I'ÁVIO MARQUES Í)E na Catedral Metropolitana..
desastre ocorrido com o a- quando o aparelho procura- 'que se haviam destacado na ontem, 'o l° Ten, Aviador, ALM,EIDA

,

'

!'.

vião T-l5.1088, no campo va alçar vôo para regresso .rida, um pelo seu amôr à . Olivério KierulfAxel Wen- O paraquedista civil Otá.__! COMUNICAÇÃO E A
de pouso da. 'cidad,e sulina í à Capital. carreira militar que abra- del;. pilotando um àparelho ,:io Marques de Almeida, MISSA

dr Urussanga, perdendo a O destino, tão inclemen- c;ára e vencia galhardamen- da Ba�e Aérea. desta-:éapi. também. natural de S. Pau- Consternado, o Coman.-·
-------------" te todos os postos hierar- tal, prefixo T-15-1088, alça. lo, era elemento que mantí- dante do Destacamento- de

quicos da aeronáutica e, ou- va vôo, rumando para a cí- nha sólidas amizades não Base Aérea de Flocianõpo
tro na vida civil, especíalí- dade de T\}bal'ão,. levando só nas rodas civis, como, Iis, cumpre 0-:' dever 'de par,;;,
zando-se em conhecimentos consigo o sr. Gil Losso, re- também, militares. Era pa- ticípar o falecimento dos 1°'
de paraquedísmo, que e, .cem-formado pela Faculda- raquedista e, como tal, des- Tenente Aviador - Ol'ivé
também, profissão que, está de de Odontologia' e Farmá- tacava-se pelas, provas a rio KierulfAxel Wendel e'

ligada à vida militar. cia, desta Capital. A viagem que sempre se submetia. Paraquedista civil � Otá-,
Dois jovens que desapa- transcorreu sem alteraçêes, ) Como aquele, também sol- vio Marques de Almeídaz.

re�em, tendi) tesourada a e. descendo' no campo daquela teiro. 'tendo o referido Oficial pe-,'
xlstência quando esta lhes cidade, onde deixou aquele recido no cumprimento do,'
=urrta, com melhor futuro, passageiro. LUTO dever, sendo ambos vitíma-.

Em seguida, cUl�lp,rida Ontem, os cadáveres des- dos no acidente ocoreide-
essa primeira, etapa de via- ses patrícios chegaram à com o Avião T-15-1088, na'
gem, ,seguiu para Urussan. Base Aérea desta Capital, Cidade de Urussanga, cêr-,
ga, onde também normal- e, à tarde, em avião espe-. ca das 15,00 horas. do dia:
nente aterrrsou. , cial, posto à disposição pe- '22 do corrente.
As 15 horas, aproximada- lo sr. Ministro da Aeronáu- Outrossim .convida as 'Au-·

mente, o Ten: Olivério, "se tíca, foram transportados torídades Civis e Mílítares..
destinava a regressar à Ba- \ para São Paulo, afim de, e ao povo em geral.. para as-.

se desta Capital, embarcan- hoje, serem dados à sepul- sistirem à missa de 7° dia.,
do, no campo de Urussanga, tura,

, que será celebrada em su-

o paraquedista civil Otávio A pêrda desse valorosos! frágio das almas dos cita-..

i\larques de Almeida, ele- elementos, levou o luto à- dos companheiros, na Cate-.
mento estimado e"ntre aquê- quela guarnição do Ministé- dral Metropolitana, no dia
les que servem naquela Ba- rio da Aeronáutlea que, no 29. do corrente, às 08,00 ho-.
se. dia 29 do corrente, às 8 ho- 1 raso
, Ao procurar; depois de
-levantar vôo o aparelho, ru-'
luar para o norte, este so

'freu, à pouca altura, pane
10 motor, caindo violenta·
mente ao solo, incendiando·
se imediatamente. No cho.

