
\

_EM BANQlJET�.DE MAIS pE TREZENTOS. T�LHERES, OS CíRCULOS POLíTICOS E SOCIAIS DO

,RAM, ANTE-ONTEM, A CONDUTA ADMINISTRATIVA � POlíTICA no PRECLARO GOVERNADOR

HOMENAGEM DE IRRESTRITO APÔIO.,SILVA, PRESTANDO-LHE

EM PRóXIMAS EDIçõES PUBLICAREMOS OS MEMORÁVEIS DISCURSOS PROFERIDOS
.

.

______-------r----�---------------------------------------------------------------.------------------------�----�----------��-7------�--�----------��1

COMO HOMENS DE PARTIDO NÃO PODEMOS

ESMORECER� NEM FUGIR AOS APELOS
E CHAMAMENTOS DA GREI

No grande jantar de. ante-ontem, s, excia. o sr
",Goverllad?r Ader

i'lJál Ramos da Silva proferiu a segujnte �()ração, vi'Va.�e.nte a,plaudijda.
e de' espaço em espaço, Interrompida por palmas calorosas:
rÓ: •

Minhas senhoras
Meus amigos.
Quisestes, com êste jantar e sob o calor da vos�. amizade, pre.tar- .

O� ,ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA /. <�it)
me uma homenagem que tem a, credenciá-la" não o aparato das come- i IHPIetúlCl • D. G.�."I SIDNEI NOCETI - Diretor .,r. RUBENS D:8 A.DUBA. -..,.
morações ruidosa� nem os interesses me�ores que aa oporturtidades ������������������������������������������������

Jác.eis .p.odem proporcionar, mas, a fraternidade que o m,�me.nto presupõe.j\ Ano 'IX 'IV I l' FI"
,

';., '.. ""
. oríanõpolfs - 'Sábado, 20 de Janeiro. de 1951

e Justifica. \ .

.
>

AceHo� � � cM�ão�Mt� vo���nd��. w�orto e' �����.�����====.��=�=��======�=========��==db=��===
tím:ulo: É a �ert_eza de, amigos C�I:tos em ocasiões incertas. É, mais I'SED i - ABER�*��O" EXPRESSIVA 'HOMENAGEM'·" AO G'OVERNADOR.ainda, a eonvrcçao de que cumpri o meu dever para com o meu Esta- I l\l\. .Ii,�.��V ,.

do
> eQ:íSm:��:s�::te:ne afastasse da Chefia' do 'Ex�cuÜvo Estadual, por :NICHO DE

.. $l(f
" "J

ADERBAL RAMOS DA SILVA
motivos alheios às minhas fôrças e à minha vontade.' Esta soluçjQ de SEBASTUd INAUGURADO, ANTE:ÓNTEM,' SEU· RETRATO '. NO 'PAUM
eontínutdade na direção da �O�S8\ ,pública, ;agravadã, princi�almle�te" ' DO GOVIRNO
da crise eeonâmieo-ffnanceira que, neste ultimo quadriênio, atingiu: RIO, 19 (V.A.) Realizou-se, C f

. .

1".A'
p�ofundam�nte a.:s rend�s '<públicas do �tado, influiu, d.e modo deci-

.

ontem a festa religiosa, que 'os ser-
on orrne anunciamos .rea .izou- uerais e' estaduais, o' venerando p�

••vo,. para impedir, .� mim, a meu substituto legal e dedicados colabo.. vídores c, da Prefeítura : rendem
se ante-ontem, pelas 16. horas, no Zuber, prefeito. de, diversos muDit

ra'do�es� a realização. i�tegral . do progra,?,-a que me tr�ce.j, salvo � anualmente, iõ' padroeíro da cida� salão' nobre do Palácio, a ínaugu- C IplOS, diretores .de repartições!
ralisasse os empeendímentos rque urgsam ser concluidos nos va- , '. ração do retp.aJ,o. do-: sr .. d.r, Ader·. federais es.tadua.,l.·." e �.unieipais..lp� -

. . . o _ _ ,..
.

. .' de, .ahrtado" o nicho e expondo á
"

.
,,__,

1'IOS sectores da �dmIDlstraça? �'I1bhca. , "contempla'Ção�d()s fié\s':'carioc�l!,; á
bal RamOs da SIlva, cOIl)O home- membros do .alto: eomereio e 'in-

Entretanto, dtante da exíguídade. de tempo que. me restava, pro .ímagem de 'São Sebastião ná Ca-
nagem ·de -amigos e ,admiradores. dustrfa ,chefes de ,atífa,rquias Jlli

curei, sem. desf�lectmertlo e se� descurar, dos: negécíos e ass�ntos ati-: .mara Municipal.' .' �
Embora não houvesse convite zes de direi'to, fUllcionári� pu-

nentes ao lDten�r do EstadIJ., nao (al"ar a minha =: .natal. _

,. O ,picho' ficará"ab�J,'to, �,:té ..
ás 24

especial' para o áto,". ao 'Palácio' blicos- e exmas senhoras ê seilho-

"" d 6 d d 1947 a bl I m aflulu -enorme' assistência' que "li·as. " . .

� que, no. la e ma�.Ço .:
e . e, mpr ç� pu Ica,. so en� en- -horas do �dia 'de.; amall\}ã.' ' f _. . .

'. ;l"'..-

te, perante mJlhare� de, eonterrânees que, em mrm depOSItaram suas . :�"..
- ocupou os diversos salões 'da: sede'

.

Em dOi'he""<Íos ·�'fertarite,$, i1�1afl"l"
-esperanças e sua confiànça, prometi resoJve.r os dois má:t:imos e cru-

- ,;j' do governo. AIj se. aehavam, o sr, putado Nttl\.éS;;Varela, eni belo 'Ua-

dantes. problemas da capital' do
.

Estado.
.

<, -desembargador Urbano' Muller Ba- províso.. ei:iJr�gott,li ga,eria de·n;.r.
.

COm A a$sistênci'a do me'u partidil ti- dos dedicados 'am�os e cola- TOOOS OS': NA.VIOS les, Presfd�nte do Tribunal de JuS" tratos, .1-0 Plliacio; ti-do- ilustre ........

boradores, pude equacioná-los e cumprir, afinal, co. a paln-r&. �.-
," liça, o sr.. dr," José Boabaíd, ,Pte- veenante .. "traéàdo p"eto p�n0el d.

]H!nltada. SÃO OBrdGADO� A
.

sidente da. �ssembléia :Legi:slativa, c<;>ncSagraot, .Íl'intõi" Martinho' ..
-

.Aqui estão solueionãdos-, e por muitos (anos, para Florian,,�i.·
.

. 1-7/, o sr. A1lnkante Benjamiii -Sodré Hara.S'�J)..:·ap1ausos e- varias ,,�..

� municípios vizinhos, Q prob'lema da água e (} pro,blema da lüz.
TR. ''''I\1,5'.PO.'RT"R TRIGO

,e o- sr. 'Oapítão de:;�ar.:,,:e-- G�erra intertômpldo,;�,o dl:lpúl3do Nmaea

Conseiénte do dever i!u�prido� íevo eOmigo _ gratà satisfação JI. iJ.n� il Aurelio -Linnares, éomandante dp Varéla tí',a'Ç!Jà�a fisÍ,onomia- anile-
'ter podido proporcionar' à minha· Florianópolis, Jiónrs possiMlidadea .

.... �
, {ia Distrito Naval; o sr. d�sênlhâr� rãi d� rgti��na:dorLhtari�, qUI'

,;.e dese.nv9b·j:ment_o e .progresso, há t�n�� 41DWado por todos nós, fi- RJO• .-t9 (y.�) --.li Comissão gad-olt F�ira B:-'''8tos, W��-" :eirtrO�lif-po�V1li-d.-esoet':rU�•
. '

.lhos desta' te:rra. .

h ,- � .

de M,ar�nh:a ��ê�nt-e, em resposta te do' TribuÍlal .�ra., �re��- cadária$' do' Pahleio de dI� �
.

