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Magistrados Brasileiros:' .

A mesma religião.:, 0.5, mesmos· alt.ares. .0Presidente.
.

Rio, 5 - Ciente através
Pelo desembargador Gui- e�inente colega Ministro �.

" mesmo, .I,angDelherme Abry, Presidente do Edgard Costa de próximas BRILHANTE ORAÇÃO DO DR. IVO GUILHON;' NO pre estão juntos. Disse-o o

Tribunal de Justiça: comemorações do "Dia da
ALMoçO, DE CONFRATERNIZAÇÃO. PROMOVIDO Des. �unh� B�l'reto que: "O

Pôrto Alegre, 30 - Tenho Justiça" que deverão ser EM COMEMORAÇÃO DO DIA DA JUSTIÇA I
cenarlO, pnnclpal. des�e en-

a honra de solicitar a V. realizadas nessa capital sob, ,'c. I centro e o Pretono. So se a-

Excia. representar Tribunal os auspícios da Associação No almoço de cOnfrater-1 "Seria preciso que a �oz" partam quando cada um 're-.,
de Justiça do Rio �rande do dos Magistrados Brasileiros, nização, promovido como

I
de um 'magistrado, P?r, in- colhe-se ao seu gabinete de

•

Sul nas solenidades que a apresento a V. Excia, na uma das solenidades do Dia f timação superror, tivesse trabalho. Ainda assim, es

Assoc-iação dos Magistrados qualidade de presidente da' 'da Justiça, e real izado do-I ressonancia ,neste ambiente tão juntos espinitualmente
Brasileiros levará efeito comissão organizadora. mi-] mingo último,' no Clube' Do- festivo, penetrando em cada através' de' suas alegações
nesse Estado dia oito de- nha jubilosa adesão, fazen- '

ze de Agosto, com a'presen- coração, para fazer sentir
e arestos".

..

zembro, antecipando agra- do-me presente às solenida- I ça 'de :
cerca, de cem magís- as vibl:ações sincera� do a- �as, apesar das cansei

decimentos. Atenciosas sau- des por intermédio do preza-j trados e advogados, o dr. gradecimento, por tao alta
ras e sacr'if icios, das ma

dações. Samuel Silva - Pre- do amigo Ministro Edgard. Ivo Guilhon Pereira de Me- distinção, expressando pa- guas e dissabores, haverá
sidente. Costa. Cordiais saudações'IIo, integro e culto .Iuíz de lidamente, numa saudação sempre um Dia da Justiça,-
Pelo desembargador Ed- Ministro José Linhares � Lajes, proferiu o brilhante que vem de longe, a alegria uma hora de confrutern íza

gar Pedreira, Presidente da I Presidente do Supremo Tri-I discurso que inserimos a se- do momento conf.raterlllza ção como esta, em que nos

Delegacia da Associação dos. bunal Federal. . guir : \,
,

dor, entre aqueles que o des- sos corações pulsam juntos,
tino uniu, dando-lhes a fe- como a dizer .que o ideal que
licidade de algumas horas, nos anima é um só.
que ainda não tiveram no PIERO CALAMANDREI,
trato constante dos livros, cujo livro -"ELOGIO DOS
sempre á procura do bem e JqIZES", é também louvor
dá verdade. do advogado, porque, não

l'�, os que aqui estão, to- ha que distinguir na nota
dos, sem exeção, são os ba- vel obra, um do outro, des
talhadores ,da justiça, que creveu as aspirações de ca
tanto se servem em torno da um, para, afinal, depois
de uma mesa, para beberem do caminho peré.�1?l'ido, a
o vinho da amizade e da so- braça rem-se mutuamente,

RIO, 10 (V.A.) - Está a- por Sandra. Numa das

car-l'esta
o verdadeiro marido, lidariedade, como se encon- sem que, conhecessem qual

inda. em mistério o caso da I tas, o capitão pedia que Nelson Lima que 'veio de S. tram nos prélíos judiciarios, das profissões a melhor.
suicida do avião do Cruzei- Sandra não gastasse tanto Paulo acompanhado de sua onde os interesses e as pai- Não' de 'furto ao desejo
1'0 pois a identificação feita I pois que êle para economí- mãe e filha Maria Josê. Nel- xões bramem encapeladas, de transcrever esse maraví
por Nelson Lima Neto., de sar estava até lavando suas son: reconheceu o caclaver de como as ondas do mar, para Ilhoso trecho, em que fala o
São Paulo, é falsa, const�-I)�oupa:s.

, ,.'o. > ,,' "

sua esposa, Fo.ram abertas depois, encontrarem-se a- advogade r I
tando ele próprio, depois, o RI�, 10 .tV<���)"" ;,.: l\'iaif.', a� malae de b&�ag-e:l'í1 da su í- ll1�sti)sament�, dando-se as "Tal é ar nossa vida, olrl

. '

ê�ano. Julgand? tr,ata;:-s,e J
uma vez. fo:,��lI��?'"O.:,s:p'�ll-, Çl��., J.>el�,;$.!ame .das y�ças (;na�'S, es.qu?eldos da' .re-frega' :Juiz, e tal será o nosso des-

de sua esposa. Nelson :v rei- t&meIfto"da �c](Iac (lo av:aO:'lesverafu as âutor'idádés eH- . que o Direito provocou. tino, se todavia nos fór da-
ra verificou, após �'á�ido A_ policia assim decidiu en\ centrar elementos mais in-I, Não h a quem �s separe: do envelhecer. Por isso sin-

varri-se presentes quase to- exame, tl'aiIKu'-se efetiva- VIrtude de haver chegado a teressantes para o caso. JUlzes e Advogaaos. Sem- to que, por nenhum preço
dos os juizes catar inenses, mente de sua esposamas· consentiria em mudar, de
in.clusive substitutos. A posteriormente, diante de Ca'tl·vante Homeo'agem a'" Impreusa profissão e a este destino

���s::lad�:t:i�:O!���:rf;��:� �����a:!���.s, p��,����Íl�e;tl��
,

.... . .'.
'

qU�e:p����' o juiz:
munhas, foi aberta a baga- NA RESIDENCIA DO SR. ALMIRANTE CARLOS SILVEIRA CARNEIRO, S.

I
Nem eu, porquanto me pa-

gem de Sandra Maria ou EXCIA. OFERECEU UM COQUETEL AOS HOMENSDOS ;JORNAIS E DO RA-: rece a mim que entre todas
Maria José constante de DIO - MAGNlFJCA INICIATIVA DO ILUSTRE CO.MANDANTE DO V() DISTRI- as profissões que podem
duas valises e um saco. En- TO NAVAL ser exercidas pelos mortais

Iniciamos hoje e prosse- centraram-se peças de rou- Para os homens de im- dúvida, dêsse reconhecimen- tel em sua residéncia, no a- nenhuma melhor que � d�
pa, 24 telegramas e 50 car- prensa as. homenagens das to, pelo trabalho pa,triótico prazivel bairro da Pedra juiz, pode contribuir para
tas do capitão Guilherme' a,ltas autoridades do País Que, reciprocamente, as au- Grande, à rua Rui Barbosa. manter a paz entre os ho
Franco com diferentes en-, são conforta'doras, porque toridades' e os' homens. de Ontem, às 16 horas,

os,' mens; não, nenhuma óutra
del'eços pelo que deduz-se elas manifestam, 'de sobêjo, imprensa,. em favor do bem jorn�lista's. Zedar �,er��i�o senão a do juiz, distribuídOl:
que Maria, José VIaJava o reconhecimento, pelo que comum, está no ato do sr. da SIlva, dIretor do Dlano

,.
do balsamo que cura todas

constantemente. Nas cartas os jOrnalistas proeUl;am rea- Almirante Carlos da Silvei- da Manhã, Seixas Neto,. cli'- as feridas, que é. a justiça,do capitão fazia referencias lizar em beneficio da coleti- 1'a Cal'l}eiro, ilustre Coman- retor do "Diário da Tarde", Sim, além disso, que a cons
a. duas pessoas de nomes vida{le. dante do VO Distrito Naval, Lotar Schieflel', de "A Ga- ciencia de haver renunciado
Leo e Lourdes. A leitura das Tra� predominante sem oferecendo-lhes um coque- zeta e o sr. Domingos F. a melhor parte de mim mes-
missivas d.eixa ver que o ..._. "' _•••.,........... d'Aquino, deste diário, fo- 'mo para assegur,ar' a felici-
capitão vivia apaixonado Espetaeulo"" 'Inédito no Rio com ���aha��e�:�:��eo�aP��s:� (Continúa na ga página

Papel de ImorAI- a chegada do Cruzudor «Barro-so» ;!�riosá Ma!'inh� de ,Guel'-

0, riso da cidad-e
-

sa em 1952 RIO, 10 (V,A.) - A

pO-lque
as forças dos contra- Recebidos por s. exda., ....

'. pl�lação do Ri? assist�l'� �o- torpedeiros efetuarão em sua exma. esposa e gentil fi- ,-

RIO, 10 (V.A.) - Despa- !mmgo espetaculo medIto torno .do "Barroso". Antes lha, os homens de imprensa,
cho procedepte de Washing- com a chegada à Guanabara de a,tingir a ilha Contuba após o coquetel, gue trans
ton, informa qúe as consig- do cr.uzador "Barroso" ad- uma esquadrilna tendo a correu em aristocrático am

nacões de emergência cor- quirido 110S Estados'Unidos. frente' o Barroso inverterá biente de cordialidade, fo
re;pondentes a 1952 de pa- O navio de guerra deverá sucessIvamente por' naVios. ram levados por s. excia. à
pel de imprensa, elevavam- estar defronte a praia de A evolução se dará. em fren- Escola de Aprendizes Ma
se a 27.500 toneladas métri- Copacabana as 10 horas os- te a ilha 2 Irmãos deman- rinheiros, em Barreiros on

cas e foram recomendadas tentando em seu mastros dando para .o Rio de Janei- de foram colocados aó par
pela Conferência. Interna- principais 08 sinais 'feitos 1'0 com todos navios da es- das magnificas instalações
cional de Materiais, tendo pelo almirante Barroso du- quadra estando todos em- Em meio à magnifica expo
sido possivel obter essa rante a Batalha""do Riachue- bandeirados. sição que o sr. Almirante
quantidade mediante enten- lo. Nas proximidades das RIO, 10 (V.A.) - Com a fez, com felicidade, aos pre
dimento entre os consumido- ilhas Ti.iucas uma força de chegada'marcada para ama- sent(!s, destaca-se, como ma-

1'e's e produtores norte-ame- contra torpedeiros também nhã do cruzador "Barroso" téria de grande alcance na

ricanos e canadenses. Das embandeirados' irá em seu que se achava na Ilha Gran� formação dos nossos maru

consignações de, emergencia encalço com sinal de boas de depois da viagem direta .ias, a fabricação de esca.

recomendadas pela Comis- vindas. A aproxiÍnação do IdOS Estados Unidos consti- leres de treinamento, de
são Internacional de Mate- "Barroso" do forte de Co- tu irá um acontecimento fes- cujá série de 12 serão pron
riais constam umas 15.800 pacabana este dará salva i tivo para os habitantes da tos, em janeiro vindouro, 3.
toneladas métricas a serem de 21 tiros. O mesmo farão, zona, do sul da cidade espe- Essa particularidade, in
distribuidas ao Brasil, Chi- as demais fortificações do cialmente Ipanema e Copa- tel'essante sob todos os pon
le, República Dominicana, porto e o cruzador respon- cabana. O "Barroso" será' tos-de-'Ç'ista,. é fató que as

Alemanha, França, IH.doné� derá com uma ún-ica salva. recebido por uma' escolta de sinalará a passagem daquê
sia, Nicaragua, Espanha, A parte principal do espe- destroiers e saudados por la ilustre alta patente da
Uruguai e Iugoslavia. táculo reside, uas evoluções salvas de todos os fortes.