.

to
que, os dois trIpulantes per-
deram a vida" sendo que o

paraquedista Otávio Mar
ques de Almeida ficou irre.,
ronhecivel, talo estado em
que ficou o seu corpo. '

A BaSe Aér�a, em se�ui..'
da, teve ciência da lamentá.
vel o,correncia, providencio
ando a remoção dós cada
leres para esta Capital de
'mde, ontem; à tarde, em a

.'"ião especial da FAB foram
,transferidos para São Pau
'n onàe residem suas fami
·lias.'

.
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,L' !of.i,anÓpOlIsr (.!uartá-feira, 24 de Dezembro de 1952

Assêmbléia Legislativa * VEZES sem' conta t�.
t. * mos abordado, destas

,; -. .

V colunas, a, questão de pre

oemera eute S •• ,' ços, combatendo, sempre, a

,.,�
- -

'Y�_ ;:;ua elevação, porquanto g<-
Esteve novamente na pre, :,;l�sào .,V.> l:k\ vidcres do : a a impiedosa carestia '-tiJC

sidência, ontem, o deputado Estado. vimos sofrendo" por culpa,
Bulcão "'iana. Secretários .. ' """e muito bem o nobre unrca e excluaivá, da adnu
deputados Clodorico Morei- ),\damentar:- Nesse melan- nistrução pública que ai e,-;-

ra e Vicente João Sehnel-] cóÜco fim de ano ...
'

'

tá.'
der. Sim, melancolico em todo Combatemos, dentro roa
0' expediente constou' do 'J sentido, não só porque os I 5t!ea, a escandalosa majo

telegrama' de agradecimen- runcionárlos continuam à f'H{;ho do preço da carne

I tos dos Padres Francisca, .ningua, mas também por-I verde bovina, cuja campa.
nos pela homenagem póstu-' que o povo vê encerrar-se '11;' levasemos tôda vez (1,1{'
ma prestada ao. grande e na is um ano de decepções, .. ! se pretenda,

.

dessa f'�l'ma,
venerando

_
sacerdote Frei Mas perdeu tempo, o dep. sangrar . maIS e m;,lB OS

.Pedro Sinzig recentemente Coelho de Souza. ;uing;,uldos cruzeirds, fÜt c()-

falecido na Alemanha. As gale'rias éstavam va- ,etividade., Empunharemos
Agência do Correio úas e isto mostra o' desin- armas, toda vez que -a

O ministro da Viação co. ter'esse da noore classe dos COAP - cujo órgão, bastas
municou não"·ser possivel, er'lid-ores públicos pelas vezes afirmamos, é verda
este ano, por falta de l'ecur- Hengas tardias dós falsos .leíro bluff! 'do govêrno, ao

I'OS, a instalação de uma a- defensores de seus interes- ;;<lí'O ,-- atender a requeri-"
gê:ncia do Gô'rreio no distri. 68<>. mentos de. aumentos de ge-
to de Calmon. O orndor, como não podia leros e utilidades. Estamos
O c:aso da agua.rdente .j,{Rr, de ser, mereceu a- com o povo, em todas as cir-
Bm res'posta ao 'protesto partes. _ Um deles, do depu- :unstâncias, quando feridos

da Casa pela,' portaria ,do tado Fralicisco Mascare- )s seus direitos.
'

Instituto do Aleoól e Açu. nhas, qu� traduziu toda a A Portaria da COFAP,
c'ar, que visou.a instituir ta· bondade de seu coração à.- ' legal sob ci ponto de vista
xa própria sôbre a /produ- paixonado, -quando excla- jurídico, conforme já temos
çãu de' aguardente, o Minis- mou: dente por dente!