J>.e�xo o. Govêrno do &tad.o, dénlro "4k póueoB di'-, .

pusatldo-o a oficro. qUê r-eeebeu dp"S�l'Vico de rws .d� Estadl?" _
.� '.dós ��)'�"-cq� a �n�i.t)�.1o .•�

às mãos .do rlqvo _c,oUlid�. :�vo. a. IQ'lI8d� t'Call4.11i1a '. bfCr -- �
,.
uni

"�..>

i.f .'�� "iJB,:,_'r: 'J:ruI.",gp,maaa ��:.g,{�
. �..;" ;eDitt��'m�u�f,"i��:�iilró"ct. tnbCj1_ftár:��'-'

.
_, � õ.-�"P��' .: ��t.Dê���.� �""'déP., " naü ri, ����

.,(fr�í� .€�m . p�_j�s 'eJ:�m '
..P'4tr�çj.fi8, ,,1irl'oe.�' -faaet fila·' . �?�: da; "nepftt;tl'a .qu�����'�- "

'. ,�." '

.
.'.

'

,_.... "' •.·.íiDrm�.,· ..denrr.. te. �4,a. �4SSol!._•..••..�.�..,,:_�. o·.::ec:..ii� ou 'l1lpondo-a ,em' :�� .jJe.testnl, ·

.. quando .,õ'f��•• .;
� :<" ::� .. ao. de-;:"-#2 -40 Q.r�, --",���o,�ve.u_:. +.�OftMOSA

.'

�El-" _

.
"""u....

Volto par� a conVlvenCla d9S 'meus 'c9,nter:raaneo8 '�n. luta cOMU. àtendébdf)<l{S necessldade� d�trans ..
",,' .

� '.
. ?

,
' ,:. ".r "-:. to, quando calor0S2':'�lya de �

,pela ;vid�, à fren�e ,.t�'meus n�g9eiOS_,:pa.1'.ti.e.1l
..
1.in":.' Vo�, porém. ' -para.

a f)�r.� 'y.a� ó_ trigo nàei�nal,> .-"(INQWI.'" SWEL;_·D()· "TER· mas ité:tezi'ób\'Ú'.:·
. r'· .

'··plaluee-, de, çOTaçao· limpo. d�.i--ó4ios dec,:recalq'-."'í-4e.;u.-neo_ :certe cobrl8l8;to�l,edade . ..de carregam.!uta- ... 'c' •bt '

.�,",:: ,,' '. �6 &í\, ..G-OVel'oi14'õr: 'ta1itw.- ...
de, conto m'e ,permitírâm a!Fen_el'gi� (lo a cÓM�liéia'; ter. �gido�:;;4ellttó; !i:lesse" c�i'(laL-.em (todos ps 'navios ;BlTÔruO mHl1E3•• '; .

'<'" 'improYiso; ;'ii&d�1Í' eá� ·bom.,.
'.os -.prineipj08:.qúe .nort�iam �. moral e ô di-reito.' .'" ,

. que aportem no ·Estado. d.o', 'Rio," ,f.
..

," �. gemo tómeeO\f' por a'rirmár-·qile __
C01l;ligo, tambem -deiXa .Q poder" o pártído Ciu� a. confiança" popular ,q:raÍl<le, d� Sul,. a ��Ftir d,e �éro !��01Jr.19 ';['VÂ,.J '":. (l "prav' :c1reu-nsfãlida'S·;em· 'que O ·distinpro.

elev.ou e engrandécé�. Seguind�"lhe a JOl'ientação ,prote�r-ei )go�l'Jiar hora ,q-o dIa 25 (do cbrr:e�te. .

.�. 11RP'�imlfl bntem,·11<O tspaço_ �e Mm.e a presença de .tántas e tiit·
-dentro dos seus postulados, la.mais sacrificando. a causa pública e

.

o
.

De acordp com ,as .medIdas -agora ires, P��l�$:� !t'11lllll _to.'n!Ia .. de�'Cnç�o a�tas aútoi'idadeS e.&, taDJos • tiillt
:hder.essf:. coletivo. estabeleeida,s', pela J,'eferid.a Comis- d!!.geog:q!r?,Jonf�s náturals, htS:fdil.etos. ,ªmig�s lhe' traiiãm a �

. V.encido na última campanha govern�menial pelas. ,preferências são, o's na..Vios Jerão que, r.eserv-a·r tm_'zas e po.lz,tzca de Fo?,mosa. A -re teia de' que não falliàta' -a saa-�

'e>lêitorafs, .cumpre .ao meu partido, e a nÓ1l� �com� léaÍ8 partidários, ele 20 p-or cénto de seu'· espaço para portagem. dEZ qU!_e- a ,Ilha da For- ta. Dera'lhe; inéI'êê de Deus 1IIIIl

'Íronte el'guida, sem ressentimentos e sem procurar apo.ntar, culpadOS, o arrpz e 20 por oento pa.ra os de- �os'? é:'uma� p;zrte- .i-ndivisivel d1! g-ovefu() sem pàixões e sem�....
,ntluUer a nossa unidade, desfraldando, fora do Executivo,' � nossa bau- mais generos alim·imticios. te""'llono clIilHe$. 'dentro -da mai,s rigorosa obBenr_-

d�ita, que já tremula no LegislatiVO, �. prósseguirm08 a caminhada .de.- cia à Con.stitui�ão e 30 regime __
_9c:rática, para cuja �brevivência cooperei comAodas as e.nergiasde' mocratic�, que se ',restaurava.

.
..

�uf dispunha. .- O . SUPERlORt TRIBUNAL �ELEITORAL PROCLA- por isso, de, coração' deseaDSado�
.

Como homens de partido não podemos' esmorecer, nem fugir aos '.MO·IJ. .' ELE"ITOS� A�NTE,�.ONTEM, O''S' SR."·S. :podia transmitir o 'po4'er ao ..

•pêlos e chamamentos da grei, tão bem comandada por Nereu Ramos; " . substituto, 'esquecido de injuSli-
�ob . pena de lhe trairmos os princípios e de contribuirmos para o eu.. GETÚLIO' VARG"' � E CAFÉ FILHO c;as e de calunias
fraquecime.nto do regime democrátiço.

-

.

M'
.'

' 'Mais adiante,
.

dirigindo,.,se .0-

A ,es.ta fi�sta encantadora não faltou a �enerosa presença da ma" RfO, 19 (V.A.) _. O superiurl
se uma comissão para �r .-pessoa1 exmo.·sr. Presidente do TrilmDalda

]her catarinense a envolver, num 'lado di!! carinho, aquela que tem si.. Tribunal Eleitoral, por unanimi- .e ?Hcialmente . eo�uDlcar IUOS Justiça declarou que cercara li•
-do a testemunha sempre presente. dos momentos felizes, como este que d'ade de votns proclamou, ontem eleltog a proclamaçao que acaba' tiça de todas as garantias, pois ...
�.(!tou vivendo, como dos momentos' de amargura que os' vive todo ho- ,eleit-os Pl'ilside�te � vice-presiden- ";a d·e ser feita, compreendia que no prestigio dai
:mem público, que no Brasil exerça qualquer parcela de poder." te' da Republi.ca ',os srs, Getulio Depois d� ter sido essa ,proposta Póder "Judiciário estava Q .pesti-

p.jl'esto c'om que agõra me penhorais " ainda mais, um' testemunho Vargas e Café Filho, respectivamen' submetida a voto;s .

e· aprmradfa, gio do, seu G<Jvêi"llo.
'Confortador de que não àtr!liçoei a.�vossa éstima, ne.m en·odo.ei II. minha te. ta.r;nbem por unarumIdade,-("o pre·· ., Antes de finalizar informou que

lealdad� pÍ'lrtidária. ,Todos os juiz.es, em longos voo s1dente, ministro .-Ri·beiro da Cos- há tempos, tomara a iroeiatiw,_
Por isso, ª todos vÓ!:I,' o meu muito obrigado. tos

-

!abordaram a. que�tão da maio- ta, designou os desembarg..dores mandar 'fazer os retratoS dos dfÁst

ria' absoluta, para condena-la,. Saboia Lima, Ma.chad� Gui�rãe� governadores constitucionais q11Wi

por inconstitucional. e. 'Hanneman GUlmaraes, Dao !!lO :linda não figuram na galeria dOI
.

para con�tituirem a comissão, co- Palacio. E, antes que nela figuras.--
Terminada a sessão, ao !peio mo Dara solicitarem aos eleit-os se o seu, quis que lá estivessem_

dia e/vinte minutos, o ministro marcassem o dia 'em que, se o qui- dos srs-,' Adolfo Konder e Ful�a..
Saboia Lim� propos, seguindo {l. sessem, viriam em pessoa r�ceber Aducci, do piacel de Martinho de:
praxe ',anterIOrmente adotada' que seus diplomas na sessão solene do Ha·ro. Para de.scobri-Ios convido1r.
o presidente do Tribunal nomea.s· Tribunal .superior Eleitoral. os srs. Presidente 'do 'r'ribunaI dei: "

<.. Justiça e Almiran,le Benjamin _so,-'
dré, o que foi feito sob salvas da.