.
(Continúa na 3a pág.)

As várias solenidades com

que o Dia da Jusriça, foi

comemorado nesta Capital,
tiveram o maior exito e bri
lhantismo. Marcaram elas,
na realidade, uma nova .fa

se para a nossa magistratu
ra, com o sentido de contra

ternizacão que alcançaram.
Iniciadas com uma sessão

magna, no egrégio Tribunal
de Justiça, às 14 'hõras do
dia R, prosseguirarn no dia

seguinte com um grande al
moca no Clube Doze e se

enc�l'raram, em Tijucas,
com a inauguração do bus
to do nosso eminente conter

raneo.sr. Ministro Luis Gal

.Iottí.
Conforme já noticiamos,

todos os festejos, tiveram a

presença do exmo. sr. Mi
nistro Edgar Costa, do Su
premo Tribunal Federal e

presidente do 'I'r íbunal Su
perior Eleitoral e da Asso-

. dação dos Magistrados Bra
sileiros, e dos exmos. srs,

Ministros, Afranio Costa e

Vasco Henrique' d'Ávila; do
'I'r'ibunal de Recursos,

'

dos
desembargadores Sabóia Li
ma. Fderíco 'Sussekind e

Cid Campelo, aqueles do
Distrito Federal e este do
vizinho Estado do Paraná,
do sr. Procurador" Mario
Acioli de Almeida e 'do dr.
Cordeiro de Melo, secretar-io
do Supremo .Trihunal. E8ºe
cialmente convidados acha-

de às comemorações, nelas
se represen tando pela dire
toria da Ordem, secção des
te Estado.

.

guiremos em nossas proxi
mas edições, a publicação
de vários dos eloquentes e

importantes discursos pro
feridos em varias das bri
lhantes soÍenidades.

Regressaram
Em avião especial regres

saram ontem os ilustres vi
sitantes que vieram a esta
Capital especialmente para
assistir as festividades do
Dia da Justiça.

Telegramas recebidos:
Pelo Ministro Edgard

Costa, Presidente .da Asso
ciação dos. Magistrados Bra.
sileiros:
Florianópolis, 8 - Em no

me do Govêrno do Estado e

do povo catarinense tenho a

satisfação de c'umprimentar
V. Excia. como , presidente
da Associação dos Magistra
dos Brasileiros e uma das
figuras eminentes da Ma
gistratura Nacional, pela
signicativa passagem' do
"Dia dá Justiça". Coi"di�is
saudações. lrineu BOl'l1hau
sen,.-.Governador.
Florianópolis, 8 - Comu::,

nico a V. Excia. que a Ca
mara Municipal, por pro
posta do Vereador Vitor
Fontes, consignou na ata da
sessão de hoje um voto con

gratu lat!ól'io- ao ieminente
magistrado pelo' m0tivó da
passagem do "Dia da Justi
ça". Respeitosas saudações,.

Mínima .256.Florianópolis, Terça-feira, 11 de Dezembro de 1951 50 CENTAVOS

Envolto· em . mistério o caso da
iovem que se suicidou· no avião
Ainda uae 'foi dada a sepultura

o cadaver' de �aDdra

- Se 'esta valsa é dedica
d.a apenas aos nQvos'
bacIlareis em direito,
como é que o sr. Gove'r
nador está dansàndo 'Z'

- .Ê que êle é bacharel
pelo avesso!?!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Coa••IUdo, 1.181.
DR ARMAND'O VA-a..J,dlnc:1al 1.181. •

LERIO DE ASSIS

o.. 8en1çK de Clinlca I.ta.UI
MEDICODR.NEWTON

D'AVILA

. DR. MARIO
WENDHAUSEN

ClfDiea médica da -adulto. e

eriançá•.

"'.)' -\ .. j ,", ,,' f··t�,L?
Dr) lot6nitlbmz'de Aragão

.
Comunica' a seus clientes e amigos que rei-

aiciou a clínica nesta Capital.
.

CONSULTÓRIO: ·J;l.ua Nunes Machadp,
(consultório' DII. Oswalilo Cabral) - Das 15 àe
17,30 horas.

.

RESID:€NCIA: Rua Bocaiuva, 185 - Tele
fone M-714.

. Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Santos Dumont, 12, -Ap., 4,Rua
-------

Dr. Medeiros VieirâJosé

ADVOGADO
CaIxa Postal 150 •• Itajaí -. Santa CatarIna

\ .

-----------------------------------------------------------�-----------

CADERNETA N° 25.467 I CADERNETA N° 25,465
CADERNETA N0 17.167! CADERNETA N0 17.165
CADERNETA NO 31.275 i CADERNETA N° 31.273
CADERNETA NO 17.379 i CADERNETA N° 17.377
CADERNETA N° 10.691! CADERNETA N° 10.691

o resultado acima é .do SORTEIO do mes de NO-,,'
VEMBRO de 1&51 EXTRAIDO dos cinco primeiros pre
mias da extração da Loteria Federal do dia 28 de No-·

vembro de 1951

Florianópolis, 30 de Novembro de 1951
Visto

Orlando L. Seara - Fiscal de Clube de. SOl;teios"

FAÇ,! UMA VISITA A"
FABRICA DE MóVEIS

DE

Rodrigues
&: Santos

YI,uzJ. UMA & IRMÃOS
.

Cons. Mafra, :37
Florianópolis

•

.,

ESCRITÓRIO DE
\ .

AGVOCACIA I Materiais de Construção,.
DO SOLICITADOR WAL

IBeneficiamento
em Gera�,_

DIR CAMPOS Madeiras para todos (l$!>'

Advocacia em geral Fins. Abert.uras, Assoalbo�..

Funciona junto a08 Iosti- Forro Pauhsta, etc., Made...."

tutos e Caixas de Aposenta· ras de Pinho, Lei e QuaHda-·
doria. Acidentes do Traba· de:

lho. Inventários. Sociedades. Escritório, Depósito �

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Maio:,

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

Meireles, nO 18 - 2° andar. nópolis .

Viagem 'com segurança
e rapid�z l!

s6 NOS CONFORTAVEIS fuiCRO-ONTBUS DO iiiR4�IDO {(SUL-BRASILEIRO» ' f��
Fbrianópúlis - Itajaí - J'oinville - Curitiba 11
A
A· R.ua Deodoro esquína da r� .

genCla: Rua Tenente Silveira �;�
;-"1
{fi,

�

A T L;.. A N-T I ·0 A RAC'O
.

os MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FÂCILIDADES!
,

.

RADIOS ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOcA..DlS€0S AGUL,HAS.,
ENCERADEIRAS GELADEIRAS' LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS AL�0FALANq:ES,-·· R&.:

SISTENCIAS -. CONDENSADORES•

f

!.:.
o mais· completo estoque de peças para radio

.

Rua .7 ·de Setembro, 21 e 21 A _' Florianópolis
.

I ..

,

,

)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

JUIZES .. [,
.

ADVOGADOS Vida' Slcial
trarem e de S€ compreende- na toga do magistrado, não Sussekind é D julgador
Tem, vivendo a mesma 'vida e se restrige : ao capelo dos I que não faz rodeios, vai
.() mesmo direito.

..

doutores, não se demora á i certo' ao amargo da cau-

As duas altas .missões, banca dos advogados, não se j
sa, donde sai triunfante' o

'ilue tambem querem o mes- esconde no ventre dos pro- diréito; que oDes. Saboia
:mo direito, a mesma Iiber- cessos. Caminha, alarga-se, Lima é o homem que divide
'.(fade e a mesma justiça, são invade morros e campinas, a sua tividade laboriosa
dignas e. enobrecedoras. porque sendo um dia da' com os pequeninos. e despro
Uma delas - a advocacia," justiça � o dia 'da unanimi- tegídos, que vivem abando
,condensa na sua gloria, a dade. Vale tanto para

-

os nados. Ainda, agora, sua

-figura oracular de RUY que a defendem e ,distri- conferencia sobre Evaristo
:BARBOSA, que foi sempre buem ·como os que 'a pleí- de Morais, o maior advogado
:advogado. A sua vida, é a team e' recebem. Ele, é 'por criminalista dos nossos tem
'vida do Brasil nos seus isso.

/
sobretudo, o dia, . dos :p08, revela conhecimentos

maiores feitos: Na palavra mais fracos, dos mais po- profundos da infancia aban
_elegante.de SABOIA �IMA: bres, dos mais simples, dos dônada, tema que ,ele des
'''Advogou' a causa dos es- mais desprotegidos. Dentro creve sempre nas. suas dô-.
'eravos: eis a Abolição. Ad- dela ha mais do que o cul- res reais; que Mario Acioly
'Wogou a causa da Federa- to á lei escrita, porque é é a àlegria e a vivacidade
-eâo : eis a Republica: Advo- tambem o dia da boa fé, .da em pessôa, tanto que, pode
'gol! a causa das nações: eis palavra de honra, das pro- mos dizer, que é um vulto
'.:li Conferencia de Haia. Ad- messas cumpridas, da con- que representa a mocidade
'vogou a causa da Humani- fiança entre os homens, e da da Procuradoria Geral da
-dade : eis o Sermão da Mon- paz que provêm dessa con- República.; que Cid Carn-
tanha, em Buenos Aires". fiança". pelo, da terra dos pínheí-
, A outra missão augusta, A Justiça, pois, que fes- raís, vizinho nosso. que nos

,é a magistratura, da qual o tejarnos, é a propria vida honrou COiU a sua visita é o

.Juiz, disse-o o saudoso e dos juizes e advogados, vi- trabalhador' íncansavel que
'Culto Des. JOSÉ ANTONIO vida nos Tribunais e nos tem a seu cargo a correge
'NOGUEIRA: "é como um Pretorios e, da sua bôa a- doría, onde o magistrado é
Deus sereno e firme, capaz plicação depende a felici- um verdadeiro professor
mesmo de morrer pela justi- dade da sociedade. porque ensina, orienta e

-ça", É, finalmente, essa fi- Pelo seu amor, pelo seu corrige; 'que Cordeiro de
:.guru heroica do soneto de cumprjmento, pela sua fé, Mello, é o Secretário do Su
.ADELMAR TAVARES: aqui 'nos reunimos sob os premo, estimado e cumpri
-da rude faina mal recom- auspícios da Associação dos dor dos seus deveres, desta-

pensada Magistrados Brasileiros pa- cado como o mais capaz pa-
.das pedradas zurzidas sem

ra acentua-la e engrandece- rá organizar a Secretaria do
razão Ia, sob a promessa solene Tribunal de Recursos.

Que humildemente vai 'de que não havemos de fal- E, maior registro o faço,
-como viveu ta-la, nós juizes catartnen- com alegria, pela presença

Que deu justiça ?- todos ses, .que temos honrosa trs- entre nós do Ministro ED-
'que pediram dição e exemplos dignos a GARD COSTA, magistrado

E que 'em seus tristes seguir e a imitar. digno e austero, inflexível
'dias ninguem deu. Não terminou ontem o dia no cumprimeito do dever,

.

