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o Correio do Sul, de 23 de 1 nal Federal uma

represen-,
de se� secretariado. 11·aI. Escolhido relator o e- I de 15 dias para prestar as vogado. o correligionário e

dez.embro
último, t�atan�o I taç�o cont�'a a.lei, taxando-a O -. P;ocurador . ?eral I Pli?ent: Ministro M�rio I �l1f�r�açõ�s . cons�deradas I c�ndidato �errotad.o ao �odo. aumento. do f'uncionatis- de inconstitucional, Mas, 110 Ida República, Dr. Phmo de Guimarães, requereu Sua !Indlspensavels. Nesse sen- verno de Mínas, DI. Gabnel

mo, escreve o seguíntê: entender do. banqueiro do Freitas 'I'ravassos, em rece- Excia. fôsse ouvido. o

pre-I tido expediu-se ofício que,' de Rezende 'Passos. Feito

.

"O Sr. Irineu não. se con-I vale do Itajaí e inimigo �o I ben�o tal repres��t�ção, eu- 'I; si.dent� da Assembléia L�- e�t,retanto, �té e.o
sta data I i�so, já no.�ia seguinte te

tenta em negar o aumento. sul do Estado, somente sao ! caminhou-a de OfICIO, como gíelattva de Santa. Catari- I nao chegou as maos do des- : na transmitido, por. ordem
Combate-o como um leão.' constitucionais as, leis nas- era de seu dever, ao colen- : na deputado Volney de Olt- tinatário. �as o Sr. Irineu bancária, a importaacía de
Enviou ao Supremo 'I'r ibu- cidas de cérebro portentoso do Supremo Tribunal Fede- 1 veira, deferindo-lhe o prazo

I
fêz mais; constituiu seu ad- QUATROCENTOS mib.cru-

zeiros destinado a pagar o.
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� I ::��:n:. a���n;.�����;?��sO mal� antigo I?-� MIL CRUZEUWS dispendi
rio de S. Catarina f dos" segundo 'consta, por

} conta do. Tesouro do Estado,
•

para provar que (,' funcio/,
• nalismo, embora miseravel e
t idicularmente pago, não
merece aumento de venci
mentos. Paradoxal doutrina

��.-.....-.w.",......,....__�.....1"\o

Ano XXXVIII

,essa! Pois o Sr. Iríneu e a

respectiva "entourage" fa
zem praça de sua procedên-
cía obscura e remota nos

8&.001·.8-0 da oe-
meios da sociedade. A As-, .. ""�.

U U sembléia Legislativa não
.-

,

d O· R t s 'do B poderia ficar indiferente,_, ama osa reu e
"

· de vez que lhe càbe defender

Combater. o comunismo ê um dos sagrados . Filós�fo, ,s?ciólo�o e .crí- dA Brao,ll '18 justos e sagrados direi-
.

I tíco Iiterár!o, F'rancisco U" tos do .povo; e, portanto, de-

"ompromt·ssos das Forç<:ls A
.

d -

Luiz da. Ga�a-Rosa, !laSCeU RI?, 7 (V,A.) - Depois senvolve os mais ingentes
" {.I rma as- ,a 6 de janerrn de 18:>2, em- do dia 7 do corrente, quan- esforços no sentido de des-

Uruguaiana, no RlO Grande do será {'ealizada a última, truir a furia negativa do
RIO', 7 (V.A.) - Respon- ,patjyel com uma sadia po- ranas tropas dos velhos im- Illo Sul. filho do capitão d� reunião de gerentes de a- Governador anti-popular.

dando a saudação que,' em

li
lítica orça:nent�ria. E os re-, pe�'ios guen:eir�s e cujas Ma.r e Guerra Francisco I gencias do �an:o do Bra�il que se vem revelando o mais

nome
. d�� _ Class�s .

Armadas sultados ai :s�ao, patenteá- bnlh�nte� vIt�nas foram o LUIz .�a Ga?,a-Rosa e de d. no E�tado de �a� Paulo, a notavel e qualificado inimi
lhe di nig iu o min ístro da dos pela atividade das fa- premio nao so da bravura Ameha Molma da Gama-Ró- Carteira de ICredlto Geral go dó funcionalismo."
Guerra durante o banquete j bricas e dos arsenais e pe- da nossa ·gente mas também sa. Seu avô paterno João da cuidará das. reuniões proje- A denúncia do vibranr ..
de sábado no Restaurante ,la novo sopro de vitalidade' da competencia técnica e al- Rosa era um notável maes- tadas para o Estado de Mi- órgão lagunense é grave! E
do Estudante, o presidente I e d� entusiasmo que se es- i ta capacidade profissional tro, composítor e executor nas Gerais. A primeira está vem fazer calar a boca aos
da

Repú.blica pronunciou o

I palhou pelo Exercito, pela dos seus instrutores e che- de músicas clássicas, das marcada para os dias 15, 16 vigilantes que viviam tecen-
'seguinte discurso: Marinha e pela Aeroriaut i- fes. côrtes de D. João VI' e D. e 17 do' corrente. em Belo do explorações sôbre os gas-

"A minha presença nes- ca.
_ Hoje, não é mais apenas Pedro I: O pai do dr. Gama- Horizonte, reunindo os ge- tos da Assembléia na dele-

te ato de confraternização Iniciei e reativei a cons- ; a, fortuna das armas, dispu- Rosa, reformado em capitão rentes das Agências de For- sa das suas leis.
das classes militares do país trução do nosso parqué deJtada na peleja, quem coufe- de Mar e Guerra, era por 0- miga, Curvelo.: Ponte Nova, A Mesa da Assembléia
não é simplesmente uma industrias de guerra e é Ire ri vitoria esta se inclina casíão do nascimento do fi- Governador Valadares, Ai- não possui advogados, e,
formalidade protocolar, mas meu propósito criar novos para .a Nação que soube- Iõsofo, -capítão-tenente, co- morés, Almenera, Araçatu- obviamente, terá que .falar
traduz uma íntima e real campos de expansão para a com mais sagaz' p1:eviden�ia mandante da esquadrilhá do. b}l, Januária, Montes Clarps, em. t,9g,9 e.gua.lqu�r p"oées
éómunhão çle. P:tQP0.sit(js e, !abJ;ic!i-,ção '.9�, i!-,��HAE?Pto e, .�" parti�Jl:z.,..en�,l."gi:t�,-ro.o·bili; A�c;'{J'.1"'Ua,U'ãi;'id:f,êlltlll'4 l�e""fP<h·it ãe. N1.iti-ãs, "Pedia Ázu( so cOl!l6'a ato" seus O'U da
ideai'S, que 'traz {í Íelnbú�n- todos 'o's 1�amó8 dé 'produção zar: {l ttltaJidãçfe ,-(fits."" sllli,� gja� levahlO1,1 o �rinJe'i'ro ma. �Pirapoia, Teófilo 'Ot,mi e Assembléia, que represen
ça ocasiões srtnilares do ou- destinados a ·fil,lS militare". forç'as vivas, o'rganizHl' o pa llidrográfico. Militara em I Carlos Chagas. ta. O Estado, todavia, pos
tro per iodo ,do meu Gover- Nesse 'momento o Governo seu poderio econon:J.ico e tôdas as guerras internas ou I Nos dias 30 e 31 do cor- 'sui advogados a granel:
no, em que juntos aqui eg- está projetando uma segl1n- criar os parq'ues industrias exteriore� do Brasil. desde rehte serão realizadas, as procuradores e consultores
tivemos num testemunho pu- da: 'expansão da Usina de onde os exércitos em cam·· as revoluções dos Cabanos' reuniões de \ Araxá, com os