SRA. RUTE palmas-:

N.U,-ÔSI

.

ALMIRANTE BENJAMIN SODRÉ,

SERA
. HO�NAGEADA· A. EXMA.

HOEPCKE ,DA SILVA
z

A banda da- Forc;a Militar tOC0�
à .entrada d.o Palácio.

, ViajQu, 'ontem, pára a Capital da Republica, onde fixará residên
'da, acompanhado de sua exma-. espõsa, o distinto -e cu'lto Almi,rante
llenjamim Sodré, que, ,no cOIl)ando do 50 Distrito Naval, se destacou
·como expr,essão grandiasa da ,nossa Madnlfã de Guerr-a·.

-Corrio marinheiro inteiramente devotado ao serviço da Pátria,
;s�)Ube .conquistar· 'pela ,elevação de sua conduta e pela' sua cultura, a

SImpatIa e' ,estima' d,e seuS subordinados e o elevado ,conceito de seus
sup.eriores:

.
'

..

-Como. cidadão, pelas Suas virtudes de espirito e pela lhaneza d<e
trato, probid'ade e retidão de carat,er, grangeou a simpatia geral de
,n:?sf<os 'meios sOJl!ais, /.rea:Içando, dêsse modo, a briosa corporacão ·que
tao

.
desvela,damente comandou.

-
�

. Exrrvas. sras. e senho.ritas, atentas à solicitude com Rue a exma.

.

S. Excia, em companhia do SI">, 'Capitão de Mar e Guerra Aurélio sra. -,Rute Hoepcke da Silva, co.mo primeira dama do. Estúdo, deu'

I:;mhare-s,' seu substituto, e do CapitãO'Tenente Nelson Riet Correia, sempre todo Q s/eu interesse· e apôio a tantas e tão. elevadas ..causas O-s srs. senador: Francisco Gal�

'�steve, ante-ontem, em w'sita à n'ossa r.edação, apresentando suas po.pulares, no. selor ·assisten.cial, resolveram home.nagea-la, no pró-' Iotti e deputado Leoberto Leal fi-
,despedidas. ,ximo sábado, oferecendo.lhe um co.quitel no Clube Do.ze de Agôsto, zeram-se representar no' ato pelORt .

,

.
Associamo-nos às

. hom!lnagens que lhe foram i)restadas nesta' As listas de adesão. para !essa J'usta
.

homenagem enco.ntram-se '

capIt I I' I
. srs. deputad.Os Nunes. V.arela .e A_l.., ..

" , a pe o seu retorno ,ao Rio, enviando� he, neste registo os nos- em poder das exmas. sras. Ferreira Basto.s, José Boab'l1id, Alves -Pe- �

:sos votos de constantes felicidades, ,extensivos à sua exma: familia. d'l'osfl,. Fláv.io TavaJ'es e Rubens de Arruda Ramo�. fredo Dampos.
'

,
'. "_'L 11

I .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINE-DIARIO 'RECREATIVO CLUBE'
-

"I

CORINTIANS- -

PÔST� DE OBSERVAÇÕES
-::::+ RI'J'Z -

,

Ãs .,.4,30 c' 8 horas,
.

'" Ocorre, nesta data,. o aníversá-

Um filme sentimental e j)l:-oJun- r,�o nataiícío do nOS'50 distinto Rainha de 1951 P_artiram, ante' ontem, .

com
-. .

\

itamenLe huinano � Uma hisi:oria conterraneo sr. dr. Clovis Gama; >', :destino a Capital da Repuhlíoa
�ra"eI que leva�,,·.·::;;aôs vo�sos integro 'Juiz de. Direito da ."Qom'ar7 " os. atletas catarínenses, que

corações um pouco de beleza e ca de Campos Novos, participarão do campeonato

"lloe.sia! '.
'" Contando naquela jurisdição brasileiro de .atletismo, :;t rea-

. A VÍDA; RE: ÚM SONHO <-:. com numerosos circulas de arní- Iízar-se nos' dias 19, 20 é' zr no
,

'

..
,. r

com
'_

gos ,e· admíradores; o aniversar-ian- Estádio das .Laranjeiras. À" nos'
Irene Dunne -': Barbara "'Bel te, boje, receberá inequívocas de- sa representação esta

-

bem ser'.

Gcddes T �O;Q_àr 'Homolka- - PhI- monstrações de est�ma. e apreço vida de bons atletas, que pode-
.... lip PO.!:l!.

-'

pelo. transcurso de tão auspiciosa rão muito bem honrar as tra-

uPl �filrne �fê(to
.

para a' sua sen- efeméride.-. .

_. , dições do atletismo catarínen-"
,.ibil)d-ad�r; ,.S·

.

A essas, homenagens, devidas a se.

SimpÍes é humano como-';i;-pro- seu' talento e dignidade, os de '·0
'. , r

xxx

pria' vida! Estado", se associam, cumprimén- "A seleção' de' amadores que
No 'Programa- tando com jubilo. nos representar-á no' càmpcona-
i) _ Noticias da Semana Sr. Gilbe-rlo Abdala .. to brasileiro di' 'futebol "�em

-

_;Nae. -, '. ..; O -

�'l" : ·t'r'etnando ÍnUiÚ), 'm�as<até agora.
2) - Metro Jornal - Ãtualida- Faz anos hoje o sr. Gilberto Ab- "nua encontrou a harmonia o

odes. dalà,. a lIuem cumprimentamos . .- entendimento e o engranzàmen-
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

.. .

'

,
- O � to entre' as 'siias diversâs u.

"LIVIUl.:",.� . çreª.t!Çia� 'maiores ,.. ',' Srta�JJ...f).weS' Lopes
,

� nhas.' i preciso .que se .·hala
d� 5 anO:!' poderão entrar na 'ses- A efemeride de hoje consigna o com justiça rio selecíonamen-
<ião dé 4,30 horas

.

aniversário natalicío da gna�josa to dos eieiúélÚoS que devem

....
- ODEON e gentil senhorinha Rozire.s LQxres integrar a nossa representação,

',- "-'. Ás 8 horas ...... dileta filha do nosso prezado ritm- 'pois é'star� ,em jogo o .norne "

•.�

",,- -'

Colossal ':Ptog·tamá 'Dúplh, terraneo SI".' Euclides Lopes alto do esporte' bai'ri'g·a·verde. 'Mui
1)

.

_:_'CineJ.andioa Jyrnal - Nac; funcionário federal. .
. tos consideram que o tecúico'

<

'NO 'VELRO 'COLQRADO As inumeras f'elreitações 'de
.

Sr. �ilto�' Garcez, .vem ágiitdo
'. -, .. Techrilcõlór' suas amigúinhas e familiares, [un- parcialmente, o que, até apre'

.

Clenn F.ORD" EIIen DREW' tamos' as· uo.ssas. '.
, se�te momento, achamos, que

- . LUJ...U'-BELLE ;. � 0,---: '
.tal

.

desconfiança não tem pro'
.".� com Sr. Juvenal' Fiuza Lima ·c'ed·ênCia. Devemos é estiniu-

-' Dotóthy LA�UR George Nafialida-se,.-íluje, o :51'. 'Juvenal _Iár
.