.:A todos qlte.sel'"v�� a jus� da justiça, êle prosseguirá servindo a justiça ha 33 ---
tiça, no seu dia maxrmo, e caminho em fóra, porque ela anos, com dedicação, traba
preciso �embrar, como home- é eterna co�q, a .noite dos, lho, ínteligenctar-e -curtura.
nagem a el�, �u..e, ? apare-· tempos. Duas vezes Prestdente . do
lhamento JudICIarIO não Prouvera á Deus que es- Tribunal de Apelação do
funcionará bem, sob pena ses minutos de confraterní- Distrito Federal, fôstes,
de comprometer as' garal�- zação se repetissem, para sr, Ministro, um grande
ti�H do cidadão, no seu di-

que, todos nós tivessemos Presidente, como disse o
'reito pessoal e na saguran- um contacto mais estreito e Des, SABdIA LIMA; "dan-,
ça da propriedade se, a jus- uma convivência mais ínti- do vida, realce e relevo á
tiça não for re.speitada, ac�- ma, para podermos fios en- função". Vossa atuação foi I
tada e obedecida. Nos ensI: tender e compreender. dinamica, com iniciativas
namentos-odo Des. JOSE De nossa parte, já tive- como a Conferencia dos De
DUARTE: "Justiça é o cli-

mos correspondida a amiza- sembargadores, 'memoravel
ma ?e respeitabili�ade e de, o fraternal a1;>raço, a assembléia que presidistes e

conflança que respIram os simpatia e a admiração, que da qual fizeram parte os
'litigantes; é não desespe_r�- se entrelaçaram numa per- ilustres Desembargadores
Te�l as pa!-'tes com os �leI- frita coml�nhão de ideia� e catarinenses MEDEIROS
tos que cnam cabelos bllm- aplausos as nossas asplra- FILHO e;URBANO SALES.
�(}S enquanto � cabeça dos ções comuns. Sinto que a- Promovestes a fnndaçã'o da
Julgadores estao lustrosas e quele "delicioso pungir de Associação dos Magistrados
·plenns.,. Justiça é não fal- acerbo espinho", de que fa- Brasileiros, por diligencia
t�r_ao d�ver, é. �catal:_as ,de- lára Garret, já começa a da qual, aqui nos encontra- -�D\·�··e-·--s.,.·pe·dl-d.-a--·-.elsoes;

. e_a �lhgencla, e. a oprimir os nossos corações, mos, com a finalidade de es-
_'desamblçao, e a renuncul.

mas ficará conosco a Jem- treitar os lacos de amizade
J�ls�iça � a ardeI?' é,a dis- brança duradoura da& horas entre os magistrados espa-'
clphna, e o respeIto, e a so- vividas marcando como lhados pela vastidão do ter- Na impossibilidade de

, lidariedade, é o amor á lei, exempl�, a atitude, a sere- ritório nacional. O que que- despedir-nos de todos quan
'o culto ao direito, a defesa nidade, o bom ensinament.o.' rieis, aqui estamos realizal1- tos pertencem ao nosso cír-
das instituições mas, tam- Se já conheciamos espiri- do. "A união da magistratu- culo de amizades, por moti-
bem d d' 'd d vo de seguirmos para São, o apreço a Ignl a e tualmente nossos amigos, os ra, a solidariedade entre os
pessoal e dos primores da ilustres visitantes, agora, juizes, o intercambio cultu- Paulo, onde fixaremos resi-
eultura e �o carater"., podemos afirmar que: o Mi- ral, a cooperação, enfim, pa- dência, à rua dr. Ismael, n.

Pa d d J t 51, externamos, por inter-. 1'a a VI a a us Iça, o nistro Afranio Costa é o 1'a o fortalecimento do PÓ-
,qU� é nece�sario e o .que mâgistrado que julga e di- der Judiciario, que, inte- médio dêste, os nossos agra-
ma1s v I b 1d' dec'imentos pelas atenções e

,O
- .a e,

_

e um�' . o�. eI
.

e l'Íge, organiza e. dist:ibu.e . gramas, .ao qual :stá confül.-
rgal1lzaçao JudIcIana, pIO- imperturbavelmente a Jusb-lda a maIS ,essencIal das fun- gentilezas que sempre nos

'e!l1mou HAROI..DO VALA-
ça; quer o Ministro Vasco ções do Estado -a garantia dispensaram, bem cO,mo as'

DÃO, nada adIarltando al- d'Avila, que vimos com tris- da convivencia social pela
nossas saudosas despedidas.

ter t 'b
'-

d P Ceasar Armelli e Senhora.ar as a 1'1 ulçoes o 0- teza se afastar de 'nós é o proteção á liberdade, á for-,der _Judiciario, se os seus cavalheiro delicado� e de fi- tuna e à vida dos cidadãos".
orgaos continuam os mes-

no traço que julga com a- Ergo a minha taça pela. da Associação dos, Magis-1110S
•

doutros tempos, se os cêrto e precisão; que oDes. ,felicidade dos presentes e trados Brasileiros.
ll1�glstrados permanecem
com vencimentos ,h'risodos, lque afastam da carreira os

grandes juristas patl'ios, se

faltam aos juizes e tribu
nais instalações materiais,
lhesmo a�tÍnais modestas.
-

A consagração que emana
do "Dia da Ju'stiça", disse
o um joalheiro da frase _

:MARCONDES FILHO, num
dia de reunião fraternal co-
lUo esta:
"Vai mais longe, expande

se, alteia-se, extravasa e se

<lerrama por todos os rin
,cões do Brasil. Não se fixa

ANIVERSÁRIOS:
SRA. JORGE G. L. VARVA

LHO
Ocorre, hoje, o aniversâ

rio natalício da exma, sra,

d. Cecilia Ligocki Carvalho,
digna esposa do sr. José G.
L. Carvalho, funcionário de

Livonius & Cia., nesta Ca

pital.
A ilustre dama, muitas

homenagens serão presta
das, às quais nos associa-
mos.

FAZEM,· ANOS, HOJE:
S�NHORES:

- Valdemar Schmidt.
- Artur Schneíder.
SENHORITAS:

- Cecilia Luz,
- Rômala Martins. '

- Maria Martins.
ENFERMO:

MEN. FEIJNANDO FER·
NANDES D'AQUINO
Foi submetido à melin

drosa intervenção cirúrgi
ca, ontem, no Hospital de
Caridade, o menino Fernan
do Fernandes d'Aquino, fi
lhinho do nosso companhei
ro de trabalho sr. Domingos
F. d'Aquino, gerente de O
ESTADO.
Fernando Fernandes foi

operado pelo conceituado e

experimentado clínico espe
cialista dr. Guerreiro dã
Fonseca, que, graças à sua

competencia, foi a interven

ção coroada de plena êxito,.
estando o paciente, interna
do no .quarto n? 15 daquela
caea de saúde, passando
bem.

Tek
Camisas, üravat&s, PiJ.

mes Meias da. melhor...

pelo. menores preço••ó ••
'

CASA MISCELANIA - RUI
Coa8elheiro Mafra.

AVENTUR,AS DO

t? ?,'�
;i!

'

"i �

Beneficência do-s Profes
sores de S. Catarina

Com a msnsaltdade de três -,

cruzeiros (Cr$ .3,00), a Be
neficência .dos Proressores,
contando, atualmente, com

6.476 associados, já pagou,

A Beneficência dos Pro
fessores de Santa Câtarína
efetuou o pagamento dos

400 e 410 pecúlios, no valor,
cada um, de nove mil e qui-
nhentos cruzeiros ., .

«i-s 9.500,00), aos herdei- de pecúlios, Cr$ 282.400,00.
ros das professoras Leonti- Podem ser associados da

na dos Santos Negreiros Beneficência, também, os

(professor estadual), e

I ex-profeg.sore� .fe�erais, e�.
Francisca Gonçalves Cabral tadu�is, mumcipais e parti-
(professor mUnIcIpal). culal es.

, .

'_'---'.

DIA 19 DE DEZEMBRO
Estréia do TEATRO CATARINENSE DE COMÉDIA

apresentando a farça de Garcia LORCA
"A SAPATEIRA PRODIGIOSA"_

(Ingressos à venda no Hall do Cine RITZ)
, ,

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

Cine-Diário ::::�O�8 b01l8-
RITZ

IÁs 5 e 8 horas DlDreDSa
ODEON

Ás' 8,15 horas Marinha de Guerl'a à frente

Sessões das Moças. do VO Distrito Navad, em

Com sangue e fogo escre- Santa Catarina.

.veram sua historia no oeste Após, foram os jornalís-
bravio. tas levados, tambem pelo sr.

Ombro a' ombro lutaram Almirante, à antiga Escola,
como bandoleiros e mão a em Coqueiros, em cuja opor-

mão defenderam a lei. tunidade foi vedficada ne-

INFERNO OU GLORIA cessidade da construção do

Technicolor atual prédio, em Barreiros.
com: Assim, não poderia ter

Waine MORRIS - Janis sido mais oportuna a home

PAIGE - Bruce BENNETT nagem que o ilustre Almi-
_ 'Geraldine B'RÓOKS e, rante Carlos da Silveira
Robert HUTTON.

\
Carneiro prestou à -impren-

No Programa: sa, falada e escrita, por-

Noticias da Semana. Nac. quanto ensejou a todos co

nhécei do .prog_r�m,�. de 'açãoO Magico de Sopapolús,' .L
•

. benemérito que ·em s. excia.Des.
Preços: .

movimentando no Comando
Sras e Srtas - Cr$ 1,50 do VO Distrito Naval, em

Estudantes - Cr$ 2,00 Santa Catarina.

ICavalheiros - Cr$ 3,20 O ESTADO, que partici-
Imp. até 14 anos. pau do coquetel, consigna os

ROXY seus melhores agradecimen
tos pela maneira cativante e

cavalheiresca com que. foi
o seu representante distin
guido.

,.

Ás 8 horas
... E o sucesso continua.

A ECHARPE DE SEDA

Telegramas
retidos

com:

Olga LANTOUR - Ilka

SOARES Alexandre
CARLOS e Elvira PAGÃ.

Leia "O ESTADO"

No Programa:
Cinelandia Jornal.
Fox Movietone.
, Cr$ '5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

IMPERIAL Relação dos teiegramas
Ás 8 horas retidos no período de 4 a 10

A NOIVA ERA ELE do corrente:
com: Dario Carvalho, Joaquim

Gary GRANT e Ann SHE- Izirio Neto, Maria Virginia
RIDAN. Soúza, Orestina Wolf Lagos,

No Programa': IManuel Silva, Dr. Walfrid
Noticias da Semana. Nac. Baer, Vilibaldo Michek,11r
Metro Jornal. Atualida� Igel, Antonieta �l'aglia, In:-

des. terfaz, Ana Souza Mendes,
Precos: I Parazai Azevedo, Leoni-
Cr$' 6,20 e 3,20 na da silvà, Fani Ihá Bar-

Imp. até 18 anos. reiros, Maria Matos, Alcy
IMPERIO (Estreito) Miranda, Manoel Silva, Ba-

Ás 8 horas tis ta, Luiz Alberto, Dl'. Ber-
Sessões das. Moças. nardo 'Berka, Flavio Felix,
Glenn FORD e Janet Dr. Rid Silva, Ivete Santana,

LEICH. Ernesto Xavier de Souza,
em:' Nicola Francisco de Moura,

IDEAL DE UMA VIDA Joana Godoy, Lucena, Dur-
Preços: valina Maria Alaide Fagun-

Cr$ 1,50, 2,00 e 3,20 des, Nilson Silva - Estrei-
Imp. até 14 anos. to.