• (·essaltado, qué concedeu o

'iro da Agricultura envtou à A verdade, é que os r€- aumento aos marchantes"
Aseembléia Legislativa am- presentantes da União De- no easo da carne wrde bo-
'pIas in'fprmaçóes prestadas ltQgáuca' Nat:lOnal estao vina, terá 'sua vigência até
l)'eIo, referido Instituto e nas �olhendo ,as ten1pestades') próximo. dia 31. de dezem·
quais afirma que a taxa [os vento:.> que semearam, oro eorrente. Depois dessa AS VITIMAS
.em apreço- ao 'contrario de "�"nd"nternente, desde o data, se' providencias outràs 1.0 T'EN. OLIVERIO
preju�icar, ,veiu defender os Inicio dos b'abalhos da pre- não forem levadas a efeito, KJJtJRUl.li' AXEL
altos' interesses dos,- produ- sente legislatura. J pOYO pagará ta'nto quanto WENDEL
tores de aguardente. ilS açougueiros o deseja. O piloto do avião smlS.

Sôbre o assunto se deve- rem! Mas, há,. para o caso, trado, 1° Tenente Áviador
rão mahif.estar diversos sr8. " remédio, .

segundo sabemos. Olivério KierulfAxel wen-Ideputados e ent�o os illte- Na Câmara.' <\ Prefeitura recebeu expe· deI, nasceu a' 26 de maio'de
ressados ficarão Imelhor es- I diente da COAP, em novem· 1920, em São Paulo� send'o
darecidos a respeito. ,

' hro último, solicitando aber. filho de Guilherme Wendel
Abono aos funcionários da

.

Ante-onh�m à noite, na, tura de eoncorr,êllcia públi- e Ana Maria Wendel. Ini.
Assembléia Câ'mara dos Vereadora:,], c:a para. o' lÚatadouro Públio , dou o Curso de Aviador em

Assinado por numeroi\O� com 3'l gerais repletas, foi eo, afim de que, depois de
i

1935, sendQ brevetado em
dISputados, foi encaminhado discutido o veto do sr. Pre- 11 de dezembro, o assunto 1941. A 1�7-1948 foi pro.no�
à presidenda, um reqüeri- feito Municipal l)-o projeto seja resolvido; definit,iva- vido li' 2{) Tenente. Sendo
mento no sentido de ser con- de aoôno de Natal. mente. ' i a 10 Tenente Av.iador a 5-

-' ('edido uma gratificação de O l�der do P. S. D., usan· iUé o momento, segundo' 5-1950. Cursôu a Escola de)
N:::.ial aos funcionários da do da verdade dos números, !lpurámos" nenhum passo ,:Educação Física" servindo
ASFehl.bléia ltegislativa, .a- encurralou o. lider udenis- mais para o caso. Enquanto na Base desta Capital des
pl'cveitando-se, para tanto, ta, transformado em eméri- isso" o tempo passa. '. o po- de 15 de abril de 1952., Era
a sobra das verbas da pró- to' constitucionalista. 0[, vo que Se amole, dirão os solteiro e desfruta,va, pelo
pria Casa.

,
�.,pJausos e as váh�,s marca, responsáveis por êssé esta. seu cavalheidsmc" (�ulturB

Já vem tarde. . . v;\m, respedivumente, a' rJo-de-coisas... ," rles"rendh;nento. da am;.
;Os deputados da União p�<lavras dos- srs. vereado-

. .

��'�����:����:����:;�;,��', ;���;�smar Cunha e derci,no""Na' I.'a"" '18 H
: '�I'ereAI' R"18S'n:'ldaram fUfÚdof\ do' re,!�j�to:
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é
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mano vel'eadõr,. �s
'

.

"

,

•
« " ,','.)

e�tã<, se ''lavando'' 'aRera, tq.:!úas eàs tontas, ameaçou Ter4 início, às 15 horas daquêle Hospital, constJ.
nàg criticas contra os cole- (lU e m P f·t d

' 1' - o ano -re elO, e R- de hoje, no ljospital "Ne. 'air�d'a de ú'a festa, durante
g.:,s do PSD. /' ,'gora por frente, pode nega'l' r,êu. Ranioá';,. a festividage I a \(jual.

serão distribuw.o's
,
Num esforço herculeo, o ('oilS!llta�. -. .

de Natal, com a qual a ad- lJrf�"el1tes aos enfêtmos ,que. dt'putad? Coe�ho de Souza, O proJeto, do, P. S. D. e ministração daquêle mode- . o E.,tado alí mantem s-t-
:na f'("��'O de ontem t -n-t � P T 'B d'

.