ç'�se� r.apazes ,para que en-
ilONTGÓMERY '; Fiuza 'Lima ,conceituado comer-

. ,,';':F!,;Ci" ,. • . ,conti'em�
"

�mbiente favorável
.

Preços:; 01'$· 5,00 e' 3,20"" cianle' em' Itajai� , :. _Mornentüsc'de intensa vibração, "no' desêUJpe�hô" de' suas mis·

"Imp. 14 anos".
.

"-:0 ',,-, levad'os: pilo- s,adio entu�i�smo ge
. sõ�cs .. Na!la, ail1da, �e pode 'dt-

-
"

" '
'

� -nÓXY' ,....-.-' .. Fa7)em:anos'Mje., ihn gtiullÕ, :(I�' ;esfcwçado,s .;. ass.o.êJa,� '. zer' do sêlêciona'do/Os elemen-
r ':As 4, e- 8. bpras

.

O' s•..ttlviin Nunes' da. SHya; dos, 'v'ive�"'�: 0- 'pacato, rtlclUito: Q.e '

ú>s �ónvó�'a'do�'" não' são os �fe'
Programâ Colosso -, ._ o sr. João ·.Cascais;· ;..' nO�ª.i ilha;" Pahlànãl;' com a· elei- �tiV0Si conjo pen.sam alg·uns. Eles

'�J _:_./ .Torna:! :d;l T'ê'hÇ __:::. Nac. - o sr. Osvaldo Correi,�·; ; ção da Rainha poca 1951 ,Qo. �.�' _
éstão ,apenas-, em fase de ex-

,d 2-) �_ 'Um filme:'miniatura '·r�,.. ... ..:::.<} jovem'. L.u_it_Ahes.;\: i creativo CIube 'CoriQli·aü,s.., .. _::::' :': � ;_periencia. Quem não servir
:!ploto de torcidas e 'emoçõesf ,. __:_, a

.

sttá. EIL Sant!)s; Num, .arnbi�nte de. plen,a Gal.n�-. '-,�e-rá: PQsto de ·lado. O fato é
,.

, ;MEU"'·COMPANHElRO _; ... ,�.� �a .sra. H'eFondina,-. N'eye�, es- radag6!ll :,0\:,pl�\to-�C.9.tlc9:r:r-eu aJ)iri�a.- �

,'-" ,-
.

�

.. �

-;. ,CILADA FATAL .posa do sr...Eslelita Neves, _fpncio' dissimo.
" .. -.. . ..

'''''_
-

. .

".
. .

"'';' "

A1an UNE' ,-' f"" ,;Ílario dos; ÜGITeio&.,-e Telégrafos; ,,1 '6-r�l:" \IUtino' SHveÍra 11a!mo-ina- ÁiT(�I-JR' "O�' ,. O" 'UM' C·A''R'N""'A1TA"'" L'DOContiqutt!iã:d.,(JQ' maiOl'--de'toçlos _:_ á sra� Maria' Sebast;i,3:na'-Leal; ·âor�fQ�W��iíliÜd���a:st'�,(EcJ'i�l�,�·tffíha: ·;;,CÚ'l'� �éJ·.8 ���t� R ; .' .", "� L_,ME
'.

'R'"
'"ÓS .s-t!HadÓs!' ... ..,.",\, {'� .."

... '" espos&· do 'S'f� Gual�l'tº�,l,ie�l.: .�. -t.?f,!lq s��t,�à·tlviif;ór.i,a�,de .s'ü�";{I.pte' /;/ :",
"":'.

.

), ":'
'.

, ,-o

0" SEGcRED�J)OS TUMULOS .,.
. "

'.'.

,

..
,

'c', .�.P����;���!,�,.,1l;'i,�ê:i�f�1�Ú��'tã_O ..

i'�:L�T.ft:AS, ,lAPR�5EtiT'AIt�S PECOS'" ÇONCOItRE�TE�,
. AG.

-
. ,- S"'"e '>10 ·Etu.sodiós:.' 4. - •. t \3,;;' �

.

)"rJ.":");-'-{<' ......_ ,

•... ;_ ,>;.;r:;�':;_;' .: >. . lh-e::"�'ilíy.'�!Ji:.l1lf�'.�•.
'

,.�ll!rg�l�l.'��9�r�. �,i}�
..
:�. :.\.'.'.....,A .�'.;......;':i;.__.:�t-.(h ·�·tfR.A: TENIS -.CLUBE

.

. _".' , >-pr.eç'.(j�:'ér.,�J5. 'OO;�.·'''3 20 '2)'?::f':,; .�l_,ori.da. ,rer-r.A. ,ge.n,-e..l\OSf demáisl . ãfdatãs:"'M�'''o'' sr;�íff<Ó.ã.P ".,'·1 (,.,. '

•.;:-" ;:c"v,"i._J;_.; :'f,
-

: ." ....." ". ..", .

t: .��...- -.l.- _A _
.,_t .- ,}y' -... 7 �� ,y ,J:, 'N'l'f\ 'C_�SO *".� ,�,I.'.ná

.,.:;.: ::-, ; '�Imp.�à:Gp(l)EZ}�'ànos" - Sho t:
.

'. �', : '': ;,:<; \ Perejra J 1I1�!.l:J:sfQ�J'!j;,�,6'- lI�e�ff.Q\ '� .. _:\ :_l;-�,;:. PO"j, I�
� -sr ,��t;,�'J,.;,�,,-:(tf!G'é-jr!le.!f.j1

_ ,,:", ','.,
' :.�,. )f!�fpElÚ(:�r:.( . 'Pl'éços:- Cr�"6,20 e "3,2@; daquele clt'toé-,�irabalfiou �orlr < 11Y- "

'
. ..,.,� ,I;: Samba· de HELICSt• Marc.õ'a-:de :Helius

_. -:;"lf < fi. :.Á,s'5'."C-_.8'novas . ,;! .. "'�IÚ�or6s�mefit-é-� Prõ'il)jd�� até teligência pelá·Vi'tõriãt��'.liti� tan·3 �'\'·:'-·�STRIBILHO:": r. ·-�Ji3shibHhp.;·:-",
...... :.; e" q;:' �Qc.e$so . 'có"ntinU.a! �. . . fS' �nos�:' "'1, ,: :- .!0' ; �\,.

.

dJ,QaJi!:;, ��ll' Laureç1r Ménizes�-q.i1ha' "'Neste an�
:

� i-o Foj no carnaval passado

EscIfKYAS- DO_A1dO� • �,: , •

í
... : ..... ::.. • ..... � � .. :' do� §r�'itOdeslo \\té:nezes·. ..' :·0 'cãl'n�a,,:al reu -'iiãb' vàur' ,; i : Que êu �ri.co'�trei

.....iI
. SimõIi� -Sigqoret -:-' Marcel Pa- '., :·I��'I:;l!.i.O. (Estreito)., C

", '�J:��As�J{c'ino di�' '10 p. -passad-o' o
•

Parqué: meti 'itnié.Q·,,; '3-".
..' '- A linda ccilõmb'ina

sUcre .,.-:.l\{;u·cel :.Dªlie.,
'

. ,.' Ás.8 horas-- -
. , �.

<

"l(ec�a'ti�o Chib�� Corintians de' Térrtó novo -se' rãsg,0U' .,.. ,,�J�os 'braços de um arlequim

.. No' PrQgl'ama,· .

" DorQ'thy: 'LAMOÚR ; em:'
, .

, 'Pa'nfªD.ài'" viveu -momentos de ale- . O que g'anho
' ::' ;;:

.

EnLre éonféti 'e sel'p,entina
1) --,

- ,N-otIcia""dà �.mana .

..... -'�, - LULU-:��I;W . '" s:H?' �ÇBíti'".a ,eleiC.ãó dei s�á. '·�áih\ha. �. ;�Ó' ma:' dá: �ara rrassár ,.�:: Compl'ei- uma' ,fantal;iia . de pa�

_�, ; , .: ",:"'PJ"oibido 18 a»-�,�';..
..;

. '.corÚra todos 0$ prognó.sticos e M,eu iPe,tis· 'do Oéu' [Ihaço].

� :-. :: �;..� �
.•_..'

r '.'

para s�pr!)sa geral, os
.

assoêfados-
.