ZE-MUTRETA

r

. . ..
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Lorenzi organizou .duas e

quípes, assim formadas;
Equipe A - Mosiman,

Jalma e Aduci ; Cal ico,
Agostinho e Osni; Petruski,
Teixeirinha, Otávio, Eucli
des e Renê.
Equipe B - Viana, Afon

sinho e Ivo; Pacheco, Bolog
nini e Pilolo; Testinha, Ni
colau, Zabot, Nascimento e

Sadinha (Chico).
Lamentavelmente não _pou
de o técnico Louriva'l Lo
l'enzi 'contar com os elemen
tos I

_ desta Capital, como

Agradou o primeiro exer
cicio do scretch

Finalmente, teve lugar, Saul, Dolly; Romeu, Engui
quarta-feira última, no está- ça, Garcia e Laudares, os

dio do Clube Atlético Car- quais não obtiveram licença
los Renaux, �edido à F.C.F. dos clubes a que se encon

para o preparo da Seleção tram vinculados. Para o

Catarinense, o ensaio inicial proximo ensaio, que segun
do Scratch harriga�verde do soubemos terá' lugar a-, I

que intervirá no próximo: manhã, no mesmo local, es-

Campeonato Brasileiro de pera ° coach carioca contar
Futebol, marcado para mar- com o concurso de' todos os

convocados.
,O ensaio de quarta-feira

terminou favoravel a equipe
A, pelo escore de 5 x 1. Os
tentos foram de autoria de
Teixeirinha (2)" Euclides,
Otávio, Petrusky e Nicolau,
este para o vencido.

'

Sábado, em palestra com

a nossa reportagem, Louri
val Lorenzi manifesto.u-se
satisfeito com os primeiros
resultados obtidos pela se

leção dizendo que o máximo
esta sendo feito para maior
sucesso da equipe. E fez
questão de ressaltar o cari
nho demonstrado pelos di
retores do C. A. Carlos Re
naux que tudo tem feito pa
ra facilitar o preparo' do
"onze" que nos representa
rá no Nacional de Futebol.

nosso estimado colega de
imprensa, Hélio Milton Pe
reira, ex-redator esportivo
de "A Gazeta:' e "Diário da

SEUS INTERESSES NO
'Río de Janeiro serão
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO'- ALVJl8
advogad,o

Av. Rio Branco, 128 -,Sal&8/1303/4
,TeIt. 82-6942 - 22-8005.

I
r
r

Florianópolis, Terça-feira, 11 de Dezembro de 1951 ,'O ESTADO

.
.

Consagradora vitória do remo barriga-verde
P, Alegre, 10 (V.A,).:...._Na ,eliminatoria, de remo da r'egiao sul, ,realizada ontem .em
Porto. 'Alegre, a guarnição. cataríaense forma�a per Décio. Couto, Hamilto_n Cordeiro,
Sadí Berber, Manoel Silveira e Walmor Vilela, conseguiu se impor aos, ganchos, der
rotando-os espetacularmente. Mais uma vez, pela bravura de seus deaedades filhos,

cobre-se de glorias Santa Catarina.
•

.........._·......• ........• .........,.......-- ............................-...-.·......._....-..:rt.·.-J..-..-..,..w_· ..-.........- ....

"O
.,.._-.. ..-••�.-_._ _ __. .-. ."._..",. _•••__••• •...,..."..., ,_._-•••••._ -. __- •••- __ _-_ �• ._,.•••__rtAJ-. _ _......". .._..._,...,.

Avai-Lider·· Absoluto t:�=:����ato
, _

•
Continuou o certame da

Do modo como vai cami-ltos, enquanto que ensejava \AmériCo, Niltinho e Sau!. Segunda Divisão de Amado-
nhan do no Campeonato de ao Bocaiuva a retirada do BOCAIUVA - Hélio, res. Sábado, à tarde, o Her
Profissionais, dificilmente zero por intermédio de uma Waldir e Theodoro; Raul, cílio Luz derrotou o Guaru
o Bocaiuva largará a "Ian- pena máxima, muito bem e- Início e Cobra; Nelson, Car- já por 3 x 1 e domingo pela
.ternínha" que quasi todos, xecutada, por Rául, aos 14 riço, Helio; Adilio e Quinze. manhã; sob as ordens de
os anos o acompanha. minutos. Os quatro tentos Na preliminar, entre os João Sebastião da Silva, o

Sábado o clube do sr. Aga- da segunda fase foram todos conjuntos secundários, saiu Flamengo superou a A. D. -,

pito Veloso foi ao estádio da cons igriados por Américo, o tambem vencedor o Avaí por TAC, por 6 x 3. Sabado e A diretoria do Ipi
rua que lhe empresta o no- herculeo comandante da 0- 5 x .1, mantendo-se invicto ldominmo""próximos estão ....

ranga Futebol Clube,
me, para o cumprimento da fensiva, que assim obtem na Iiderança, marcadas novas partidas. avisa aos interessadosrodada número dois do re- um novo record, com 'cinco ,••••••••••••••••0......................... que, a partir desta da-
turno em que apareceu co- tentos que somados aos qua-

O 'H
'

I- M·II P
- ta, o aluguel do seu Es-

mo adversário dos lideres do tro que já possuí perfazem r.I, e 10 I' 00 _ erelra tádio, estará a cargo docertame: o Avaí. nove que o coloca na lide- 'Senhor Antônio Dias,1\. disparidacle' de forças rança dos artilheiros. Dentre quantos, sábado, I Tarde", desta Capital e vi- com quem deverá ser
era enorme .e ·pal:a realizar A turma avaiana produ- último, colaram gráu

pela'lce-,pl'eSidente
da Associação feita a requisição.

o máximo -0' esquadrão bo- z iu um bom trabalho, sendo nossa Faculdade de Direito dos Cronistas Esportivos de ! UIRf:TORIA
quense treinou com muito de destacar o trabalho da temos a destacar o nome do

. S�ntR Catarina.
afinco.

-

ofensiva que melhorou con-
'

O talentoso' colega que
A coisa ia bem. Resistia sideravelrnente, Quanto ao t b 'd br'i A' '. 6

'

a
-

Ama'nha-bem o Bocaiuva ao maior conjunto boquense de início' ;�':t�:lOP���U�g-a��� Fe:;� , vai x u raol- ,

'Volume de jogo do seu pode- funcionou com agrado, re- ração Catarinense de Des- á 'noiteroso antagonista, até o 400 sistindo com ferocidade aos portos Universitários,' du-
minuto, quando Nizeta a- ataques dos "azzurras". Na rante algum tempo' redigiu
briu a contagem e dois mi- fase final, f isícamente f'ra- "Folha Acadêmica", orgão'
nutos após o placard era co, permitiu a goleada. dos alunos da Faculdade de
aumentado por Américo. As- Manoel Machado o. reffe- Direito. Exerce ainda o dr.
sim, terminou o primeiro pe- rée da partida, teve mais Hélio Milton Pereira o car-
riodo com 2 x O, pró Avaí. um desempenho convincen- go de inspetor federal de
Veio o segundo half-time e te. Coletorias.
o Avaí preparado como es- Os quadros atuaram as-

tâva para todas as eventua- sim constituidos :

Iidades, resolveu fazer bo- 'I AVAI - Adolf'inho, Be
nito, goleando o seu oposí- nevaI e Danda; Waldir, Jair
tor por meia dúzia de ten- e Nenem; Bolão, Nízeta,

'Iwaldem�r
i mais

Thiago vence
uma vez

Sob o patrocinio de ,"A

I
Quart� Preliminar da Corri-

Gazeta Esportiva", de São da de São Silvestre. '

Paulo e contrõle da Federa- Participaram da sensacio

cão Atlética Catai-inense, nal rústica os mais comple
;·ea;}izow·se ante-ontem P(/-' tos fundistas catarinenses,
la manhã, nesta Capital, a laureaudo-se mais uma vez

o favorito da prova, Wal
demar Thiago de Sousa, do

Olímpico, de Blumenau, que,
assim estará em São Paulo
a 31 do corrente, represen
tando pela segunda vez, o

pedestrianismo ba.rriga-ver
de na maior prova rústica
do Continente. Após a 'dis

puta teve lugar a entrega
dos valiosos prêmios ofere
cidos pelo mais completo
jornal esportivo- do Brasil,

A V I S O

Por OCasião de sua forma
tura, teve o dr. Hélio Milton
Pereira, oportunidade de ser

felicitádissimo pelos seus

amigos, colegas e admirado
res que o são em núm�ro e

levado,

"O Estado Esportivo"
cumprimenta o novo bacha
rel em Direito, augurando
lhe crescentes prosperida
des.

Amanhã, à ;lOite, no está-I desta vez abaterá o "Leão
dia da F. C. F. prosseguiu- da Ilha", o qual esta preve
do o certame profissionalis- nido para tudo pretendendo
ta, estarão em conf'rpnto as vence .. lo como no primeiro
falanges do Avaí e Guarani. turno.
Prometem um bom cotejo

os dois quadros. O "bugre" Vamos aguardar o sensa-

está firme e decidido que cíonal embate!

............••...................� ..

ço.
Grande público presen

ciou, o exercício que rendeu
bastante, ficando o técnico
Lourival Lorenzi impressio
nado co� a produção dos
dois bandos.

'

0/ figueirense �eixou �e ser invicto
Dando sequência ao cam-,'. t Ul1lCO do período comple-

peonato de Profissionais, gradou a uns e decepcionou cante falharam muito, em- mental' foi obtido por Her
defrontaram-se na tarde de a outros. bora esforçadisslmos. O c ilio quando o cronometro
ante-ontem, no estádio da O Figueirense jogou para arqueiro esteve soberbo in- marcava 27 minutos.
ma Bocaiuva, os pelotões do vencer. Encontrou um Atlé- I tervindo em perigosas defe- Os quadros atuaram as-

Figueirense e Atlético. tíco com a sua firmesa '

e I sas. O trio-médio teve outra sim organ izados :

Pelos bons desempenhos fibra característica. O alvi- atuação destacada e o a- ATLETICO - Soncini,
dos dois bandos em seus úl- negro deu o que poude, des- taque correspondeu, exceção Juarez e Djalma; Alcíndo,
timos compromissos o prélio falcado de Gil e Brálllio.!feita ao "center" que foi fi- Valéria e Taranto; Hercílio,
oferecia características sen- Jogou muito e no final viu gura apagada. lVadinho, Mário Nunes, Mí-
sacionais, pelo que se espe- a derrota, derrota essa que I No, Figueirense Dolly, zinho e Caréca.