IjUrídicOS.
'

,

blico da 11os,8a mutua colabo- Volta Redonda de modo, a panha vão buscar o proprio no Pará e Farrapos 'em San- i gerentes de Ituiutuba, Pas- O Executivo gaucho, em

raçã'o na defesa dos supre- elevar para um milhão de alento que os anima. ta Catarina e Rio Grande do 'sos, Patrocínio, Dores de Iprocesso identico, foi defen-
mos il1,teresses da Pátrià. toneladas a sua atual capa· Por isso, devemos encaraI" RuI, até as expedições contra Tidaiá, Guaxupé e Patos de ,dido pejo. dr. Ajadil de T.e-
Reaparelhamento das. For- cidade de produção., tambem como questão bási- Rosas e Lopes T do Paral!'uai. Minas. Nos dias 12 e 13 de I mos, Procurador Geral do

ças' Armadas, Elevação da Cultura Prons·· ca para a defesa nacional c Na qualidade de filho, jfevereiro', com sede em Três j Estado, 'que, no Supremo
Além disso, sinto-me á 8ional aparelhamento economico e único Gama Rosa recebeu Cora��es, ?a,:,erá a terceira í Tribunal Fed.eral profedu

vontade entre vós, Porque. ,Mais ainda que a renova- industrial do país 'em qüe educação � instrução desve- ,reumao mI�elra.' com os ge- ! lon�o estudo em favo.r. do
no acervo de serviços que ção material, foi caracterís- sempre se empenhou - e tadas. Ate aos sete ano.s, rentes de �argmha, Campo i Governo. Mas o sr. Inneu
posso ter prestado ao _meu tica de toda uma époc_<t a, com firmeza iuabalavel :nermaneceu no Rio Grande Belo, Boa Esperança, Alfe-I Rornhause�. na sua �onta�leuaís creio poder destacar, fecunda transformação inie-jo meU. Governo. do Sul. em com.panhia da fa- nas e Ouro Fmo.

Ide
persegUIr o funcIOnahs-

�om' especial relevo e mes- lectual é doutrinaria, da.:�, Re�ovação M.ilitar milia do célebre I!'eneral An. .-....,..�••__.b••__ -_ _ mo, não confia nos seus au-

mo com legítimo orgulho, os classes armadas. E fOI ))1'1-. ReeleIto pelas forças ]";0- drea, Barão de C�çapava, a- O TEMPO ,xiliares, nem mesmo, ainda,
esforços que consagrei ao vilegio meu, acompanhar I) pulares da NàÇão, minhas migo Íntimo e compadre do Previsão do tempo até 14 !n� P.rocura�or Geral da Re-
n�aparelhamento do Exer- crescimento de uma ieração vistas se 'voltaram de novo comandante Gama-Rosa. Em I horas do dia 8. "publIca..Da1 o on�roso con

cito e da Arma.da, e á cl'ia- 'de chefes militares de'excep- para as Forças Armadas, e s�gu.ida dirig�u:se à P,ro- I Tempo _ Instável, sujei-
trato �� dr: .GabrIel Passos

ção da Aeronautica, Encon- I, cional valor, dotados de de- o desejo de
, ,robustece-IRs, vmCla do ESplnto Santo, o.n- to a chuvas e trovoadas. para auxIlIar de acusa

trei as fo_rças de terra, e vação 'padrão de cultura pro- modernizá-las e aparelha-las de
uerm,anec.eu. t;es a?�s, I Temperatura _ Estável. ção"!

sobretudo ás do mar, desde fissional, animados de um para os novos progressos da sendo aI, seu paI, ca})ltao Ventos _ De Norte a les-
O povo e o funci�nalism()

longos anos na dependencÜt espírito de realização e _de· arte' da guerra se renovou do pôrto. Em 1860, o coman-
I te frescos. que anotem tudo' isso!

de um material obsoleto e zelo esclarecido, que impri-' em mim, com a mesma inten- dant.e Gama-Ro.sa conseguiu· Temperaturas _ Extre-
'.- ...__ -_ - ..

deficiente, que não pe'rmi- miram as Instituições Ar-rsidade
e a mesma persis- reforma, indo entãO' residir mas de ontem: Máxima 25,9. Mal·s, umta a formação de reservas madas um cunho inteira- tencia de outros tempos. em Desterro, Aí seu filho. Mínima 22,0.

adequadamente ,ins.truidaf'lment� I�OVO. de p:.�gresso
e Recon:eçan�� a.

tarefa ?a cursou as aulas do Liceu •__._.......v.·.-__..- .-__.-.·.J"......... • ••

nem o preparo teclllCO e a- de efIclencla praÍlea - o I renovaçao mIlitar do paIS, Provi�cial �.�ndo di�cípul.o. IRevoada de 200 o carro da Secretária da
perfeiçoainento profissi?nal 1 :1l1ico que pÓderia. aten(lf�r _Ineste ano que ac�.ba de h'ans de FrItz Muller, .. ' cUJa SI-' Fazenda foi visto todo am!:lS-
dos quadros. Empenhei-me 1

as reall(t�tdes da VIda co.p.�. correr, prossegulU o meu lh�et� se �ê. esculpida, na «te"o ... t,eco,,» sado! É mais um para o

em libertá-Ias dessa dep'én-, tem_PQ.;lJ-(.Í1ea e aos imperati- Governo nos estudos e pn· .. llnmelra sene de seus "Co- ., }
_

r. imenso rol dos carros oficí-
dencia, proporc,ionando ás! lfO� que estas impõem á es- jetos necessarios a esse ob- .mentários". No Colégio l\1a- PORTO ALEGRE, 7 (V. ciais últimamente danifica-
Forças Armadas um eO.l:l:ipa- trutura moral e material da jetivo tendo em vista n:1o rinho. estudou sob a direcão A.) - Ativam-se os 'prepa- aos em esballl'adas.
mento moderno e efic '�, que nossa defesa. somente a r'eorganização ge- do célebre educador Ba;ão rativos para a revoada de
lhes permitisse pr _encher Privilegio meu foi tam- raI. das Forças Aramadas e de, Tautphoeus, e se formou �Oo pequenos "teco-tecos" á
melhor a sua miss- o precí- bem o de ter enviado aos seu melhor aparelhamento. em Medicina. em 1876.' Argentina em principias de
pua de defender o solo pá- 'campos de J;>atalha da :Euro- mas tambem um melhor eu- Durante seis anos exerceu março vindouro. Hoje, na

trio e as Ruas in ,'itituicões pa a gloriosa Força Expe- quadl'amento das instituÍ- uma clínica gratuita na Gá- cidade de Santo Angelo foi
livres. Pelos mes s �oti- dicionária Brasilefrá: que lções militares.

vea" até ser em 1883 nomea- inaugurado o hangar "Joa�..

vos, criei uma F rça Aérea pode ombrear com as vete- Continúa na 5a' pág. do llresidente, de Santa Ca- quim l>edro Salgado FHho".
autônoma e pod rosa, sem tarina. em comovente homenagem

;�r::::�e�l�: U esu!m����: V-·JOI.-"c-..;I-t
....

a·
.....

r·...,áw-·
..