Como é que vou me arrumar Para vêr . si cons�guia .'

, .

"

d,aquéi-e Clube encheram·se d� 'sa-
�, , ,. •. "'BIS, . 'c. .Q roeu arpôr

ti�fação, quando 'o résultádo final·
.. ... .

I Mais a ingrata,
deu.'a �itó�lâ para a' srià.' Lam:eCÍ

-.

Trabalho tanto' '-<

Mene,zes, cujo chichê publicamos, Mas nunca tenho dinheiro

com umll votação de �.209· contra O meu sàlário

5..500 da srta. Ed,ith cóloóada' em Entr.ego todo ao vendeiro

20• lugar.
'

.... Não tenho roupa

',A srL!,I:,; Rasá Soares apltesent.a- � E o sapáto 'está J�urado
da pelo �i;',,'Wálmor Silvei'r,a:, obte· Prá· fazer a fantasia'

,

v,e a 3a &hlot;laçãp' '.578 votos. Tenho' qtíe �i)edír emprestado.
-', .'..,,;

- Dr. Clovis Gama

- A ··iiberd�de que alm'ejo' é � d� meu pâvo...
........... Tu. tão' ind{lpendente, entras ··num cativeiro' que

'

.. � desçonbeces. Forjas tu mesma as' tuas a-fg-ernas.
."

. ",:';10M súplic(j-te, aesisfe .�..

"
. ..

lnj!eiiÍ,,-,pe�.sa Das vítimas. que deves ferir

:-.'�-erir-Ia's-ei 'sem dó. AIDER o.. ,sabe.. ' � -

... . ...

.- ...�. ';':_.:-Princesa pensa na .vingança, nó 'triunfo, ná gló-
.',

.

'.
'

;>, + rla ..

·" ..
,.

�.

,� >:J ,F � 'Isto significa que és saceriiotisa -dos aemô�ios.
Não Y·�s �como é monsituo.s:a esta' religião 'que in

, .• �.
. .� dt'a a filha contra a mãe'?

. ,l" ./: • Que e�sina o assa:sslnió� o ódio a' tràição?
. .

''1'eu juramento é nulo,' diante dêste beuS v-erdadei

1'0, que morreu na Cl'uz··I;ara 'nos salvâr;
�

�. .

".
• *

É a história das deuse.s da índia.
�ls ma.rgens do -G_�NGES, desen�là-se a cerimônia dQ

Juramento da pÍincesa LEILÂH, que,se,fez saoerdotisa àos

deuses, e: téve comó primeira .missão, 'sacrificar sua_mãe
e' sua iI'mã:

�';;:' "(Não deixe de assistir: CóRA NUNES - TEREZINHA
. - � RA� S€ÚIAEFFER - IONE TEIVE DE FREITAS _

ÊLlA GOMES:__ ANA CATARINA DE ,OLIVEIRA, nas prin-
�,.", cip,�is c�'as de',- . . ..

"�

' •• - f
.,

O JURAMENTO DE LEILAH �

. bÍ'ama :oriental .em 4 -atQs:-
Dia 24,-- quarta-feira -, às 20,30 horas. ..

Local: Teatro Álvaro de Carvalho.
X .:--

/,-..

r.,'

Festival em bEmeficio das Vocacõe.s po.bres da Congre·
s.

_. -

gação' das Irmãzinhas da Imaculada Concei«.(ão.

IL���·'"FONSEC.A,' �U�EROlL O' :RECOllDE .SyL- .

AMERICANO DOS '100 METROS NADO DE COSTAS
;J\,

....' �� '�'- ... I � • ;'

PORTO.' ÀL;EciR�, 17 ·(V.A.)

-j
ct'uid!i no. l:ói, gas -gr�n�e� már0!1S

Com um "resultado' esplendido de sul-américanas. Nad-oU' com suá
lIa da 'F.bnJ!eCa,' q�e é o:' nlelht;r magistral. té'cn1icà' �. SOllb� 'impl'i
-tempo registradO .em,' tôda ·'a· _rtlir- '1'n-tJita' vé'loei'ct'áde d;](h' a
América do'Sul.

-

até .à pr�senl,e coordenada ação.'
-

q_tre' d��envpl
data. 'e que é o seg'undo do muno � veu. "

.

,_'
'

do regi�tr�do � de�de' o� inic�o �a,
'.

- ;_ .,. ,

''r

temporada' de' 1950; foi: encenàdo
com uma ,vitória ajustada, mas

mer.ec\d-a, ·;do Botafogo, <> t'o!neio
"Troféu' Grêmio Náutico· Gaucho'.'
Infelizmente, nas duas ultimas
rodadas não compareceu ao tan

que. da Praia de Belas ó publico
que seria licito esperar num tor

neio de envergadura do que foi'
encerrado, onde .se exibiram
])O-IlS nadl3dores metrdp,olitanQS;

r'
e onde· foran1 consignados. résul
tados

"

.esplendidi)s,
'

CASA .nSCELÀ�!A: dlltri,
buidor. dOI � R6dio.·.. R,,:C. II

,

idori� V61vul•• , eí DiiCo..
·

Rua ConaelbeíÍ-o U.'r.

110 M-e-nteiro' da. Fonseca,. com
1 '07 .. supero� o recorde .. sul-aiue
Ticano de Pedro. GaIvão, ,a.rgenti�
no, que .é·'·de 1'07"6 :fa�endo ·com

.
,.

" .

que -DOSsa cida4e venha a "s�t ill"

CI','

,,1
I
,

f

...

Hamílton Alves

que este "scratch" vem dan
do mptivo para 'comentâíos
alílsm:dos' e

.

deséncontradosx ..

Temos um ex;mplo' f'rízante-
diante dos olhos: a Seleção-
Catar inenss, Ta!1to que vÚa
ram e mecherám '

que acaba
mos fazendo pior 'fig\wa den-: ..

tro dos 110iSSO.s domínios do

_qpe no' terreno adversát-io .. K.
.'

preciso .jogar 'nos pés rijos- des
ses moços, as' d'Ior'es da espe-:
r;airça; Vamos {Ipóíá·los. Ê muí-:

" ,,'
- ".� \< �,

to .cedo p,ara surgirem as cri--
o

�.�
...

, .{, oi' �I�;- �'

tícas.. Ol1 apoiem o dir-igentes
dó selecionado de

.

'amadores=
ou sucederi.' õ . :n4ê��o'!qU� su

cedeu. com á .nóssa seleção" de-�
,profissionais.

.
-

, '. xxx

. Domingo :vindouro .iê'l�á ini-
cio, o .campeonato

.

catarinen--
.se� ,cl.,e

.

futtlbbl.:�O ,,�igu:eirenS"e,...
.campeão da Capital .se def'ron-: .

.

'tárá .com o ··ç.á_mpeã� 'de Bio dO'"
�ul, o Duque- d� .Oaxias. O..

'

Gua�
rany jmdou poi'" Úí (l fe�

.

U1lU

bonito. O Pígueirense deverá",
·

. pela liJgi_ca,. t,ã.z_e�·.·ulll honítão.,
,

'Y,as :",,: ; pãp >

�e:'_e-sÇIueçam que.
",. as.' p�rip�cia�- 'doc, fülebol ofe-

· ,. }�ç:ent c6iisa'r>d� pásmar. CP \
·

. Figúefr.ensê·. deve;':' ifésacr,edi-
- ',i; ,tar. 'ilm{p:oricb� il� �'seu 'pód.eriOt
: .� �'� ;e]ítI;�_nfª;:6:\aive��á;i�io comO'

.

:�'-':�se-' .;�lê'_� JBs�e'·um::�,'(bjcho-pa-: �'Pã�:�::'(>:; F�g·!êi�ir'���itíeve estar
,�.

�senipre preparado pal'a evital�
os imprevistos. O alvi-negro-

, od(Jv� -,.d"e§�otn�ar-se "para trazer'
•

'

Í)éú�ã Ca"!)ital\ Ó cetro máximo·
do. :E;stado.

gostou do 'arle

, ÉqlJlimJ,
E eu fiqllet
sentido a minha dôr

I -
._ o"i.