'

,

rava uma assístência com-j o afasta da liderança e aca- Garcia, Enguiça, Adão e Ca- FIGUEIRENSE - DoIly.
pativel com 'a inportancia do \ ba com a sua invencibilida- reca foram os que melhor Garcia e Laudares; Adão,
encontro. Pouca gente foi de de 14 jogos. a,tuação tiveram. Os restan- (Romeu), Enguiça (Adão) e

ao encontro entre o alv'i-ne- Para o Figueirense, Dona tes aquem das suas possibi- Gumercindo; Urubú (Ne
gro e o tricolor do Estrei- Sorte virou as costas. Mui-Ilidades reais. reu), Amorim, Romeu (Uru
to. O pouco que a peleja tas ocasiões forám desper- O jogo terminou favora- bú), Nereu (Enguiça) e Ca
l'end'eu nem é bom meneio- diçadas pelos avaI:ltes alvi- ver ao tricolor pela conta- reca.

nar, aqui. Agora que a épo- negros, os quais foram de gem de 3 x 1, marcados pe- Manoel Machado foi o di
ca quente chegou, futebol uma' falta de sorte de pas- la seguinte ordem; Caréca, rigente do prélio. Boa atua-t

•
.

•

30 mesmo à noite. mar. aos 10 mlI�utos; EngUlça
O encontro de ante-ontem O Atlético,-por seu tumo, (penalty), aos 28 -e Caréca,

teve os seus lances emocio- teve uma a�uação que pode aos 34 minutos, terminando
nantes bem como as suas jo-. serl c'onsiderada como j5ran- o 1° tempo favoravel ao A

gadas mediocres. Enfim, a- de. A zaga e o centro-ata- tlético por 2 x 1. O 'tento

ção.
Na preliminar entre oS;

conjuntos suplentes, houve
um empate de quatro ten
tos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLUR.DOZE DÊ AGOSTO
.

.' . PROGRAMA PARA O MÊS DE DEZEMBRO
� ."'. I

�SÁBADO - DIA· 8 - GRANDE "SOIRÉE" DE FORMATURA'DA ACAD-EMIA DE COMÉRCIO _. 5a FEIRA - DIA 13 ,;;_ QRAN
.DE "SOIRÉE" DE FORMATURA DO INSTITUTO "DIAS VELHO" _ 6a FEIRA _ DIA 14 - GRANDE- ;;'SOlRÉE" DE FORMA
'-TURA DO COLÉGIO �'CORAÇÃO' DE JESUS" - SÁBADO -, DIA 15 '_ GRANDE "SOIRÊE" DE FORMATURA DA "ESCO
:LA INDUSrrRIAL" - TERÇA-FEIRA _'. DIA 25 - DIA DE NAT}\.L - GRANDE "SOIRÉE" INFANTIL, COM FARTA DIST�I

.

EUIÇÃO DE C�RAMELOS E SORTEIODE DOIS LINDOS BRINQUEDOS - SEGUNDA-FEIRA -.
_

DIA 31 - SÃO SI�VESTRE
_._ O GRANDE E TRADICIONAL BAILE DE GALA, COM A APRESENTAÇÃO DAS "DEBUTANTES" E DEDICADO A TOpAS
AS SENHORINHAS QUE. JÁ DEBUTARAM NO CLUBE DOZE. A MEIA NOITE, AGRADABILISSIMA, SURPREZA AOS ASSO-

CIADOS.
.

NOTA: - A LISTA DE INSCRIÇÃO PARA AS SENHORINHAS QUE DESEJAREM DEBUTAR SE ENCONTRA NA SECRETA
RIA DO CLUBE. - O HORÁRIO PARA AS "SOIRÉES" SERÁ .DE INICIO AS 21 HORAS E PARA O BAILE DE GALA, :AS 22 HO

RAS

. O Doutor Clovis Ayres
c4;;a.m.a, Juiz de Direito da

'C'fimarca de )'ijucas, do Es
:·,{ado de Santa Catarina, na

'{(lrma da lei, etc .. '.
l"AZ SABER aos que o

�:I>lteSente edital virem ou de
le conhecimento tiverem,
�-expedido nos autos de ação

De ordem do Sr. Presí-execntiva hipotecéria em
.

dente do Conselho Diretor
, .. ."que é exequen-te Augusto da -Associacão dos Servido>�'Bayer e' sua mulher e exe- ,

-cutados os espólios de Egí- res Públicos e de acôrdo com

o estabelecido no Estatuto-dío Pereira dos Passos e sua
Social, torno público que a

-::mulhe1", que se processa pe-
..rante este Juizo e cartório eleição do Conselho Diretor

..-do escrivão que este subs- para .o biênio 1952-1954, se-

rá realizada em la convoca
c.reve, que atendendo 'a.!i) ''ll'lle
-dos autos consta, autorizou origem. -

ção às 14 horas do dia 22. de
Inofensivo ao organismo. agradável corno Itr

. d b e te 01'1 em
"la venda, em leilão ;pü]í>riCQ, ezem ro COlT· n ,

.

,..,dos bens abaixo descritos, _.__e_ol"_. ......
' 2a con vocação, meia hora a-

',,-'Com suas respectivas '3.V'!i- pós, com qualquer número

NA ACIDEZ DO de sócios, si não tiver ha-
('1íações, pertencentes oa;@s

.

:.--s.upra 'niencionados .espófios, /.,_
. -' .' -lvido quorum para a primei-

d-lU€ serão levados a 'pu'bl1co
.

ESTOMAGO.. ra.

.' , "pfugãQ 'd'e venda ê -arzema- Somente concorrerão os

,·tacão, a quem mais' :deT, e __,
candidatos registrados com

- ...-- uma antecedencia de 15
'.:-mafor lanço oferecer 11el0 • ENO é de ação in -

, dias.
.-pórteiro dos audrtór'ies ou'

. ,

I Piorianópol is, 3 de de-
'·quem· suas veses fizer, no Usa ENO ao

zembro de' 1951.
-día 10 de janeiro de 1952, às

Jão Teixeira da Rosa Ju-
1.0 horas, no local em que

nior _ Secretárió do Conse-
ese reallzam as vendas em
'nasta pública determinadas
-por este Juizo. á porta do

<'edifício da Prefeitura Mu

:nicipaI. Descrição e avalia

oção dos imóveis que serão
'vendidos em leilão: -r-r- "Um

---terreno, sito em Perequê,
J\.funicípio de Porto Belo,
'com 93,80 metros de fren-

'te àue fazem ao Norte na

,estr;lda pública estadual e edificada no lote acima, 'a

'::2.200 ditos de fundos, que valiada por Cr$ 2.000,00. "E
-fazem ao Sul no travessão para que chegue ao conheci-

-geral : extrema a Leste com' mento de todós e ninguém
-terras que foram de Fer-
nando Passos e a Oeste
com' herdeiros de Secundi-
"no Pereira; área de 206.360
.metros quadrados, avaliado

']Jor o-s 8.000,00. Um outro

'terreno, sito no Perequê,
'Município dé Porto

\

Belo,
· -com 74 metros de frentes

-que fazem a Oeste na estra
.. cda pública estadual e 1.452
".ditos de fundos que fazem
,,;3. Leste no alto do Morro;
__ -extrema ao Norte com ter

--:ras que foram de José Ve
.nancio Foster e ao Sul em

,ditas de Marcel íno Anastá
-e io Coelho; área de 107.448
'metros quadrados, avaliado

por Cr$ 5.000,00. Umá pe-
· 'll_uena casa com frente de

'tijolos ,coberta com telhas,

..•1UJ.ZO DE DIREITO DA
COl\IIARCA DE TIJUCAS

· 'EDITAL DE LEILÃO COM
"OPRAZO DE VINTE DIAS

....
' ..

..... "';':"':"

'.·
..o�.�o:.�:·,f.':.,;.;.;.•.··.:.:.:�...io,.·.:;;lf):;:;:., .}{',·::�t;::;·:·

Na raia da Saudade, �m ·"':l--.'·.· . .s, <:

Gilberto Gheur, à R'ua Sal- \::.. :':.:....:: ... }·:.o.. ::�.:;::?t:i:o'
danha Marinho n. 127. ou

.

:LJ '.
<:;0 o.

ALUGA-SE'

R R· G d d' S I a' vida. Milhares de pessoas sofrem essas
ua 10 ran e ou'

Rua Irmão Joaquim. dores, quondo poderiam evitor, de vez.

. 'I'ratar com o proprietâ- tois padecimentos, tomando as Pilulas

,

'. E,-S A rio, "" .r.eside ao.
lado. De Witt para 'os Rins e a Bexigo.

I N G L d
Especialmente preparadas para'

. ..' .

] Ven e-se combo+er o, distúrbios ""oi,. o;

.�LII.I.' � ';1111 Por Ín�tivo de mudança,
Pílulas De Witt aliviam os dores

�� '_'- - --- - - , '

, .
.

SINGER no prontamente, restaurando o vigor
: .

uma 'maquma -

I.

T O N I fA . A P E R I T I V A va, com 5 gavetas por ....
e a vitalidade, ao or�anlsmo�. graças

Cr$ 4:200,00. .' ,

õ sua magnifica açao tonificante.

Uma máquina RENER no-

va, com 3 gavetas por ....

Cl"$ 3.100,00.
Uma máquina SINGER

usada com 5 gavetas por ..

Cr$ 3.200,00..
'I'ratár com a Sra. Cacilda

Gonçalves, à Praça 'XV de
Novembro 22 - sobro - al
to do Restaurante Rosa.

Quem ,achou 1
Pede-se à pessoa que a

chou um pacóte de cor ver

de de 30 x 40 contímetros
contendo duas radiografias
é exames de laboratóriós, a

finesa de entregá-lo no Ins
tituto de Identificação e

Médico Legal, á rua

viscon-Ide de Ouro Preto nO 87, que Avenida Presidente

será gratificada. RIO DE JANEIRO.

; .,

o ReméDIO de Confiança da Mulher

, RECiULADOR XAVIER

f i I i S II· ASSl!t!!!!'.DORES PUBLICOS DE
SANTA CA1'ÁRINA .

Clube Doze. de Busto
o GRANDIOSO BAILE DE GALÃ {)E 31

ATENÇÃO SENHORES

ASSOGIAD�';,
Estando o .,

Clube Doze de Agêsto empenhado em orgar
.

r'a sua fil

motéca, irá iniciar esta parte �e seu _vasto .
rograma �o

cial, com a filmagem do grandioso baile de gala da noite

de São Silvestre, com a cintilante parada das lIEBUTAN
TES, a valsa inesquecível e aspectos em conjunto das �o
vens em seus trajes esvoaçantes e cores claras ... D"'

pois do filme pronto, será passado 0. mesmo, �ara
os as-_

socíados do Clube em sessao anunciada prev mente.

Não resta dúvida que é uma bela e mui Interessante
iniciativa do "veterano".

. ,

Na noite de 31 será oferecida uma lembrança a cada
.

uma das senhorinhas DEBUTANTÊS e à meia noite, con
forme vimos anunciando, haverá uma grande e "big" sur
preza, quando houver a passagem ao ano, festiva e rui
dosa. '

Aguardemos a grande noite de São Silvestre.

Lotes à venda

S í

A V I D'A D E H o r E ENO

Pilulas
DEWITT
para 0$ Rin$ e a Bexigg

Em vidros de 40 e 100 pilulas
O ?Iande é mais e(onõmi(�

possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente
edital que será. afixado na

sede dêste Juizo, no lagar
do costume e, por cópia pu
blicado uma (1) vez no jor-Inal "O Estado", de Floria- .

nópolts: Dado e passado
nesta cidade de Tij ucas, aos
oito dias do mes de dezem
bro do ano de mil novecen
tos e cincoenta e um. Eu,
(as.) Gercy dos Anjos, Es

crivão, o ditilografe( confe
ri e subscrevi. (as.) Clovis

Ayres Gama - Juiz de Di

reito. Está conforme o ori
ginal, sobre o qual me re

porto e dou 'fé.
Data supra.
O Escrivão Gercy dos

Anjos.
.