·í:;-t�;;··
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m··AS·
...·

S�-a--o"-t··O·":--"-·C'�a"-t-a·'
...

r··�I�n---a·· Essa J�residência de San- :�i:�:�v�:;i�ln:tmJ:ã::��
, � c1 (já) U '.i ta Catarma aos 31 anos de .

._

f" b t' ddivisão em d�l<,� fr,ªçõe� hec

8 V,·co·P ·,d t" dG Repobll·" '!I idade. assInala a época mais
ma ocaslao 01 a lza'p o

tel'ogeneas,'""com a subordi-· U'" . res eu., Ir .,U m.emo.rável da vida de Ga- i avião receiJ.temente doado ao

nação ''admini h'ativa a ou- ma-Rosa. criador de um nú-I aera. club lo.cal para. a sua
tras forças. Segundo noticia a impren- lho. Vice-Presidente da Re- Ieo literário como propagan- II �scola 'de pilotagem e }l:eDentro das sa da Capital da Repúbl'ica, pública. dista mental de ideais e dou- ,1 ecebeu o nome de RIO
fina�cejras .o pais, prOCll- I Dêste Estado, s. excia se- trinas literárias e filosófi-! Ijuf", relembrando um dos
xci dedicar ao reaparelha- deverá visitar Santa Cata- 'guirá para o Rio Grande do- cas modernas.

'

'I'
mais fedeis valores do Es-

J'l1�nto das orças Armadas! rina, no fim do corrente mês Sul, ,de onde regressará ao , tado percorrido por esse rio
() máximo _ e recursos corn- . de Janeiro, o sr. Café Fi- Rio. �Continúa na 33 pág.) missioneiro.

.
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Consultório: Rua Traja

DO sino Édif. São Jorge -
l° andar•. ' Salas 14 e 16.
Residência: Rua

.

Briea
deíro Silva Paes. S/Il - 80
'�nd.r. (chácara do Espa-
nha).

.

Atende diàriamente dali
14 hs. em diante.'

DR.ALFREDO
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'o ESTADO
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'
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An1incioll mediaat. toa
tráto.
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eeitos emitidos ao, ar·
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C.r.o Nacion.l
••11"1,.

,.-,

J)R. MARIO
WENDHAUSEN

CUniea ,m.é«lie.. d, .#ul,t9' "

erlançal.
(}onaoltllrio - Rua ioll.<> Pinto.

le' - Tel•• 0 '11111.

(}on.ulta.: dlle 4 à. " "orlll,

R..idênel.: Ru.

Dior' 406. TIl. 811.

1Ix-dlretor do Bo.pltaJ 0010111.

t.ll,:.II�, .•
Do.nç.. nano... • mlntaia.

Impot,ncia Sexual.

Connlta� d.. '11' .. lt 1I0ra•.
rON.: .a. 7�8.

a.OI. ..Ul! S.ntoe S.r.h... 14
- ••trelto.

Or� IntônkfMoniz, de Brigãoj Comunica a '. seus cli�nte8 e amigos \ue rei· .

.leiou a clínica nesta CSDital.
CONSULTóRIO: R�8- Nunes Machado .

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 à.�
,.17.80 horas.

RESIDitNCIA: Rua Bocaillv". 185 - Telt'l
fone M-714.

---�--------__'_,---_._- ,_--_.

José Medeiros Vieira

'ADVOGADO

I

I'

Caixa Postal 150 .• Itajai .. Santa Catarina

Dr. Renato Ramos da Silva I
Advogado

Rue Santos Dumont, 12 - Ap. A '

Crédito Mútuo Predial

Dr.

RESULTADO DO 56° SORTEIO DO PI,ANO B. REA
LIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951

CADERNETA N° 00.506

PH�MIO MAIO REM MERCADORIAS NO VALOR DE:.

CR$ 6.00\0,00.
Aproximação Superiores Aproximação Inferiores
Em Mercadorias no Valor Em Mercadorias no' Valor
de Cr$l.OOO,OO Cada Uma de Cr$ 5-00,00 Cada Uma

Caderneta N° 00.507 Caderneta N° 00.505
Caderneta N0 11.700 Caderneta N° 11.698

""'Caderneta N0 17.392 Caderneta .N° 17.390
Caderneta N° 05.647 Caderneta N° 05.&45
Caderneta N° 04.611 Caderneta N° 04.609
O resultado acima é do sorteio do mês de DEZEM-,

BRO de 1951, extraído dos cinco primeiros prêmios da
..

'extraçâo da Lotenía Federal de 29 de Dezembro de 1951_

Florianópolis, 31 de dezembro de 1951.
VISTO,

Orlando L. Seara - Fiscal de Clubes de Sorteios,
em Mercadorias - Interino .

·Vieir�Formado pela Faculdade de Ciências Médicas d�
Universidade do Distrito Federal.

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e

garganta.
Ex-asaistente na' Policlinica Geral do Rio de Janeiro..

na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina.
Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa,

Curso especializado em Tracoma. no Departamento
Nacional de Saúde.

I Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos
no Rio de Janeiro .

RECEITÁ DE OCULOS

Dr. IuheDoin

Angio: - retinoscopia exame de fundo de olho para.
diagnostico e controle da pressão arterial.

Tratamento e Operações na Especialidade.

FAÇA UMA VISITA •
FA.BRICA DE MóVEIS

DE

AUTOMÓV{IS
CAMI .... HÔE.S

'--- �_MINtjO"ETAS

Rodrigues
, &-ySantos'

fi'IUZP UMA & IRMÃOS
Cons, ·Mafra.·:17
FlorianópoliH'

ESCRITÓRIO DE
A9VOCACIA

DO SOLICITADOR WAL
• DlR CAMPOS

Ad\'ocachi em geral
Funciona junto aOll Icsti,

tutos e CaiXAS àe Aposenta·
doria, Aeidentes do Tuba
lho. Inventários. Sociedadel!l

•
-

I

NaturalIzações.
Escritório: Rua Vitor

Meireles. n.o 18 -.- 20 alidar,

Ma'teriais de COlf:�truçáo",
Beneficiamento em Gerai�
Madeiras para todos Oi&'

. Fins, Aberturas, Assoalhos..
Forro Paulista. etc., Madei·,
ras de Pinho. Lef1e Qualidl'-
de.

-

Escritório. Depósito ..

Oficinas - Rua 24 de Maio>
nO 777 � Estreito ---;" Floria•.

nópoJis. '

�--�------------------�------------�
1 �

Viagem com segu�dnça
e rapidez

.

sO NOS CONFORTAVEIS A-IICRO-ON1HUS DO

RA�IDO (�8UL�8RASILEIRO»

fl')rian��(Jlis.,
-

I.Ui.Já!
- Joinvil.le -

CUfiti.b81'Age'"ne1; ":", - .'
Rua Deod{!1'o ��qU1,na da

. O�,_,Rua Tenente 81lveu'a I
,

�
�

"'�,__ J

\.
t"
(

...._-------------------------------------���------------------ -------------
\

'A T L. A N T I C�A
OS MELHORES ARTIGOS! ·OS MENORES PREÇOS! AS MAlORES FACILIDADES!

, .

-

RADIOS - ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES -� DISCOS _' TOCA-DISCOS -

,\AGúLHASENCERADEIRAS - G�EIRAS - LIQUIDIFICADORES - BATEDEIRAS' - VALVULAS ALTOFALAN1F.s - RE-
i

SISTENCIAS - CONDENSADORES'
,

'I *' ':, \
'

��J
'..