� .
' '

" ".,'.: .. , -..' . :
e_. ou f.} '. .

.',ao. qu� tu o 111- lar nosocomlO, anualmente guindo cantos e l"'ecit:lti-re),dI)J�t:n-se Pí�r:mte o (h'a restara vItOrIaSO -com '.

f
. . ,- .

- / . '

., �o"""mOl'a o naSCImento de veR.'
. un:;lOn�hsmdo dtO't' Estado, I

a r0jeição do veto - sinai Jesus.
'

:, :--:(�ssa festividade. c,:;tn-
p,ronunc!an o pa e lCO (com du.· ?Jouco a.pr.êço o.ue os se'"- AI' d t f1

- .
.

L t� em . e a os religios03, rJo presentes 'amíliàs lIr,s
lcença do deputado Mae-ca- vJ<Jor.es municipais mel'C.-

,-, , a'IH�ise- efetuarãd- no perío- " (l'UC' ali se acham em ét'd''l-' -

r:'Jln:::S) r:;�!'t;('('I dh('�n""o ;:Oi"" do Pr,,-I'oHo '"�,,,,;�.r r _.,.

[', .....�..•. " .. ,lo. l�.4. �·, ...�,hJ""'_ f io da \ "r.18'1 �,� na Ca.pela ' nl(n� to.

Qoem

'\ '

Vamus para Guaporé 1
Baixa do custo de vida: car�
oe a Cr$ 1'0,00 o quilo
PORT'O VELHO, 23 (OV, ser inaugurado até o fim

-A.) - Sob a direção do sr do ano: ficou ,concluido o

Jesus Bu'lamarqui Hosan- posto médico' "Dr. Tanaju
nah, o govêrno do Territó- ra", deven.do ser inaligura-,
rio vem ex�cutando varias ,da, dentro de dias, o 110VOr'

o�ras' administrativas. I leprosário de Candeias. O:
Em Pôrto 'Velho, está mercado munieipal esti;

!o'endo concluidO. o Porto I concluido, enquanto outras;
Velho Hotel, que deverá �.Continúa na aa pág,)
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Era uma Vez um pastar' mentiroso. Apaséen-.,
tando os rebanhos" pelos vales e meJ'lltanhas, vivia.
a ima'ginar petas, e potocas.

'

Um dia decid�u correr à aldeia e aos berros pe--
dil' socôrl'·o:

_:_. Por amôr de Deus, acudam. Os lobos estão"
chegando! Depressa! Aéudamt'

,Os moradores da vila; armaram-se prestos e.

foram à caça dos loqos. Na encosta da montanha, os'

rebanhos pastavam o seu trevo e baliam! Da' anun-
ciada alcateia, nem sinal! Patranha só!,

,.

Por 'vá!,üis vezes,.o zag�l mentiu! 'E acabou'
caindo ,no descrédito de �ôda a zona, como impostor'
e truão'.·

Outro dia, à boca da noite, s\lrgÍu n;) povoado,.
tan.geu· o sino da torre e pra,dou re·Cllrw�;·

- Agora é verdade! Os lobos! As dezc.nas !'

Agora é verdad,el Venham, por Cristo!
Ninguem foi! Mas, dessa ;feita, era sérió! No.,

dia. seguinte os rebanhos, no' pasto,' também eram.:

pasto! Só os lobos esta,vam felizes!,'
. •

.\

x x

x

Cuídai, senhores do govêrnp, nos VOSS{lS reba-,
nhos! Homo homine lupus!

GUiLHE,RM�, ,..t-l
/
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