.,ta marca na ou·

rela, para com.

prar' o melhor

linho fabrica··
do no Bra$il.

NAS CONVAlESC,ENÇAS
"\'

INDUSTRIAS
Estudos de problemas industrias: instalações novas'

ou melhoramentos e modificações de instalações exis
tentes. Estudos técnicos para o aproveitamento indus
trial de produtos ou sub-produtos agrícolas e industriais.
Abastecimento e depuração de águas'. Instalações de ilu

minação e fôrça. Dirigir consultas para a Seção Indús
trial da Imobiliária Construtora Titanus S. A.

Wilson, 210 - 90 s/905/7

PERIDAS, REUMATISJlO
.

II PLACAS SIFILITICAI

BUlir de Nogueira
lIedicaçlo auxiliar ao ti
,<

'

tameato da .ifili.
-------�-------------

DALVYS/A
Matriz: Rio - C. P. 1850

INDUSTRIALIZAÇÃO - S. Paulo
PLANTACÃo ,- ParanA

__
"

.,.._."

-
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�� ..a..._,.,.�� ...1t..._,.,"�.o<L 4J. �••� � t..< '.L-fi:f'-A.- do ----f.
-""-_"--"-- ._J .�....,....,� �.."..."•...,..#.....��•.......".TY,.,.. ,...�...,. v�··fT·•..,.....,.�"".� .-...... dU� .yu'_

. :. etro an Ia I·, Dia 11,às 13,30 horas:
·t '

, �;+ PROCESSO N° JCJ -311/51
-t':+ �;.. Reclamante: Valdir Estu-

:1= LIQPIDIFICADORES - Arno :�: ql�'eclamado: Afonso De-

.;+ ENCERADEIRAS - Arno i. lambert,

.;+ DISCOS _'_ Star e Copacabana �;.. Objeto: Indenização, avi-

.... ItADIOS -, .Hikoe, Clipper, I,nvictus, Marconi, Orbiphon .... so-prévio, férias e horas ex-

+. � traordinárias.'

:!: RADIO-ELETROLAS - Bush, St,a�dard Eletric e Clip- ::: Dia 11, àST�4 hora!:
.�. per-Invictos '. , .�. PROCESSO N ,TCJ-3v/5�
:. r A TOM'AT'ICOS 'op 'I :. 'Reclamante: Adolfo Ma-

.:.+ rOCA-DISCOS - SIMPLESEU, - ai -

.;.. noel Vicente Pacheco. '\

..:.... lard, Colaro, Alliance, V.�� M. Triomatic, Webster �;.. Reclam�do:. João �or�tz.... L PI ) .; *.+ s. A. Indústria e Comércio.

.'+. ong ayn�.. .

_

:, ..�. Objeto: Indenização, avi-'] HORAS:.�. GELADEIRAS - Frigidaire, GIbson, Coolerator, Crosley ..�. so-préviô," férias, salários e 08,00.f. _ garantidas por 5 anos
)

..�. horas e,xtraor�inárias., 08,05:' :. DiaH2, às 14 horas:
+:,+ APARELHOS ELETRICOS EM GERAL �;.. PROCESSO N0 JCJ-334/51
-t':" Fogareiros de uma e duas bocas abertos e fechados, Ferro �t" Reelamante: Adolfo Fran-
+... * cisco de Paula.�..... de engomar, Transformadores" Estabilizadores, o

�r �r Reclamada: Indústria e
... ,Máquinas elétricas de fazer café e motores para �. Comércio Müller & Filhos..f. máquina de costura + Objeto: Aviso-prévio, fé-
.•:._,; -

,

Q +:. rias, repouso semanal remu-I••• FOGOES - Elétricos, economicos. a, gaz ou uerozene
..... nerado. I

�� MAQUINA DE COSTURA: ..�. Dia 13, às 13,30 horas:
.:. 'ORION '- É dotada de todo o que se pode querer de uma ..�. PROCESSO NO JCJ,-32?/51

.

.., ,

.,.. ,. : Reclamante: Jose Bitten-.:;. , 'MAQUINA DE COSTURA: - Perfeição técnica, �t" COUl't.
. I.:. . Linda aparencia, Material de la qualidade e fun- �;.. Reclamado: Adauto Viei-

..& ��

.�� cionamento leve e ritmado. Completa assistên- ;:: raÜbjeto: Indenização avi-
+:� cia técnica _' Eletrolandia - Edificio IPASE - �i., so-pré�io, fé:'ias e sillá�·ios.
..�.

_

Andar Térreo. DIa 13, a�o14. hor:s�. OR'lON V h ( â) h A • .. PROCESSO N JCJ -3<>5/51 ,

: ,- ,en a va a ,sen ora �esmo ver e examinar �. Reclamante: Gercino Ora-
o .:.... '

de perto esta MAQUINA DE COSTURA e verifi- : vio da Silva.;; I·t" que por 'que é ela a preferida pelas mulheres de �t" .Recla.mado: Gilberto CO-I....
""',

. " . ,. �t" míchollí.•:.' todo O mu�do. - Completa assistência técnica. �;.. O�jeto: ,Salários. _'
,

�t",: Vendas a vista e a prazo, �;.. Dia 13,' as �4,30 horas:",�

ORION P I f
. - , . �

M
.

I d 'la
PROCESSO NO JCJ-355/Dl

- e a sua per eIçao técnica, - ateria e Reclamante: Norberto

:� qualidade e linda aparência, - É a máquina de ..�. Serratine.
.+. ' costura preferida pelas mulheres de todo o mun- ..�. Recla�ado:, Eliseu Di
: '

i
'

A : Bernardi.
.... ' do. Completa assistência técnica - vendas a -t'... Objeto; Indenização, avi-.+. ...... >

.. vista e a prazo. Eletrolandia - Edificio IPASE : sO-Pl'�vio e !érias..:.
A d T' �;.. DIa 14, as 14 hol'as:

••• - n ar erreo. •... PROCESSOS N0s JCJ -336 a

-1. ORION - Fabricação esmerada da Indústria Japonêsa. �i. 343/51
'

.

• � Borda - costura para à frente e para trás. Com- �t" Reclam�ntes: FranCISco
.�. I t

.

tA
. , .

E' ,., .. Garcez FIlho e outros.
.�. p e a assIs encIa tecmca. xperImente uma e v�- ..�. Reclamado: Acôl'do Flo-

...�. rá porque é a máquina de costura preferida por ..�. restaI com o Estado de San-

.!. milhares de pessoas de todas as nacionalidades. .!. ta oCba.tatrinas· l' . '

� I "

� Je o: a arlOS, repouso
+:'+ �

.. �-�-���-�-�-.� � �- � � � � � � � � � � � � � �� "'" � -..c __

••� semanal remunerado e horas
, "."."."."."."."." ..,.".M.".".".M M � � ��)+:++:.-.:..:+: extraordinárias.

Dia 15, às 9,15 horas:
PROCESSO NO .IC.J-356/51
Reclamante; Dalva Car-

valho Brígido. ' xxx

Reclamado:, Alberto Sa- Sortimento completo de 55 saquinhos diferentes
bino. pOl' apenas Cr$ 100,00
Ob' I

. Os preçQs acima incluem a remessa pelo correioJeto: pdemzação, avi-! I ,comum. Para remessas por VIA AÉREÁ, adicionar '

so-pí.·év�o, fél'i�s,. descansos

IsemanaIS e salarlOS. • 10% sôbre o valor do pedido.
__ " __ xxx'

RI·so' _por triz' da Pedidos p"ra: M. F. ALVES - Caixa Posia},
1771 - RIO DE JANEIRO, acompanhados de vale

cor'tl·na dA forro postal ou cheque pagável no Rio de Janeiro.
" V Não faço Reembolso. ,

O MAIOR DESEJO
Dias antes da visita de

um inspetor escolar vindo
de Moscou, um pl'ofessor de
uma cidade da Ucrânia, mui
to nervoso e afobado, expli
cou aos alunos qtte o pai de
todos os russos era Stalin e,
a mãe a União Soviética. A- TRANSFERÉNCJA DE OFICIAIS DA, RESERVA (R-2)
crescentou que o maior de- DAS ARMAS PARA A RESERVADO SERVIÇO DE
sejo dos filhos deve ser o de SAúDE
morrer pelo bem de seus Estarão abei·ta�, de 20 de novembro a 22 de dezem-
pais. bl'o dd corrente ano, no Q. G. da 5a: R. M. (S. S. R.), as
Chegando à -escola, o ins- inscrições para p exame de suficiência para a transfe

,petor perguntou a uní. me- rência de oficiais da reserva (R�2) das Armas para a

nino: Reserva do Serviço de Saúde do ·Exército.
- Como se chama? A matricula dos candidatos será feita mediante re-
- Alexeiev Yakovenko. querimento diítigido ao Cmt. da Região e acompanhado

,

) -- Quem é seu pai? da ficha de inscrição a ser preenchida pelos requerentes
- O camarada Stalin. e cujos modêlos poderão ser solicitalílos diretamente, ou
- E a sua mãe? • por carta, aÓ Chefe do S. S. R - Quartel Generàl -
- A União Soviética. Curitiba._
O professor e o inspetor Para orientação dos candidatos será feito, sob a di-

esfregaram as mãos de con- reção do' Chefe do S. S. R., um Curso Preparatório, com
tentamento. Então, o inspe- o objetivo de prepará-los para o exame de suficiência.
tor perguntou: Calendário:
- E qual é o séú· maior InsCl'ição: de 20 de novo a 22 de dez. de ·1951.

desejo, A}.exeiev Yako��nko? Apresenta�ão dos -candidatos ao S. S. R:: dia 19 de -

- Ser órfão de pai 'e mãe, I jan. de 1952. ')
,

inspetor. '_ ' l Início do Curso Prepa�'atório; dia la de fev. de 1952�

6

:.
;,

,

o ESTADO

"

'1
Radie Difusora de Lag�na

08,30
09,00
09,15
G9,30
10,00
10,30
W,55
11;00
11,15
12,00

Z Y H-6

970 Klcs, - 309 Mts .

PROGRAMAÇÃo' DIÁRIA
PROGRAMAS:

ABERTURA
INTERLÚDIO MUS.ICAL (Saudação da Emís-

"
,

, sora).
RíTMOS DO MOMENTO "

EDIÇÃO MATUTINA: DO JORNAL FALADO,
ASES DO TANGO
MúSICAS DO BRASIL
CONG11:RTO
MúSICA DE JAZZ
10 SUPLEMENTO DO JORNAL

. MANHÃ SERTANEJA'
GRAVACõES VARIADAS
GRANDE JORNAL FALADO (C. RAMOS

S;A. Comércio e Transportes)
GRAVAÇõES VARIADAS
CONHEÇA NOSSA DISCOTÉCA
20 SUPLEMENTO, DO JORNAL
ENCERRAMENTO 'DO, PRIMEIRO PERíODO

,TINTAS

.:
, ..