.�::- O mais completo estoque de peças para rat;fio
,- v,"r

Leei
'/'�

Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A _ Florianópolis
. r'�}"," ,.._

.•,. ""J:-;"'C' 'r"', ••.é
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Ainda êsle A )

111eS '. Assembléia Vida Social
,

,

Legislativa Jus'fiça do

Considerada de 'ulilldd,de pública a Tra�alho
Iss. Odootológi'ca de 'St8. Catarina

• •

'ville. Consoante entendimen- dinados no país e nos Esta
-to verbais que tive com. o dos ás respectivas Federa
presidente dessa Associacão ções das Industrias. O pro
emf ins de Dezembro proxi- grama assistencial do SESI
mo passado, serão instala- é dos mais amplos, compre- O deputado Voiney Col- de pública a Associaçãodos nesse mun icipio os prt- endendo desde a assistencia '

.

I 1 d S Claço de Oliveira pres idiu a Odonto ógica e,· anta a-
meiros serviços assistenc íaís médica, farmaceutica e. den- sessão de ontem da

Assem-I
tarina.

que o SESI organiza neste tária até a instalação de ar- bléia Legislativa.' .

ESCOLA NORMAL
Estado. Graças, pois, exclu- mazens para o fornecimen- Depois da leitura do expe- Foi submetido a votos osi\'amente, á organização, to de generos e utilidades diente, ocupou a tribuna o

I
projeto de lei que cria uma

.em boa hora, da Federacão aos industriarios. Em Join- d d P I MEl N 1 P
das Industrias em nO"L,."." F:;!'>- ill

.'"

f'
eputa o au o arq�:s, s�� a erma em orto

v'O'J -- VI e mierara seu uncaona-
que requereu a transcr içâo' União. De acordo com o pa-tado e á boa vontade dopre- mento, naturalmente, com os
nos anais da Casa do dís-

\
recer do deputado Bahia Bi

sidente da Confederação serviços de assistencia mais
curso pronunciado pelo pre- tencourt, o projeto foi enca

Nacional das Industrias, Ror. essenciais e urgentes, que sidente' Vargas, no dia 31 minhado ao s� Governador
'Euvaldo Lodi, encon tra-se serão ampliados no decor- de dezembro ultimo. do Estado afim de providen
concretizado o nobre e \e�j- rer do tempo".� TAXA DE SAUDE c iar a respeito.
-timo desejo dos índustriais Em primeira discussão na COMISSÃO DE

I

JUSTIÇA
J. oinvilenses de darem aos

r
Ordem do Dia, .foí aprecia-

seus operarios condigna as-
" entenerte do o projeto de lei que ele-

s iatenc ia. Nessa oportrnri- va a taxa de Saúde, de auto-
dade devo manifestar tam- dA 8ama ROS!' ria do deputado Otacilio
;bem minha grande satisfa-

Paulo Barreto, na Gazeta Nascimento. Na Comissão de
-ção por �aver cumprido o

de Noticias, referindo-se a Justiça a proprosição rece- celino Rosa. Na próxima quarta feira,
omprO�ISS?

dustr iaia ri �a- Cruz e Souza, assinala o beu emenda substitutiva do Reclamado: Pedro Inkel.
em local ainda não fixado e

m os m us rrais jorn- , 1 ]'
,. .' deputado Bahia Bitencourt. Objeto: Indenização, avi-

que será divulgado em nos-
QS na ocasião de mi- nuc eo :._Iter.arlO.. que, maI,s sÓ, f" d

h 'j'�' -

.

t h" tarde, tão stgníficantemente O projeto foi aprovado. so-previo, erras, escansos
sa .edição de amanhã, o dr.

'n a e erçao para este CHI-. . d� t
.

di CARGO DE TESOUREIRO semanais e horas extraordi- 'I'ito Rezende, alto f'uncíoná-
(. 1 '-'E r SO° . InfluencIOU,' rre a e ln Ire-

TOSO cargo. as. '-, �. •

I' d 1 d B O Governador do Estado narras. rio do Ministério da Fazen-
'RAMOS, Presidente .da Fe- t.a.me,l,lt.e, to o o su o ra-

Assembléia "0'
I

,

00 hI C Souza refere apresentou à ...

' '/ OMEIO'DIA Dia 9, as 14,
_

oras: I "da e Representante junto ao
deracão 'das Industrias de SI. � .ruz e

'.,. .

t di'
.

d -: �-
A

__

'-�' PROCESSOS NSo' JCJ 347/

IC Ih d C tríbui t. Paulo Barreto, pertencia a- um pro]e o e ê I cnan o o
"

'

..--<

-

onse o e on n um es,
'Santa Catarina".

quela geração de idealistas, cargo do tesoureiro, no 51 e 363/51.. proferirá importante Confe-
Como se vê, cumpriu o EdO' Reclamantes' Vidal Mar inad títu-nascida da misantropta do Quadro Unico do sta o. .

-

rência subordina a ao I u-
'sr. Celso Ramos sua premes- d C

. �

d t.inho de Souza e Outros '
1dr. Gama-Rosa, que,

'

presi- parecer as ormssoes � .

o supra.
'<'a e Joinville, pr incipalrnen- F' f

.

f Reclamada' Emprêsa Na '

d de I"

{lindo Santa Catarina, deu .Iusttça e manças 01 avo- .
.

-

O assunto e e gran e m-
'te sua população operaria, "

-, cional de Navegação Hoep
,

,

tao Brasil uma 'fornalha de ravel à- proposrçao, que e
,

-

terêsse para comercian es,
-está de parabéns. d 1 I'

14 k
cke .

d tr i it u tletrados". aprova a pe o p enar io. ' m us riais, capi a IS as,
AINDA ESTE MES A INS-

A sua ação no Diário OH- ASSG-G. ODONTOLõGICA e
,

Objeto: Horas extraordi- contribuintes etc, e será
TALAÇÃO ciaI como diretor no perto- Foi aprovado o projeto de ..... nârias -e suspensão. ventilado por uma das maio-

Prosseguindo em sua pa-
do de dois anos (1884-188õ), lei que considera de utilida- Dia 10, às 13,30 horas: I res autoridades no assunto,

'iestra com a reportagem, o
d t d

� PROCESSO NO JCJ-39/51 a convite dos órgãos das
-sr, Adernar Garcia infor- :::��:i�e:is:= de rt:d�ç:-� Reclamante: Aurino Joa- Classes Produtoras locais,
mOU-110S de que ainda sstel. . . A .

b
" d d quim Cândido. '

Apressamo-nos em noti-
�e'" "era-o l'nstalados os· prl'- vimento ciêntIfIco. economl- M m car ODIZa OS eu R I d M TH' co -' -

d' .. t t' orrera - .ec ama o: , avares. cI'al' a pr·o'xim.a Conferência,co e ·a mInIS ra IVO euro-,
.

meiros serviços do SESI em -

R Objeto: Repouso Semanal augurando pleno êxito ao. peu; as colaboraçoes na e-

d A"b
• d" d'llossa cidade. Para esse fJ:TI

l' d t t t 081 OS Incen 18 O Remunerado. ilustre visitante e convidado
,11everão chegar nos proxi- vista Brasi eIra,. estcan �s ro . O' .,. Dia 10, às 14,00 horas: da Associação Comercial e
mos dias, dois técnic,\s - �D -

por fundamelltaIJs alr ItgOSISQ- , SALVADOR, 7 (V.A.) -I ram a morte de maneira �or- PROCESSO NO JCJ-364/51 da Federação do Comércio,
"'l'ad,.�s do RI'O e q.u'e pl.'ell·ml·" bre· Educação nte ec ua ; a , .