Não sejas tão má colambina.
Não deixou teu palhaço' assim-.
Rei Mômo se aproxima
"Vepha comigo

.

E larga, e,sse arlequim

A ',esmola dada nas ruas, agrav8Il
@ � prOblema da mendicancla.

A.;�A·GONIA: D,A
tASMA'
Alivicída em POUCOI Miauto.,
Em poucos minutos a nova recei-'

ta Mendac:o - começa 8 cir
culaI'" no sangue, aliViando os aces

sos e os ataques',da ásma ou� br.on
quite, Em pouco teIp.po é passivei!
dormir"':béin --résplf-ando livre' e ta
cUmente. Mendac:o alivia-o, mes
mo que ° mal seja antigo, porq�-
dissolve' e' remóve o m-ucuS' que
obsti'úe 'a:k'lias res�ratórias, minan---

· do a' sua' ener!il!a" �arruiriando sua.
.

saúEl�, 'fàzéndo-b sentir-se prematu-·
ramente"·vell:ío:"liIe,';'d.Gc.o: tém tido�

",tanto ê.xito q_ue se Qferece:.)t:om a,

garantia de'dar' iló paciente 1'l!spira- "

, .' çãp' livre e .fãcU rap�damente e com- .

· . preto àlivio do· ,Sofrimento da -asma
.. ·e� ·pou.cos "diãs. 'Péça ·'�.nd'!.c�, hoja·'

mesmo, eII).quJl,lquer farmacia. A·
• 110ssa garantia ·é· a· sua PFot�O,

• � oi�- �.... i_.' :"'-. -

;.. -

,I (

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. cLÂRNO,' G.'

GALLETTI
,

ADV'OGADO
'ónm•• ci...l

OoDltltutlitlo Ih Soatdad..
MATURALlZACOE!

,

'l'itu1oe- D.alatatólllo.

fderit6rlo
'

•

'

R..là.ncla
Rua Tbodeau. 47.

FONE •• 1488 I ,DIlA. WLADY8LAWA' WO.LO.wsxA _IIUSSJ ,7,

•

DR. ANTONIO UIB 11U881
Médieos »<Ó,

Qrurlia-Clhue.
_ Geral':Partoi

.. ., ., ., ., ., ., ....... ., ,;. ., .. ., .,., .. ., ..... ., ., .,

DR. I. LOBATO FILHO
J)oenças do apflrêlho respiratório'

TU8ERCUL,OSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
-Dal fie Medicina. Tisíologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
.Ramos. Curso de eSpecialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex"',

88" !lte, de Cirurgia do ,Brof.
Vgo: Pinheiro Guimerões, (RiO).
- Cons.: Felipe Scbmidt, ii8

Consultas, diariamente,
das 15 às 18 horas.

Res.; Rua Dutval Melqttiadés,
28 -- Cbãcara do Espanba

, .... .._
/ _e _ ,j�"':.

SeI"Y�o eompWo e esp�iali8�o' cfaI. DO�I!I. DJI
SENHORAS, com JOOderD08 métOdo. de diQDÓ.tiCo�:e:�tr�:
tamento. :

.

- -: - :

COLPOSCOPlA - HISTERO 7. SAL:ri:NGO��",;-, II��
,

TABOLISIIO B�� ".i...
_,_

]:7.''', '-1'j-;,/'
.

, Radioterapia por ODeia.· .. eurtàa��éttoe�
Raios Ultla'V,ioleta e IDf... Vermêltio:·.·

...

,
: �.:. ,

ConsuHório: RUA TrajaDÓ; nO �dÓ ,u9ft "':)WJftdO
do Montepio.

.

�"- J$'�; ,>_."
.

, .<.'

Bormo: Dal 8 AI 12 bMa. :'õ '."Dr:; .tÍ�.
� 15 ii t8 boro _� �·;M1Íuj. _",;;".' " '.-, j

Rnldênoia - l\ua SanwI DoíDODt, 8�·.!p�. L, ,'_
.

- �..,
-;.. ..

. �\�I".7:�··,! �
-",

. '';'

-

RADIOTER�PIA
cJlAIOS X

DL ANTôNIO MODESTO '

..... lliàriuaeate. 110 lIo,pltal �. c.tIa" '

<r ,

...... &""&"'fl:&-.&-_-�..._...".ç_-_-....-_-..-_-_-_-_-_"IIta"J_.'''''''-_'''''''''-'''''''''-'-.''� .:.-....W"'ia-......i! •• III "#1,

: .,'"

_.�eáne som ... a�abamento ..
lIOlidez••• 'lO pia_no p�dei'fJ!
Além de vários mo.d�lo5 pcu:a

.v "orontà entrêgà.�-estemaiav'•..,
lhoso piano pode ser seu hoje

.r : -mesmo;{·através, dQ pl_ano',de
pagamento a longo praZo!

.': _. :�" " � :. ',_; ':

�lt:w,a·rtzllaDD,>,- -

-,
.

-

'
...:

"

REfRESENTANTE
'para

.

Sa�ta Catarina

KNOY'·S/A·
:;; ex. 134' - Te/. KNOT

Praça 15 dé . Novembro 'n.20
_

�•. andar
_: ,:_� Florja'tapP91ia

. TINTAS PARA -flNTtJRA
il

'

'C II T TO. A I
.

:........: :. . ',..

..........................
. OOIInl*1O - Rua·.101o l'bIto. 1.

TéIef. JI. 7.'
.

�du'''I''''
........ : �eIiJe ........ & ..-

,.......11.
'

Dr. Paulo Fontes
.

Clbdeo • lIJC'II4er ,

c.u.lt6�: li_ VIíiIr ............ II.
.
fiIdouc 1....

c-nJ1U dai 10 .. 11 • til .. II
fi 1In. a_d&cIa, 'IIhIIIÍIIIMI.

H. - T : 1.111

"t .:....

IDr.Milton Simone Pelei,.
,

Clinica Cirurllica -

....üu •• 8e.lu�r.. '.
'

CIRURGIA, GERAL
,.. Serviços dOI Professores Ben.
4eto àloDte�e8ro e Piraiibe. _ NOoó

. peira (810 Paulo)
Oouu:ltu: Dal t 6 ia t7 hon.
.... Feroando Machado. 10'

Dr. M. S•. Cavalcanti ..

,

CIIídIa .-..ii___ .........
&_ SaIdaUa'�"
� II. ,.,
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dos na Coréia subiu para 9.5.137. O Realiza-se, hoje, consoante divulgamos em edições anteríores..
comunicado do Departamento doe um churrasco que amigos e admiradores do sr. dr. Aderbal Ramosr
Defesa 'está baseado nos dados que da ,Silva lhe oferecerão por motivo do. seu aniversário natalicío, an-:
lhe foram enviados até o dia 12

te-ontem transcorrido.
-

. , .
A homenagem terá lugar no Colégio Catarínense, às ,11 horas. e;..de janeiro. Houve um

.:
acrescnno em nome dos que Iá. comparecerem, falará o sr. desembargador :Al

de 2424 baixas em relação aos to� ves Pedrosa.
tais da -semana anterior. A rela- ----------.,..-------------------.-

ção inclui 6.509 mor Los, 29,951 f,e· CONFERÊNCIA So�BRE ARTES pT 'STICAS ..

rid_os e 8,677 desaparecidos em '.' .
�. .I.JA

ação, O total de feridos inclui 772 No próximo dia 26, sexta-fe-ira, às 20,30 horas, no Salão Nobre
que. morreram depois de hospíta- da' Faculdade de' Direito, o arquiteto Flávio de Aquino, crítico de
lizados. O total de mortos sobe a arte� plásticas do (D�ár�o de N�tícias" da Capital . de República"
7 303' I" d

reálizará uma confer-ência subordinada ao tema: 'RAZõES DE SER
. . mc�un o os mortos em con- DA ARTE CONTEMPÜRANEA.

sequencía dos fer-imentos e 22 da- O conferencista falará sôhre as profundas relações que ligam m
dos como mortos entre os perdidos arte, contemporânea à arte eterna, viva, de todos os tempos. '

em ação, /

"