ZYH-6

,

Semen'e� Holandezas
d� Flôres e Legumes a Preços Excepcionais

( Oportunidade Extraordinárià

12,30
13,00
13,25

o
14,00

'--0-- '!

REINicIO _. r�l�,,1 .,: " ...t�J
PE-QUENO CONC11:RTO '� ."RITMOS ALEGR.ES '.",... ;! ',. w ,;:
DEDICATóRIA
A StJA MELODIA PREFERIDA

YPIRANGA) .

17,30 RECORDAÇÃO DE BAILE
18;00 GRAVAÇõES, VARIADAS .

19,30 A VOZ DO BRASIL
20,00 RfTMOS ALEGRES

"20,30 CÁRNAVAL DE CANÇÕES
20,55 30 SUPLEMENTO DO JORNAL
21,30 úLTIMAS MELODIAS
22,00 ENCERRAMENTO FINAL
REPRESENTANTES AUTORIZADOS DA
Rio e São Paulo:
ALCEU N. FON-8ECA & Cia:. Ltda.

16,00
16,05
16;30
17,00
17,15

100 saquinh,os sortidos (mínimo) ..

200 ',,' ,,,
"

.

300 "
-

.

500" "
.

1000" "
..-_ '

..

Cr$ 130,00
Cr$ 240,00
Cr$ '340;00
Cr$ 525,00
Cr$ 1.000,00

1\1_ G.--5a_ R.M_--S'a_ D.t
Quarjf'1 Geo.e,ral

fDIT4.L

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 11 de Dezembro de 1951
--------�------------------------------------------ -----------------�----------��---��--------�-�----

7

Lira I Presente de
Festas? ,

PROGRAMAÇÃO PARA M1!.:S DE DEZEMBRO
APRESE;NTAÇÃO ItAS .DEBUTANTES DE 1951

Uma assinatura' de' AL
TERüSA! Com apenas ....

Cl'$ 75,00, vocé fará o seu

presente chegar 12 vezes.

Procure Alterosa no Grupo
Escolar "LAURO. MULLER"
Vendas pró CAIXA ES

CüLAR.

Dia 14 - Sexta-feira - Sessão Solene de Colacão
de Grau dos 'Formandos da iF'aculdade de Fa'tmáci� e

Odontologia - às 20 horas.
Dia 15 - Sábado - Baile de Gala de Formatura da

Faculdade de Farmácia e Odontologia - às 22 horas.
Dia 23 _' Domingo - Grandiosa Matinée Infantil

de Natal - das 16 às 21 horas - Distribuição de lrom-
bons pelo Papae Noel. VINAGR'E DE PUKU VI.

Dia 25 - Terça-feira - Elegantissima Soirée de NHO
Natal - Ornamentação excepcional - à cargo do deco,
rador Mister "ORJ.,OFF" - Sorteio de Premios - Gran- SAL'ADAdes SUl'presas - Musicas escothídaa dentro de um amo. .

; ':bienfe que sõmente ,o Clube <la Colina sabe proporcionar INOFENSIVO -' AGRA·
a seus dignos'Associados. Reservas de mesas na Reio'" � DAVEL -:- S��OROSO .

joaria.MüRITZ - a partir do dia 16.· NOS BONS AR'MAZENS
Dia 31 - Tradicional e elegante Baile' de São sn. DISTRIBUIDORES:. - IN·

vestre - Com a apresentação das Debutantes de 1951":':_ TERMEDJARIA CATARI:
. " Dança da, Grande ,POl{)haise, qu-e a todos contamina _ N�N:SE I,TDA. """,FLORIA.

, Ornamentação a caráter a" êal'gô de 'Mister Orloff,...;-...C.om
..

_ '.

NóPOLIS
a cooperação do Gremio Lira sob a direção da Rainha 'rEL.· 1251, ..' ... ,.

do Lira - Srta. Terezinha Fialho - Inscrição para. as
Debutantes com a direçâo do Gremio Lira,

Música - Alegria .. ,- Luz - Encantamento - Sur-
presas.

Vt'nd�-s·e 'ou

,aluga-se
Uma caga de material,

com todo o conforto, sita à
I rua Antônio Carlos, em São

jJosé..Tratar na padaria "BEl·
RA MAR" com o Sr. João

--0:0--

Concurso "PARA UM CARNAVAL MELHOR"
Comunica a Secretaria do Lira que as inscrições

. para o concurso de musicas carnava-lescas "'PARA
UM .CARNAVAL MELHüR" - Terão inicio dia 15
de dezembro,

Compre pet'o'me- C'b
'

dn·OI' preço da cid...... amada e
. �e o seu refrisera·• convocadoscIor NORGE, mo-,dAI 1951 De ordem do sr. Majore o .1 com 9a·_ Aviador Comandante, estão

,antia real de I
sendo chamados à inspeção

5 anos' de saúde no quartel do
•

Destacamento de Base Aé-

,OsOU. Ilama & Cl·a rea de Florianópolis, de 1°

3 U à 20 de dezembro do cor-

rente ano, para fins de in
clusão, os cidadãos das clas
ses de 1931, 1932 e 1935,
alistados por esta Unidade.
Os candidatos poderão úti-.
lizar a condução, (Camí
nhão) que parte para ��'ta
Base Aérea às 6,00 horas,
do Mercado Municipal.

.
,

Caixa postal, 239
Telefone, '1601

Rua Jeronimo
, . -'

-'Co.ilhõ;' -14"
FLORIANOPOLIS

I
i

CONTRA CASPA.
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

P,QR EXCEltNCIA

INTEIRAMENTE
NOVO

MoetLo o o 11) HP

PONTO MORTO
MARCHA A V ANTE

MARCHA. A RÉ
. TANQUE INDEPENDENTE
CI MEDIDOR 'DE GASOLINA

Distribuidores
Coo:.ércio � Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis

I
!

1

o. Suicídio.........................•..........
ROMANCES

Dinheiro Graudo ,
- John dos Passos . . 45,00

.

Manhattan'Transfer - John d08 Pa�sos .,

Aventuras de um comunista , ,
- John dos Passos ..

3 Soldados - John dos Passos ..

Paralelo. 42
'

'.' . . . . . . ..
- John dos Passos � . 25,00

Ü1l9 " . <"
_-._ Johndos Passos ..

Paz de=Espn-íto ..

' .: . ::-. : .. :':-
"

- Joshua Liebmam .

A Esperança .,.................... . . . . . . . . ..
- André Malraux ..

BIOGRAFIA
Augusto dos Anjos .,

- De Castro e Silva. 25,00
Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas.

40-00 -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

cheque pagável no Rio de Janeiro.

61V)1iOS
Cr$DIREITO

Noções de Finanças e Direito Fiscal ; ..

Comentários CM. Proc, Civil - 4 voI. , .

Normas Jurídicas de Contabilidade .

Comentário Cód. Penal _ .

O Divórcio , .

Teoria e Prática do'Processo Fiscal .

- De Plácido e Silva
- De Plácido é Silva
- De Plácido e Silva
- Ribeiro Pontes

"

- Érico Maciel FO...
- Roque Gadelha de

Melo ..... - .....

- Napoleão Teixei,ra

100,00
480,00
150,00
130,00
50,00

65,00
40,0.0

45,00
50;00
50,00

45,00
30,00
30,00

I Agentes
I

(INTERIOR)
Preciso em todas as cida

des e vilas .. Ambos os sexos.

Boa oportunidade. ü'timas
condições. Escrever Cia.
Brasi'!. C. Postal 3717 - S.
Paulo.

Parr.ícipacao
Vva. Celeste Lopes

Mafra
participa a seus paren
tes e pessoas de suas

relações o contrato de
casamento de seu filho

Sr. e .Sra, Clodomiro
Neves Pizani

participam a seus pa
rentes e pessoas de suas

relações o contrato de
casamento de su_a filha
Angelina, com o sr. J0- José Lupêrcio,Tl'an·PQrt.. r .,qu}al'u de c·" WC I ' •

sé Lupércio. SIta. Angelina. Vende ..seSÃO FRANCISCO 00 SUL para NOV4 YUUI Ange1inan�i��:é Lupércio

Um terreno à rua Conse-

1�'���e_a_f_�_�_:_�_�_i_:_:_;_�_:_�_�_�_7_6_�_M_R_o_�_�_'B_t_�_!e_:_·�_'R_._.� Clube��;��Sh ��'���
Fr6que�a, em ger.1Convite V· b" t dA díretoria do Clube Doze de Agosto tem o prazer de ln o vreoso a 8

convidar aos seus distintos associados para o grande e '(Silveira)
tradicional baile de São Silvestre, a se realizar na noite
de 31 de fluente, quando se verificará a apresentação .Vend.e-sedas senhor-inhas "DEBUTANTES" de Hi51.

Esse baile é dedicado tambem a todas as senhori
nhas que já tiveram a ocasião de debutarem em anos an

teriores .
.

Traje: - Casaca - Smoking - Sumer.
.

Arnaldo Dutra - Diretor Sociàl,

com ri

Duas casas sendo uma de
material e outra de madei
ra, à Rua Germano Wen
dhausen n. 49. A tratar na

mesma.

/.

da
elA ,WETZEL 'INDUSTRlAL-JOINVILLE CMlIr.at,rejll.,

I ITIDlll1
lIIIRI[DII
I O Sdito

'�VIRCiEM ESPECIALIDADE" ,

,

1
J

f

'h�' _._

..... 'i,ji .�...
-

......
-'

.....,.-..;;;;.;;;;;;;;'O;O';_.=....-If1...
' ..
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o Dr. Nerêu Ramos telegrala
aos ,Estatlsticos Catarineoses

dade dos outros, dar-me-á h:ndo pela boc� de um ma-I transformou. em .simbolo o obscul'�; para amplia-la. se

paz e ,esperança até' o ultí- gistrado frances, revelou modesto moinho de Sansus- é estreita' para, humamza-.

mo suspiro. Nesta confian- que, a Magistratura e a 01'-1 ci".
'

la se é ri�Ol'osa;' para faze

ça, oh! advogado, ambos os dem têm os mesmos antepas- Não via CEZARIO PE- la falar se € muda. Ambas
nossos destinos encont-rar- sados, a mesma religião, os REIRA, ilustre membro do julgam á: €ausa - um na.

se-ão no termo do seu fim mesmos altares, o mesmo Tribunal de Apelação, I do sua banca de advogado ; ou ..

terreno. E devido a essa cO,- sangue. Por isso, queria a- Distrito Federal, quando ali' tro ria sua curul de juiz".
munidade de sortes,' pode- quele ilustre advogado que, exercia 'as suas alt� fun- MOI'FINHO :r;>ORIA tra

mos,' como irmãos, nos dar Magistrature *: Advo<;a.ci.a; ções, diferença entre a aI-I çou, a linha d.'e aprox, i,mação-
a mão,". tformassem uma só familia. ma de um .mag istrado e de entre, a mag is ratura e a

Es�e dialogo dramatico e "Ámbas hão de viver uni- um advogado. "Ambos pre- advccecía, "As duas classes:

• emocionante, está a revelar das, 'guiadas pela luz que só �ain a justiça e lutam pelo são colaboradoras na. mes-.

que temos de nos orgulhar, a justiça Irradias-e para a seu predominio; São ambos ma ação social, integram-se,
da nossa profissão, cujo I qual podemos caminhar colaboradores de uma mes- e são em comum, as apl ica-.
maior mérito consiste na tranquilos, certos de nos, ma obra, artífices de uma

deras da lei, Os juizes e ad

exaltação do Direito e ,da 'impormos pela força; imu- mesma construção. 'Ambos vogados, são os autores 'des-.