1 d b za R ·1 t PdMv ., ,Pavoroso desastre ocorreu nve, perecen o cal' Qnl:,<.
-

ec aman ,e: e ro a-

ll.armente escolherão D local pllbJicação da obra
- "BCiolO- lIa .lnanha- de, sábado uI,ti-I dos have,ndo elltl'e as VltI- noel Pedro.gia e Sociolqgia do asa-

.:apropriado para a instala-
'dA

.

Inó, n'o la,l'go de Roma. Um mas yapos, men.ore.s,
.

Reclamado: :PloteI La Por-
mento", a sua 'preSl enCla .

ção. da pro.víncia da Paraíba .do. ônibus_qWlsh.eg:av,a .. d.eoJJ;,a7. ,.;.,;Q�!1a..�.P.91?:,�V��� 1?�.?-m ta, �

O QUE É O SESI
Norte, assinalada pela cons- pagipe com mais de 50 pas- pre.encla,das pelos po.PLlla- Objet'o: Aviso-prévio e fé-

O SESI e o SENAI, embo-
trução do vasto teatro San- sageiros chocou-se com um re� n� Larg� do Roma nos rias.

.
1'a consiperados de utilida-

t.a Rosa, mantendo como re" bonde incendiando-se em prImeIrOS mmutos que se Dia 11, às 13,30 horas:
«l� publica são instituições

cordação histórica uma par- seguida. seguiram .ao de�a�tre: até PROCBSSO N° JCJ-311/51
'CI'V l·.S, de caractél' privl:l,do e

I 'que as chamas dlmmUlram e Exeqüente: Valdir Estu--

te do nome do sêu fundador, As chamas envo vel'am 1'a-, ..

mantidas exclusivametl t� pe- 'd t
' I nada fOI POSSlvel socorrer aos

tudo isso lhe deu renome. PI .amen e, o velCU o, .',
d 1 t10s empregadores da indus- .

f 1 pas"ageuos que am fi u a-
Deixou prindpalmente as podendo' azer o.S popu ares �

.

iria, .
ou seja pelos indas- . .'

d vam para fugll' ao cerco do
seguintes obras: nos pl'lmen'os momentos, e-

ftriais. Fundados pela Con- I d ogo
" Educa"

..
a�o Intelectual, Bio- vido ao fogo que avrava e,

.

-federação Nacional de In- '" ._- ...-----

. logia 'e Sociologia do Casa- ponta a ponta do. ônibus. .

D
.

''''''dust.ria, a ela estão subor- ld d �ml lU �.o.

mento, Simbolismo ou Deca- Assim mesmo, so a os,
.

r. -� ......;
.. ------'--_.----

. ,

O Reclamante:
dismo, Estudos críticos e populares, as irmãs relIglO- TEERÃ, 7 (U.P.) -

filosóficos sôbre 'Spencer e sas e Hilária procuraram ministro do Interior, Kalali, Lourdes Costa.
Reclamado: Hotel La Por

Comte., Comentários (seis socorrer os passageiros; que- demitiu-se em cónsequencia
volumes). brando as janelas do ônibus de desacordo com o primei- ta.

Deixou tambem obras iné- e retirando mais de 30 ví- 1'0 ministro Mossadegh, a

ditas.' timas, queimadas e ferid.as respeito da politica geral.
(Do "Correio. da Manhã"). e que foram recolhidas ao! Kalali censuraria a "intran
N. R. - Santa Catarina Pronto Soco.rro. I.sigencia" do presidente .do

viu passar o centenário de I Cerca de 20 outros passa-I Conselho nas negociações,
Gama-Rosa sem sequer um geiros, entretanto, encontra- com o Banco Internacional.
áto .que o lembrasse. É 'de

.

lastimar!

Á-NIVERSÁRIOS:
, r

- Faz anos, hoje, o sr,

Walmir , Delfino de Souza,
PROCESSOS· NSo JCJ-386/ funclonál:io .do Departamen-
51 a 343/51 e 360/51 to de Estradas de Rodagens,
Reclamante: F'ranoisco

1
- Passa, hoje, o aníver-

Garcez Filho e Outros, sário natalício da senhorí-
Reclamado: Acordo Flo- nha Altair Rosa.

restaI Com 'o Estado de San- - Ocorre, hoje, o aniver
ta Catarina. I sârio natalício da exma, sra.

.

Objeto: Salários, repouso d. Nancy Vaz; digna esposa
semanal remunerado e ho-I do sr. Artur Rosa Filho,
ras extras. funcionário da Secretaria

Dia 8, às 14;00 horas:

I
da Segurança Pública..

PROCESSO N° JCJ-362/51 _. ,---- _ .. ,__,_._.

Reclamante: Manoel de, A Dova lei \doFanas FIlho,
Reclamado: Antônio Ven- Imposto de

zon.

Ojetos : Ferias. RendaDia 8, às 15,00 horas:
CONFERÊNCIA do Dr. TitoPROCESSO N° JCJ-359/51

Dia 8, às 13.ll0 horas:

A requerimento do depu
tado Butcão Viana, haverá..
hoje, às 10 horas, uma ses

são da Comissão de J-ustiça.
Reclamante: Mario Mar- Rezende

Divulgue "O ES'.r:ADO"

Càmlàãi!,- Gravata•• Plj..
més Meiai' das 'melhor..,
pelos menores preç<JI IÓ ••

CASA MISCELANIA - Rua
COBselheiro MafrL

que.
Executado: Afonso De

lambert.
Objeto: Execução.
Dia 11, às 14,00 horas:

PROCESSO N0 JCJ-365/51
Maria de

Objeto: Aviso-prévio, sa

lário-enfermidade, salários,
férias e descansos semanais.
Florianópolis, 5 de ja

neiro de 1952 .

Antônio Adolfo Lisboa,
Chefe da Secretaria da J.
C. J.Em Apiuna

Artefatos de cimento em geral.
Bustos, imagens, letreiros, escultura, Tumulos,

numentos e jazigos.
Qualquer trabalho concernente ao ramo.

27 anos de experiencia.
BANCOS IGUAIS AOS QUE ESTÃO SENDO CO

LOCADOS NO JARDIM DE FLORIANóPOLIS
CR$ 800,00 POR UNIDADE.

END. TUBARÃO, AV. GETULIO VARGAS, 2435 -

CX, POSTAL, 97 - TEL. CALDAS.'

,

e as�im ....

Quando o Sub-Delegado
de Policia do Distrito de

Apiuna assllmiu o c�rgo a

firmou aos seus Íntimos:
'''Agora Chegou a nossa

Vez".
E, de fato, além das mui

tas que tem cometido, mais
'-esta, à noite de 31 de de

zembro último:
�a sociedade r:ecreativa Na praia da Saudade, �m

de Apiuna teve baile e, por Coqueiros, ao lado do gru
-gentileza, a Diretoria da So-

po escolar "Presidente. Roo
'CÍedade convidou tôdas as

'levelt", com 15 me:rúi'l de
Ciutoridades locais. frente e área de 400 m2,
Comparecendo o Sub-De- .