NQ local da conferência, 'em caráter pedagógico, será exposta:
� uma. série de reproduções de telas famosas. Tem por fi�o esta mostra
-o- apresentar a. evolução da arte. desde os tempos primitivos. através

dos grandes pintores da R.€nascença· e .das escolas estéticas de todos-

INAUG'URAÇA-O NO RIO os tempos, até os dias de hoje.• ..'
. Apó.s a. conferência, que, desejamos acentuar, terá a du�aç-ãtJl:

, , . máxima de 45 minutos, seguir-se-á um debate entro 'Ü conferêncistaTeve lugar, ante·ont,em, as 10; nicipais, mil itares. eclesiásticas e

DO INSTITUTO. MUNI- oe qualquer dos presentes que queira dist:lnlir ou aclarar assuntos,horas, solenemente, na .sede do' Imprensa. concernentes ao tema tratado. ,,t.
6° Distr-ito Naval, a transmíssão-Í O "O Estado" ao mesmo tempo Para. .esta conferência,' chamamos a ,atenção de nossos eíreulos;
de comando do Almirante Benja- que agradece as deferências com CIPAL DE BELAS' culturais, aos quais convidamos, bem como as demais pessoas ínte-
mim Sodré, recentemente desig-

\

que foi cumulado seu .represenfan- _r_es_s_a_d_a�s_._�--- _

Capital da Republica, para,o.G�pi.; te' àquela solenidade, congratu- 'ARTES RECOLHID"_'0' A' PRISA-O' -O' LOC'.U.T·OR.. ·CA-i.TOSfilado para importante f_unção, na la-se com o Comando do 5° Dis- C'"
• fiL

tão de Mar e Guerra Aurélio Linha-li trito Naval 'pelo' britho da recep-
" (V A , FRIAS'res.

, ,

.

ção que proprorcionou à sociedá- RIü, 19
.' .) � Foi inaugu�-

À tarde às 17.30 .horas, se rea- dade desta capital e cumprímen- ddO onte� ;a� 11 hAoras, 'dem sua se-
'9 (V."-) O

-

. '. _, I. e provisorra, a vem a Pasteur RIO. � "... Acompanha- advogado Sobral Pinto. deve-IIZOU concorrida reeepçao as au- ta. efusivamente, seu novo Gmte. 0/4-3-3 I ti
-

M
•. ':

de do do advogado H. Sobral Pinto. rá apelar para o Tribunal d-e JUS-'�� íd d f d
".

si d
' , I A é,l' L' h ..... t',.t f'

n
,
o ns duto unicípal e

�n a es e erais, oe a uais, mu- ur r'o
.

an ares e oIS 1 • ., a Q 1-
B 1 A t te

-". apresentou-se a-o Juizo da 15a Va- tiça dentro de breves 'dias. A sen-'. .

cíalidade .: , ,e as ,r es•. recen mente instítui- ..r
i"

•.
. do _pelo prefeito Mendes de Morais. ra Criminal o Iocutor.Darlos Frias, tença f'Oi prolatada pelo" juiz da.

N
'-

f" que foi condenado pelo juiz Ota- i6a Vara Criminal em virtUde. de
',-:; ." -

• I
.

" ,.,
a· mesma Oc,!,�Iao 01 ma'!gura- -

d ""1
'

. d
.'

T I
-

.

d.

da ;1\ Exposição de Trabalhes de VIO a "'1,velra a pena e um .ano o. JUIZ e es Net'O haver-se ;ado

J'lAJAt, �M, 19�O, BAT.EU. O �'R�CORD" DE (9áü dos iüursos Livres' de Arles. e dOÍ$ meses. de reclusão. como por Impedido•...

EXPOR'TAj:110" .:. ,',;_ "", 1 'ÇQlpado do ernne de falencia Irou- 'Essa eondeoocã!l. como é do d�.
, .,..

.

Vn. '. ," . ."

dulenbi. O· delito que lhe é impu- minio publico.' impossibilitou Car-
�'

.

:'

RE��TI' A�,rI;NTli�' '. tado diz respeito à boité "Chez ..10s. ]<'rias d� ser diplomado ver.
/' EXPRESSIVOS DADos: PUBLICADO NUM- JORNAL DAQUELA' _�u.�'m· nn.oQ. A Aimée'? há ,tempos falida e que dor. pois fôra eleito na� ultimas:

. '.

CIDADE'· .

'. " iPRQFISSlO '-�DE : ,:: .,::::� !unci'Onavá no !-eme, em Copaca· :el��s. to r" d'd

.

ITAJAr, 18 (Pelo Corr�lO) --:�. i Do quadroQ amma, -extralmos am- ";.':Xf:,:',-" o'' .". '\,;<' . ana. 'OCU l' oi eOD UZI o 'por ua
GoniorJ.ll'8 os dados que' foram pu·' 'da qu(,os ,�t�d{)s _f'oràm os nOSS05 DIN!fISTA ,

... ,>.":�c O ,eonhecido "'sp-eakel'. viu-se oficial de Justiça ôa 15a: Vara a..

!blicados por um iornal desta ci- ,maiores . comprad'Ores, figurando' �.�:::�",:c-' :,
. .... ,� .

-

i. 'o"?;'.- " . óhrigado a recoJh�l'�se a pnsao quartel do 1Oo Regimento de Qlva.-
dad-e, anfu.-ontepl, sabe-se agora 'com 20.295.000 m3 de madeira e �I�;:}tg:"iv.A.�. 0::-,",. '0'" '��ente para ,que �udesse apelar �a se�- lariíl. onde -se enco�tra reco�
lQue Itajai no ano de 1950 bateu 24.456.5fl2 quilos d-e carga geral. da>'itey.l),b.fka �J)cioóó'U.:fui.''''tegu-: t:nça. uma vez que Ib�Jo� eoml- a.sala do Esta40 MaiO.r.
todo o "record" de e�poriação pa- '·vindo e'fi ,seguida a Argentina_, nos I :,,';>�"'<;�"ó i� �Í&ereiçiÓ:<dl.'�;PtiS'"' nada a pena de reclusão.

;::osoq�:t:�:·c:;!�;���m�oa���:�� !:rr�:l;rln���:;;:�d:r��e::�;:r sã�{L;J;;�;.�,,:�;;�;,�������J��:5� . II"",
;
..
-

E-',
...

, .....CAMBO-'.-,,-:�"-"''''-.��:;-.·,-;RI-,-'-Ú-,-.,-'.,·-,-,-;-,:-..��:�.,..:-"
-

..'-"-i-----....;...,.....;._-.<..,.I-.
-

.. -_.";',.";'.-..-•.-�.---.�--
';v;:olvimento que vj-nh� "toman<;lo a; ��ústrália; BéÍifca, Ale"manha, liI'ú_, _.r: ',".': ,:, "

..:.'; i.'.'" ;;.,..'�.t.. t.i� ·t,·.o i, CONGIEGAI?.lO "'DE", IGIW,··�· EYANGWCAS�
. iU,a.vegação de navips �stranieó.-:)andi e' G�ééia. .

. ,,-" 1\' -.� <!! ""

.. ',: . � '. \4�' -, " :);'""'" " "i ',.
�s em n.O_SSQ pÔrto. D�·r.alÍt[� ��bl'd):'A :�oh�S��' h1�'�or .. ���d·��bad�eto·� �o�. t,.r., L,.:;.-..

, E.,.-._.fi",·s.,R.,,_.....E,.::t·"tr,.P'·I.·S_ d'.Cl�\MB).<?RDesru·'ta1�d(Dd\� Ct0l"�SIMl!-- Ol> Plltstol"des. p�ésb�,:Lell>s e �Ide t9qO entraram �em I�a�a�, 1�6: .,e )?lll o ser�a,-,ü, Vlll o .....015 .. . � - ." __

"
.

en e :_ cf ;1' e. eve ugar sentan es as. IgreJãs ,evallJ�.I,AO'_ .

( 'JR_viÇ)s; n'Os' quais toram' transp'or:'; fooul_a 'de hHt.n:�i.oca; ...num .. ·totai,·de
.', ::.0< K::O.L y,NaS1 ontem a 'f�er_t��a:, �Q_' ,_ Co�ilj.j d'e:,'vàrios; P(}tl�S de �Santa 'Catfii...