Justiça. tavel e eterna como o des- estudam a lei einterpretam- ses aparelhos fecundos de

JUSTO DÉ MORAIS ,{ao, tino dos homens; força que na para esclarece-la: se é paz e de progresso, que Rã?,
- ,

.

os Codigos, e ainda são elas'

Na faculdade 'de Farmáêiá e OdOD'O� �:i:e:o�����;���� rrz:
logia,' ,de Santa Catarina ��ec�;::odad:°c7:i�;:fi�����m

Busquei para traçar G.l

I Primeira Torma Colara' Ora0 a 14, do Corrente ��i�!r:i�:'! ��ezx: ::
No edifício da Assembléia reconhecida pelo Govêrno te Ghizoni, Luiz Antônio de duas nobres classes, o pincel'

Legislativa do Estado rea- Federal. Souza Nogueira, Olívio Do- de inteligencias fecundas e

Iizar-se-â, às 20 horas do Será patrono dos novos ré, Sebastião Laurentino de de reais valores, que f.ive
dia 14 do corrente, a solene f'amacêuticos o Senador Ivo Góis (orador), e Ylson de ram a fortuna 'de se encon-.

fOl'matul'a dos F'arrnaco- d'Aquino e paraninfo o Prof. Brito, (C I' 3a')
Odontolangos e dos Cirur- Dr. Zulmar Lins Neves e.

one 11l !l� pag.,

giões Dentistas, primeira dos' Odontolangos, o Prof.
turma da Faculdade de Far- Dr. José Batista Rosa e pa
mácia e Odontologia de San- ran info o Prof, Dr. Polydo
ta Catarina, recentemente 1'0 Ernani de S. Thiago, res-

'..

�.

pectivamente.

Dr. Alexandre' H. Das homenagens de honra

8 di-I
são alvos o sr, Governador

-. e rrel as Irineu Bornhausen e o De-

Em' solenidade que se rea-" putado Federal Jorge La

lizará no próximo dia 14, às cerda e, das homenagens, os
Falaram o sr, dr. Mário 20 horas, na Assembléia Le- professôres dr. Roldão Con

Acíoli, em nome da Magis- gisla� do Estado, colará soni, Pedro Mendes de Sou-,
tratura do Distrito Federal, gráu em Odontologia, o jo- za, Otacílio de Araujo, dra,

que ofereceu a homenagem, vem Alexandre' Herculano Yeda M. Orofino, Prof.

o dr. Abelardo Gomes da Gomes de Freitas, filho I do Farm. Ranulfo Souza Sobri

Silva, Procurador da Repú- 1'10SS0 saudoso conterrâneo, nho e Prof. Farm. Luis 'Os

Na cidade de 'I'ijucas, a I blica, neste Estado e, por farmacêutico José de Frei- valdo D'Acarnpora.
inauguração � do busto do último, o sr. General Aqui- tas, fiscal de farmácias da O programa das solenida

eminente conterrâneo sr, les GalJotti, irmão do home- então Diretoria de Higiene des que assinalarão a for

Luiz Gallotti, homenagem da nageado, externando o seu' do Estado. matura da primeira turma,

Magistnitura' do Dístrito reconhecimento ao ato que Tendo perdido o seu geni- é o seguinte:
Federal, foi acontecimento lhe calou fundo no coração, tor com tenra idade, muitas Dia 14 - Às 8 horas -- ,

fôram as dificuldades que Missa em ação de graças na

teve que lutar, havendo, a- Catedral, celebrada por Sua

pós o curso primário, conse- Exma. Revma. D. Joaquim
guido uma bolsa ginasial Domingues de Oliveiral Ar-

A 1= .!'ttI

d S'J
· do Governo do .Estado, e cebispo Metropolitano.

LX,pOSll'aO e . oaqulm ultimamente, foi-lhe distri-' Às 20 horas - Solene co-

� buida outra, pelo Rotary lação de gráu, na Assem-

Com a presença do nume- requereu um voto de pezar CI�be que acaba de con- bléia Legislativa do Estado,

1'0 legal de deputados e sob pelo inesperado passamento cluír com notas brilhantes. Dia 15 - Baile de forma

a 'presídencia do deputado do.tabelião Reinaldo de Brí- Formando a primeira cur-. tura, com início ás 22 horas;
Pr otógenes Vieira realizou, to, cidadão que soube ele- ma da Faculdade de Odonto- no Lira Tenis Clube.

onrem a Assembléia Legis-I var-se pelo seu trabalho e logia e Farmacia de Santa Os recem-formados sãoos

latíva, mais uma sessão 01'- pelo seu amor à nossa ter- Catarina, recem reconheci- seguintes:

,

dínáría. ra.
::-,

da pelo Govêrno Federal, Farmacêuticos: Fernando

O expediente careceu de im- Em nome da bancada da Alexandre Herculano Gomes de Carvalho Rocha e ,Jos,é
portancla - Grupo Escolar U. D. N. hipotecou solidarie- de Freitas é um dessesjo- Alfredo Beirão, (orador).

de Baixo Capivalri
'

I daqe ao proposto, o deputa- vens que venceu pelo esfôr- Cirurgiões Dentistas: Ale-

,

" I do Bulcão Viana, o mesmo ço e a vontade que são os xandre Herculano Gomes de

EXPOSIÇÃO PECUARIA fazendo o deputádo Cassio sentimentos que identificaI!). Freitas, Almir Machado

DE S, JOAQUIM Medeiros, em nome do P. o caráter das creaturas hu- 'Marchiori, Angelo Francis-

O deputado Enedino Ri- R. P. e deputadô Braz Alves mildes que desejam lograr co Fonseca, Aroldo Emílio,
beiro; na tribuna, leu um' em nome do P.T.E. !;leu diploma em profissão Bechara Seleme, Francisco

telegrama de S. Joaquim, a- G, ESCOLAR EM BAIXO liberal. José Pfeilsticker, Francisco

gradecendo
-

a comunicação CAPIVARI Aos cumprimentos que, há Juska, Haroldo Cabral Pi-

de ter sido aprovado pela Em segunda discussão foi de receber o jovem cirur-, nho, Jairo Goss, Jandir

Casa, o.. projeto de lei que apreciado -o projeto 'de lei' gião destista, O ESTADO Araújo Figüeredo, João Kie- I'

conéede auxilio Cá proxima que cria um grupo escolar se associa, com prazer, de- feT, Leosiio Jonas Juchem,
Exposição Agro Pecuária de no Baixo Capivari, projeto,,' sejando-Ihe prosperidades. Moussa Name, Nereu Celes-

S. Joaquim, esse, que voltou às Comis-

','
VOTQ DE PEZAR ! S0es para o competente pa- Semana do. o deputado Ylmar Correa recer.

A propósito do projeto de mesma época, se dirigido ao

féderal ízação do serviço es- Dr. Nereu Ramos de quem
tatístíco, ora em trânsito na acabam de receber o seguin
Comissão de Financas da te despacho telegráfico:
Câmara Federal, os>estatís- Recebí ofício 24 corrente
ticos catai'inerises formula- que' tomarei na devida 'con
ram um apêlo ao Deputado sideração,
Luiz Viana Pilho; relator do Cordialmente. Nereu Ra-
refertdo projeto, tendo à mos.

--'-----'7""----"'------------

,Florianópolis, Terça-feira, 11 de -Dezembro de 1951

EM T IJ UCAS
Ila,lgorado, domina0, o busto· do

Ministro Luiz GaUolti
'

que assinalou, ao seu povo,
uma das grandes datas na

sua história social.
Presentes ao ato os 81'S,

Governador do Estado, Se;
cretârros, sr. 'Almirante Co
mandante do V Distrito Na-
vaI, Ministros e Desembar
gadores que aqui estiveram

,

para as comemorações do
Dia da Justiça, advogados,
representantes (ia' imprensa
e convidados, foi brilhante
e concorrida aquela home
nagem àquele ilustre filho
de Tijucas,

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

Assembléia Legislati'va

Marinheiro
AI ,reliradà d.os
Ex'ereitos' da ,ONU

POR'I'LAND-OREGON, 10 ,em seguida o senador repu
(U.P.) - Os Estados Uni-Iblicano que os �stados' U
dos estão prontos para reti- Inidos mantinham prontos
l'ar os exércitos das Nações durante 24 horas por dia e_o

Unidas da Coréia, caso as quipamento e o restante ma

forças aéreas russas entrem terial necessário àquela eva-
' Às 16 horas - colocaçã.o

em combate, declarou o se- cuação, caso. se apresente de uma palma de flôres no

nador Wayne Morse, repu- essa eventualidade, O De- busto do Almirante Marquês
blicano de Oxegon, num dis- partamento de Estado ainda de Tamandaré. Recepção e

curso sobre a politica do ex- não fez qualquer comeritá- coquetel na séde do VO Dis
terior ,proferid�, no "�ort� rio _a respeito dessas decla�', trito Nayal; aos oficiais das
land CIty Clube. IndIcou raçoes do senador. Classes Armadas; Imprensa

Prosseguem as comemoraco8s. hoje'
Prosseguindo nas come- e Convidados, das 16 ,às, 18

horas.
TARDE ESPORTIVA

morações que estão sendo
levadas a efeito nesta ca

pital, sob o patrocinio do VO
Distrito Naval, será reali

zado, no dia de h�je, o se

guinte programa:

Os festejos do Dia da Justiça, penetrados do
sentido de confraternização, tiveram o exito espera-
do.

"'

Embora a Deusa seja velada, vamos revelar

aqui alguns flashes batidos em, momentos diversos,
das comemorações.

x x

x

Falando na sessão solene do dia 8, no coleudo

Tribunal,de Justiça" o dr, Ferro martelou metalul""
gicamente na crise de FOME e SÊDE!

No dia seguinte, no almoço do Clube Doze, co

memorou e bebemorou (o dr. Moura \, a data, com:

um entusiasmo tal, à Henrique VIII, que 0, dr. Cor-·
deiro de Melo, seu vizinho e vigia, confessou:

- A crise está debelada!
" r

x x

x

O dr, Mario Acioli, Procurador da República, a,

todos conquistou pela alegria do seu espírito de ve-,

lho-moço, Ele realizou, de fato, aquele milagre 'que'
Spencer Wampré pedia aos seus af'ilhados : . ser mo

ço, eternamente moço, da mocidade imortal do es

pírito, que quanto mais envelhece, mais remoca ain-
da,.,

>

Em palestra- com o des, Pedrosa, indagou-lhe o'

d r., Acioli:
- Quanto ganha.m os desembargadores aqui?
- Sete e setecentos.
- Credo! Ainda se fôsse deiesete e setecentos! ! !'

x x

No almoço de confraternização, a sobremesa foi.
uma lasca ou fisga liliputiana de pudim, perdida nos,

amplos horizontes do fundo de uns pratinhos colo-"
ridos.

- Alguns advogados e juizes ficaram indoceis com

o doce. Mas no tamanho deste havia preconcebida,
, homenagem à nossa magistratura, conforme percebi
logo e, em aviso, éomuniquei ao presidente era Oro,
dem:

,

"A sobremesa é compativel com os vencimentos'
da magistratura".

, Min,istro:>

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