To.dos os lotes sel'vitlos
1egfldo e seus dois Suplen-. de água encanada e luz.
-tes, logo q�e. d.eu meia noi-

Informações no local com
te hora de llllC�ar o ano n�- o sr, Gilberto GheÍlr,

�;�d�Oo�r::e;;��e�aa���:��� \ '-A-V-E-N-T-U-R-A-S--O--O-'-Z-,E-·MUTRET'A'Sl'lO a uma mesa, onde se a- _

'{;havam uns jovens alegres,
'

o Sub-Delegado com revol
-ver em punho, em meio fto
Salão, dando vóz de p'ris,ão a

.diversos moços. Como não
-fôsse atendido, ·chamou os

.

suplentes e com o "3'S" tto

-peito dos mocinhos 'espan
caram assim, filhos ilú\stres
de família. .

'\

Mas, era natural, pois
.

são pessedistas, e, .por/isso,
'Ü Sub-Delegado, tlllhi que
�gi, ccrn êle' ."im

J
f

t A<iRADECIMENTO
e MISSA

.

Oliee Caldas
\

Filhos, n-etos, noras, genros e sobrinhos da extinta.'
MARIA MAMEDE LIMA

I sensibiliza.'dos com a perda de sua inesqúecivel mãe, avó,
sogra e tia, agradecem ao Dr. Artur Pereira e Oliveira,

mo- 'ao Revmo. Padre Evaristo Poelman, á� pessoas que a

companharam á sua ultima morada e ás que s� fizeram
representar bem como ás que enviaram flores, cartões ou

,telegramas e convidam para a missa de 70 dia, que em su

frágio de sua alma será celebrada n:!' Igreja de São Luiz
e Nossa Senhora de Lourdes no dia 10 do corrente às
7 horas.

Agradecem, antecipadamente, aos que comparecerem
a ,este ato de fé cristã.

'Lotes à venda MARMORES E GRANITO

• • co

"
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"O Esportivo
"
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, ,

Gran�e ·Passo Para Ser Vice-Campeao \ Deu o· Guarani
Man,eve o «bugre» a invencibilidade no 2- turno. ao derrotar o :figueirense

por 2 a t na 'arde de ente-ontem
'

I
por inte.rmédio de Amorim, lhou nos impedimCI!hl:l,;1- FIGUEIRENSE - Hugo,
aos {l minutos, penas acertando na expulsão I Garcia, e Laudares ; Romeu,

O árbitro da pel eja foi o de Garcia. Um auten ticn 'Cuca e Adão; Airton, En-

I sr.
Norberto Rodríguea, ('0::11 fracasso de arbitragem. guiça, Urubú, Amorim e

uma atuação que faria co- OS QUADROS Hamilton.
rar até um padre. Deixou de GUARANI - Isaías. Vai- Na preliminar entre os

expulsar Hugo f: Ham ílton- ca e Erasmo; Frederico, Zé- aspirantes, venceu o F'igueí-
por agressão a 'I'oin ho e I z inho. e Egon; Alemão, Toi- rrense por 4 x O, ficando lSO-
Lauro, respectivamente. Fa- nho, Fausto, Jaime e Lauro. lado na více-Iideranca..

Com as fortes chuvas que I Lutou como um titã o' dir a vice-liderança com o

sábado desabaram sobre r, i quadro comandado por Faus seu jovem e vale.rte anta

cidàde, o prélió entre Gua-Ito e tanto def'en deudc como gonista de ante-ontem,
raní e Figueirense sofreu! atacando conseguiu levar a

um adiamento para o dia se- melhor frente ao !:;éU famo- OS GOALS
guinte, domingo. so adversário, pelo escore Lauro iniciou a contagem
Fomos ver o encontro dó de dois a um. Vitória justa logo no primeiro minuto de

"bugre com o "furacão n€;- e merecida a do "onze" "bu- ação, falhando no .iance J

}!.'J'o". Sabido era que uma I grino", produto'
de muita fi- guardião Hugo. Aos 33 mi

derrota do alvi-negro vida jbra e coragem. ,nutos falha toda a defesa
'beneficiar sobremaneira, o O Figueirense,

,

continua I alvi-negra e -uovamente.

tricolor, colocan 10-0 em con-I em sua "via Crl1CiR" perdeu- Lauro assimila. 2 x O no

dições de .adjudicar-se

ao',
do para

adversario,
s a quem II primeiro periodo. Na segun

título de vice- campeão da tem surrado muitas vezes. da fase, o alvi-negro empre
cidade. Foi com esse pensa- [Pudera, sem Gil, GumercÍn- gou o máximo para emna

menta que .newton Garces ! do, Bráulio e agora Dolly, tal' ou mesmo )vencer, mas
levou seus pupilos ao gra-jparece me�mo que o cam-Inão conseguiu mais do que. N

- , I I ..

mado, ante-ontem. peão de 50 vai ter Que divi- tirar o zero do marcador, ao renovara com o a vi ...negro. rIa para o
I

As atividades dos principais·IA'vaiXFIQDP,lren�8 Carlos Renaux, o étlmn gool-keeper?
cluhes desta capital em 1 951 ! dev�mm�:::��l;�:l��,d: ���;, di��!��:so d�O�l!l����::��:���, !,�g�i����.�:e;� a:l�:�: ��ix���-I �:nd:u�,lu1Jfe��!!i�� �:�;.��

, domingo entre Aval e FI- guardião Dolly não mais Heitor Ferrari, onde sem- res do campeão catarinense

I .V61- gUeire'nse, fechando o Carn- pertence ao alvi-negro, ten- pre se destacou '':0111(> pr in- na temporada de 52. Será,
- 14 peonato de profissionais..J á do sido seu contrato encer- cipal figura da equipe dE'! verdade?

A título de curios idade, Avaí 1 x Olímpico (Blu- campeão da cidade, o 0l1Z2 rado na ultima semana. Pa- profissionais, tendo levar.ta- .....,,_

'iniciamos hoje a publicação menau) 2. avaiano lutará para man- ra renovar o contrato nas' d? os título� de camp�ão da Paula Ramos
da relação dos jogos of icials Avaí 7 x Guaraní 2. ter-se invicto, como aconte- mesmas bases do anteríor cidade e _Vlce-camp'�ao pg- \ I I

.

e amistosos disputados na Avaí O x Figueirense 1. ceu no ano passado com o muito se esforçou a direto- tac1ua!. Convo�ado 'para ,a X lIt ,ético
temporada de 1951 'pelos clu-

.

Avaí 3 x Cerâmica (Imbi- seu leal opositor. Esp.era-se I ria d? grêmio da rua Cl)ll-, �e:e��? Catal:mens�, l)OIIY! C�m a transferencia para
bes principais da capital, ou tuba) 3. u� nov� recorde de bllhete-lselhelro Mafra. Mas Dolly su:glla no alc�, do, no�so I ante-ontem <10 Match Oua-
sejam Avaí, Figueirense, Avaí 1 x Almirante Larne- na. não deseja permanecer no

scratch que dará combate
, "F'

"

.'1'
A 1,· B (L ) 2

' " "
.

it tens
ram x igueirense, o pre LO

Paula Ramos, t ético, 0- go "agUl).a . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I'
aos esprrr ossan enses no

t· P 1 R AtI'.

(Bl I" C
-

t I'
. en r e au a amos, e e-

caiuva eOuaraní. Durante o Avaí 2 x Olímpico u- ....lll!.vamen'e n:::a. tder nça
.proxlmo ampeoriato ',1'U81;' • ,

ano' que findou efetuaram ') 1 � l1li" , fUIu a II '. d F t b 10f'''', tíco, marcado para a domm-
menau .