'ta-d-oS 3.785.:269 volumes'di�ersoS 22.876.252 �qú:ílos, fuinei. em _,fo111à Anual <Jas Igrejas . Presbiteri�na.s•. na e d'O Estado do Paraná•.
e.(t� o peso de 12'.293 27S qúiI�s: 1.14.6.1.93 qilil�s, Oleo 'de �S'sarl'a.z. ° wndo-se �izadÔ a" cerimonia da . NO' conclaVe 'que óra se Teaw..
é 100.222.445 nietro.s �tibicos de- 1.19'O.3ü3 quilos; imbuia s_el;rad:a� or'denaçãó dos pastor� Higin,) aqui -deverá ainda ser leita:-a eJei-
madeira no vaÍ<lr' total de Cr$ ..• sagu', tapi{)ca, araruta, etc.' B.ellto dós 'SantoS" d� :�,�boriu' e ,Cão, do n()� ;o�p dirigente cJg

,M1.790.S08.8Q, r·
.

<"._
.

�Váldo' S�effens, dê S. Pa_uló! igreja.s ..atualme!l.te s�b,;-a pi�ide�
achando-se 'presentelj á cerimonia cia do rev.:David Azevedo. .

, ..

.�.;�� ...... ; ,'. • , • � �.. lo

CONVITE
O Govêrn.o do Estado tem a satisfação de- convidar às altas au

toridades federais, estaduais e municipais, militares e eclesiástícas,
e o povo em geral, para as solenidades da inauguração dos serviços
de abastecimento de água e de luz à Capital, a realizarem-se, a pr-i
snetra, às 11 horas, 'no Reservatórío do Estreito, e .a segunda. às 20
horas, na Estação Transformadora do Estreito, ambas no 'dia 20 do
corrente.

Florianópolis - 20 de Janeiro de 1'951
.

. .

\

A SOLENIDMlE DE ANT.E-ONTEM NO ,5°,
DISTRITO NAVAL

ASSUMIU O COMANDO DAQUELA Co'RPORAÇÁO O SR.
CAPIIAO DE' MAR E GUERRA AURÉLIO LINHARES

/ � 'i'

DEPUTÁDO JOSE MARIÂ··6ARDOSO·DA ·VEIGA-

l" , HOMENAGENS' ·PÓSTUMAS.
.

O President.e da ��mbléta Leg�slativa do Est'lj.do cumpre o. du�
'or'Oso -dever de ag.radecéT às altas. aUtoridades civis, - _militares, eeIe··
�iásticas e bem ,assim � todo.s quanto se associaram às homen.agens
pósLumas prestadas .pel� Pod.er Le�sl!'tivo Estad-Ua! . ao, ext!nto par'

.

lamentar e, do mesmo. 'passo, .convlda·los para aSSIstIr a MIssa que, r
iEl-m intenção ii sua alma manda' rêzar .aquele POd:ef, . 311.. feira, dia
23 do correníé, às' S heiras, nà CateçraI Metr'OpoTitan3. \

.

.

J.OSÉ BOABA/li - Presidente
.,

\{)EPUTADO JOSÉ MARIA CARDOSO DA VEIGA
MISSA ,DE 7°· DIA .

A VJUVA FILHOS, °NDRÁ. GENRO, NETOS' e IRMÃOS DO DE,

PUTADO JOSf: MARIA CARDOSO DA VEIGA, CONVIDAM OS PA

RENTES E AMIGOS PARA A 'MISSA DE·.7°; DIA QUE FAR.�O CE
LEBRAR POR SUA BONISSI'MA ALMA ÁS"S HORAS 00 ..DIA 22 DO
CORRENTE NA -GAP'ELA DO OOLEGID OATARlINENSE. CONFES
SANDO'SE DESDE JÁ AGRADECIDOS A TODOS OS QUE COMPA
RECEREM A �SSE ATü DE FÉ CRISTÃ.

.DEPUTADO JOSÉ MARIA' CARDOSO -DA VEIGA
MISSA ..

Os Fun'Ciónários da Assembléia. Legi.slativa do Estadú, convi
d.am os parentes e pessôas amigas dD inesqúecivel Deputado JOSÉ
MARIA CA"RDOSO DA -VEIGA. para assistirem' à Missa que mandam
.celebrla,r ,em intenção à sua alma; -ia. feira,- dia 24 do oorTente, ás
8 horas n'O altar de São Judas Tadeu, na Catedral MetropolItana.

Desde já confes,sàm�se gratos a todos que comparecerem a este
ato de fé cristã.

45.137
�

-- O TOTAL DE
BAIXAS AMERICANAS
WASHINGTON, 19 (V.A.) - O

total de baixas dos Eslados Uni-

BI� ..nhor,porque o Creme .,.....
.Kolynol ellmlnlj. 08 .ldos o-

rés·'du,cárles. Kolynos destrol _
bacterla.. que prodnzem eaéIJ ido -

-

dos. Kolynos cl!li'elll os dept__ e'

embeleza o sorriso! Nlio, lIA fiada
,

.

como Kolynos ...... com........ lia c

cAries. Experimente bit.. _.,
\KoJyDOS e••; use70 todos .. dia!

KOLYNOS =-..:.--
,

..... mais

,LIVRE-SE DA. TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

,,======================�,
•

, ,

HOMENAGEM AO DR. ADERBAL RAMOS "-r
DA SILVA

CONCORRIDO. CHURRASCO, HOJE,
CAIÁRINENSE

NO COLÉGIO

o 'RECREATIVO CLUBE""CONCOR DIA REALIZARÃ, HOJE A:NlMADA.
� ,

"SOIRÉE" , CARNÁVALEscA'
.

o ',Recf,eativo Clube ,Ooncórdia, (por ótiQlo conjunto �ue exeeutadi
á;ru3 Chapecó, resolveu dar inicio, as ultimaI! marchinhas e sambuI
ê$te ano, ás comemorações de) Rei cal\navalescos.·

...

MOMO. A diretoria
.

do Concórdia eSti:'
4,ssim tanLo é· que hoje, ás 22 convidando todos ós �eus ass�

ho�s, abrirá seus �IÕes para uma ,dos....para assistirem a esta reoma.
. grande·soirée que será abrilhantada dançante.

-

'j'

... .

,

ÍleSipos ta :

ley_
Nós também ,Somos do sitio, e. como há circo na' t,erra, nã�

podemos perder tempo em procurar constituições 'CDm grifo.
GUILHERLVE TAL

APOLINARIO DOS REIS SANTOS E SENHORA
participam aos parentes e péssoas amiga.s. o con

trato de c,asã'menlo de sua filha Di iUllantina, com o

§l-enhor Darly de Oliveit'a Carvalhó.

Darly e Diamantina

noivos " •

Florianópolis, 18 de. janeiro de 195L

J ir Esta carta não veit! ,pelo correio:
IV Senhor.
�! 'Moro no Aririu. Não sou homêm que saiba muita sabedoria..
,

Mas acabo de 'ler'- um folhêto que contem as razões do recnrsq,
.� oontl'la a diplomaçãó do sr. Nerêu Ramos. .'

.

; J Lá às tantas, 'Ü seu autor sr. Wand·erley Junior, cita um ar-
I

tigo da C.anstituição. su�linhl"'!ldo-Jhe alguma palavra,s. E, em.

seguida, entre iParentesis. escl'clr.ece: Os grf,fO$ não sãO d.o--erigi'lW!:"
.

Em que pese 'cl minha. matutice, sou um inveterado ledol" de ,
constituições. E nunca em alguma, delas, encontrei periodos em

grifo l' Sómente ·agor,a:, pelo acima referid'Ü �e.sclarecimento du.
ilustrado p.r'Of. wanderley Junior fiquei sabendo que há cO;ns.
tituições cOm período desLacados pelo grifo: Muito grato se esse

jornal soubesse indicar-me onde conseguirei um exemplar ne.s,-

sas condições�
,

Amig.a às ordem
Acácio ConselhJeiro. ,

Escreva o distinto missivista' ao Mestre Wande�

'.

I
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