D d ' '" I' • 1 eno e u � o,. S H J('Cl�)- gueira foi adiado pár' a-

QS, clubes acima nada me- Avaí 1 x Carlos Renaux an o andamento ao

Cel-j'Il'lS
e Postal Telegraflcn, .nados do Flguell'eDSe '/ao _ .

'
a L

, t d S d D'
. - ,

h d t'"
manha a noIte.

no�. de 106 partidas, consti- (Brusque) 2. am� a' egun. � l�IS.ao (l,e c egan o ao ermmo com I sentir grande falta d.) seu
,

A t d 'I t h
_._.--.-..••._._.,.._....._..,.._._...._._,.••_._�

tu indo um recorde. Para Avaí 1 x América (Join- splran es, OIS pre lOS ,1- um onroso empate de tres I idolo, ,mas todos os catari- 6u
-

começar damos hoje a rela- ville) 2. veram lugar na tarde de sa- 'I tentos. Volto.u assim o POS-ln�Ílses estarão para 1li_'lau- Ô raDI
ção do Avaí, querido grê- Avaí O )( Figueirense 1 bado. . ,tal Telegraflco no segundo ch-Io no certame naCIOnal B

.

mio alvi-celeste que tem (1° jogo'noturno). A partida preliminar teve posto, deixando isolado lJa de futebol. X OC81UVa
como primeiro mandatário Avaí 1 x Paysandú (Brus· como contendores os qUét- liderançá a Associação Des- PARA O CARLOS RE- É o penúltimo jogo do
() simpático desportistá ve- que) 2. dros d<? Delefaz e Améri�a, pOl'tiva Caixa Economicil. 'NAUX? Campeonato de Profisslo-
Teador Miguel Daux.. Ven- Avaí 2 x Paysandú (Brus- vencendo o primeiro por 4 a Segundo corre 'pela cida- nais que será efetuado no

ceu:o Avaí o Torneio :Muni- que) 2. 2. . Não houve jogos domingo, de o. antigo guardiao dI) próximo sábado a noite. O -

cipal Noturno, obtendo o 20, Avaí 3 x Paula Ramos O. O cotejo principal l'elmiu pela manhã em vista do máu Flamengo estaria propenso Guaraní e considerado' fa-

1ugar no torneio-inicio do Avaí 5 x, Guaraní O. no gramado os conjuntos do estado do gramado. a a'ceitar magnifica propos,· vorito do embate .

....,.. ...........,... _-.-._.-.-.-.-.- ..,._ J
Campeonato de Profissio- Avaí 1 x Figueirense O.

D,nais, pelo qual acaba de se Avaí O x Olímpico 3.
'

OVO diretor do Departamento •••••••••••••••••0•••••••••••••••••••••••••

:E::ta:'!;��;��'":��:�j;u�:l>:
x

:;::e:te:::1: de Futebol Amador Curso de Humanl·dadesmaior rival de todos os tem- (Curitiba) o. \ Tendo o sr. João Zommer da rua João Pinto, nomeou.

poso Também com os aspi- Avaí 3 x Grêmio (Porto solicitado demissão do car-I para aquelas funções o sr.

rantes 'vem o Avaí realizan- Alegre) 1. go de diretor do Departa- João Sebastião da Silva.
do brilhante "perÍormance" Avaí O x Figueirense 2. mento de Futebol Amador Ie 'mantendo a liderança. Os Avàí 3 x Paysandú (Brlls- da Federação d�tal'inense Nossas feIÍcitacõe,,:; ao

iYí'ineipais jogadok'es alvl- que) 2. I de Futebol, o sr. Flávio li'er- J' novo rlirigente do a'mado�:i;:;-
celestes: Adolfinho, Bene:- Avaí 1 x Bocaiuva O ("IuÍ- rari, presidente da ,�ntidade mo ilhélJ!
vaI, Sãul, Danda, Nenem,' tium"). ..........,._ _. ...,.. _ .....,... _• ...,

Nizeta, Bolão, �iltinho, tl.uAm��)í.l x Guaraní O ("In i- Elei"'ões na,',' F. 1'. f. DO pro'..Américo, Waldir, Minela, y'"
Boos, Jair e Moraei, brilhan- Avaí O x Figueirense 1 .ximo dom,-ngodo como técnico o' sr. sargen- ("Initium").
to Manoel Tourinho, da nos- Avaí 1 x Seleção Univel'- Informa-nos a S�eretarb, sendo cuidad-a da reelei<:;iio
sa Base Aérea. No Campeo- sitária 2. da F:ederação Catarmense do professor Flávio Fern-

nato da Cidade, podemos ob- Avaí 2 x Pays'andú (Brus-
de Futebol que no proximo ri, porem o ilustre eS1;crtis

servar que o Avaí possui a que) 5. ,sábado _estarão reunidos 03 ta não deseja permanecer

defesà menos vasada e o Avaí 2 x Bocaiuva O. diretores e os repres',mta!l- no alto posto, em virtude

Avaí 2 x GuaranÍ O. .

tes dos clubes locais e do dos seus inúmeros aÜ',z.::rei'.

Avaí 4 x Paula Ramos 1. intei'iol' para a elf'Íçii.o do

Avaí 1 x Atlético Opel'á-, presidente
e vice-preslClente

rio ,(Criciuma) 1.
da entidade controh�dora

Avaí O x Hercilio L' z
'do futebol em Santa Cal'?,ri"

u
A '

.(Tubarão) 1. na.
,

o que apuramos, esta esfecefeana.
...�- _ __.-,.-••• _._._-_-_-.-_-..-_- -.-:'_ -.-.-.-_ -.-.-.- .,:"ItiII.

IOeixou O Figueirense o guardiãoDolly

ataque mais produtivo.
Eis a relação dos jogos

disputados pelo popular clu-
be em 1951:

'

Cai.xa posta', 239
Te�efoi'le, 1607 �

R'ua Jeronimo
, 1 Coelho, 14

FlQRtANOPOltS- .-

ARTIGO 91
Curso fundado em 1940

Matrícula para 1952; dias 30, 31 de Janeiro e 10 de
Fevereiro - das 19 às 20 horas, na Faculdade de Direi-
to, sala dos fundos.

'

Reabertura das auJas; 4 de Fevereiro.
" .. Aviso; Os candidatos façam empenho por uma f1'e
quencia desde o, início do ano letivo, para aproveitarem
'as' aulas básicas iniciais.

'

Informações prévias - A.lmirante Lamego nO 67.

,

)'

\Compre pelo me

nor preço da cida
de o seu refrigera
dor 'NORGE,' mo;"
dêlo 1951, com ga-
rantia real de

5 anosa

Bem, vamos esperar mais

alguns dias para conhecer
o novo maioral da entidadeAvaí 2 x Figueirense 2.

Avaí 1 x Nacional (Porto
Alegre) 2.'

'

�

Avaí 1 x Nacional (Port'o
Alegre) 1.

Avaí 4 x Paysand6._ (Brus
(Jue) 6.

Avaí 3 x Paysandú (BÍ'us
que) 4.
Avaí 3 x Hercilio Luz

(Tubarão) 3.-
Avaí 2 x Henrique Lage

(Lauro Müller) 5.
Avaí 5 x América (Join-

ville) 1.
.

Avaí 2 x Atlético 1.

TAvaí 1 x Figueirense 1. erminou
AvaÍ 6 x Bocaiuva 1.
Avaí O x Guaraní O.

, Avaí 1 x Figueirense 1.
Avaí 3 x Paula Ramos O.
Avaí 2 x Atlético 1.

empatado o Cam
peonato Carioca

'Terminou ante-ontem o I São Cristovão 3 x Olaria
Campeonato Carioea de Fil· i 1.
tebol, cuja rodada apresen- I

Bonsucesso 2 x .:Madurei
tou os seguintes resu 1 tadoi1:

II:a
2.
Com a vitória do Bangú o

Botafogo 2 x Flamengo J. certame terminou �mpatado
Bangú 1 x Fluminense O.lentre o grêmio proletar:o e

Vasco' 2 x América O. II? Fluminense, com 9 p. p.

OSDY 6ama & eia

RESUMO: 45 jogos, IR
vitorias, 18 derrotas, 9 em ..

}lates, 89 "tentos a fávor e

71 contra, com um saldo de
18 tentos. <

J
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CLUB DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO MÊS D� JANEIRO

SABADO DIA 12 -- "SOIRÉE BLANCHE" DE 1952. UMA GRANDE SURPRESA PARA OS ASSOCIADOS. TRA
JE EXIGIDO: EXCLUSIVAMENTE BRANCO. DOMINGO DIA 20 -_ "SOIRÉE" COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO
DIA 2?'._ INICIO no "BINGO DANÇANTE". UMA VERDADEIRA NOVIDADE PARA A SOCIEDADE pE FLORIANÓ-

"

,

POLIS. DIVERTIMENTO 100% COM VALIOSOS PRÊMIOS.
.

_.

Antes da reorganização

I
Estas e outras iniciativas "sim o exigirem as circuns-

:gemI das forças armadas, poderão atualiza)' as nece.s- I tancias.· _

-euios projetos estão sendo I sidades e a preparação téc- Os compromissos de assis
'Ultimados, já foram fixa-Inico-profissional das elas- tências mútua, nas obras de
-dos os efetivos dos quadros ses armadas, mantendo-as paz como nos .esforços de
<de oficiais das Armas e em condições de poderem cooperação armada, impõem
;Serviços do Exercito, e, ain- cumprir os seus mais altos nos esta atitude que tambem
-da, há poucos dias, tive oca- compromissos com a Pátr in. corresponde aos interesses
-siãe de sancionar a lei Que Manter a ordem, servir ao e aspirações comuns dos
rtabeiece os efetivos doo: país, dando-lhe. as garau- povos americanos.

-of icia.is doe varios Corpos tias de segurança e "Üan- Inimigos Dentro das Eron-
'€ Quadros da Marinha de nuilidade para trabalhar '� teíras
{juerra, Sacionei igualmen- l;roduzir; defende-lo dos a- Somos um país pacífico.

i:,e a lei que visa pr�)Ver �un-I taques. e da' cobiça do e;
.. I Desejamos a paz e d�la pre

'(lOS para a renovaçao da .VIa- trangeíro - essa a granne CIsamos, para consolidar o

rinha de guerra, fundos es- I missão das instituições mi- nosso progresso. Mas não
'ses que serão aplicados na; fitares. COTl1 elas �iá!de co- podemos, nem devemos a- T O N I C A . A P E R I T I Y A
'propurcão de 60% para a Ilaborar sempre o meu

.

go- bandonar, por um instante

"Constr.ução e modernização Iverno, no in�ei'e�se de man- siquer, os �ossos esforços
de un idades e,40% para o ter a orgamzaçao legal do de preparaçao e adestrarnen-
'<desenvolvimento das bases, Ipais e as instituições ju ri- to para a guerra, Da nossa

._._••- - �
• ....,. Exa-'me de' adm·,ss·a-o. aos ginis·los-estaleircs, estabelecimentos dicamente estabelecidas, fortaleza militar dependem

.fabríe e escolas, que COI1-'- que só podem e só devam ser a nossa tranquilidade e a politicas dos partidos sem} 2a ÉPOCA EM FEVEREIRO
-tituem a infra-estrutura da modificadas dentro das no' - nossa propria subsistencia se deixarem arrastar pelo Curso sob a orientação da Profê. Antonieta de Barros
Esquadra notadamente a mas fixadas pela propr+a como Nação livre. jogo de interesse ou pelas Fernando Machado, 32 _ Fone 1.516.
.Base Naval de Aratui, na Constituicão. Este é o meu E essa afirmativa tem um paixões que são prejudicia is Matrícula aberta das 16 às 17 horas.
.Bahia, o dique e oficinas de proposito 'firme e inabalável sentido mais amplo e mais á coesão, á disciplina e ás Abertura das aulas a 2 de janeiro.Val-de-Cães, no Pará, a Fa- que ora vos reafirmo e que grave, se meditarmos em proprias virtudes militares, Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado).
'brica de Artilharia e Tor- paira soberano sobre as a- ! que os nossos inimigos não as Forças Armadas tem sa

'pedos e os varios centro" de leivosias e intrigas dos

boa-I
estão apenas no exterior, bido encontrar estimulo e

::formação e de adestramento teiros inveterados e tradi- nos eventuais agressores a inspiração durante os pe
-de pessoal. eionais inimigos da tranqui .. serviço de um imperialismo riodos mais fecundos da e-

A Força Aérea Brasileira, lidade pública, em expansão: tambem es- xistencia da Pátria, no seu
-onde se criou, no ano findo As Americas e a ONU tão aqui dentro das nossas próprio labor profissional e

"Ü Comando de Transportes Em primeiro plano, na fronteiras, ipfil�r�,!os pOl;, .llQ.. empenho de . aperfeiçoar
.Aéreos, com o objetivo de ordem doscompromissos SrL- toda a parte, aguardando o as suas proprias instituições
'permitir a modernização dos grados das Forças Armadas,. momento propicio para dis- para o cumprimento das
·transportes militares, se- está a defesa da Pátria, dó seminal' suas sementes de suas altas finalidades.
.gundo os ensinamentos da seu patrimon io material' e desagregação, a serviço de Senhores oficiais: A se

ultim31 'guerra, prepara-52, moral, da sua integridade ideologias e de ambições que gurança e a felicidade da
-este ano, para iniciar ou territorial, de sua indepen- a maioria da Nação' repele. Pátria exigem de todos os

'prosseguir obras de grande dencia politica e econonJica Contra esses inimigos inter- brasileiros uma inabalável
-vulto em diversos aeropor- e das suas instituições. Em nos, solertes e insidiosos, coesão" Urna dedicação sem

·tos, especialmente nos :1e segundo lugar, incumbe-lhes tambem devemos estar vigi- limite ao interesse publica
'Manaus" Campo Grande, P. defender o continente ameri- lantes. Combate-los é, sem e a firme vontade de fazer
Alegre e Belo Horizonte, ricano contra quaisquer in- duvida, um dos sagrados do nosso' país uma Nação
Outros problemas basicos vasores eventuais, pois 08 compromissos das Forças forte' e próspera, capaz de

-ainda, "'em sendo objeto de interesses mutues da" na- Armadas para com a Pátria. assumir, no concerto inter-
-eogitações e estudo; entre cões deste continente são Politica Social, nacional, o lugar de relevo
eles, a definição das atri- �b�uns ao Brasil e a subsís- Mas não bastam os recur- a que tem direito.
'buições doComando nos va- tencia da nossa Patria está sos das armas: são igual- De todas essas qualidades
-rios escalões e o estabele- na dependenc'ia imediata da mente necessaria nossas e virtudes estou certo, são
cimento das responsahil ida- integridade continental e leis sociais, capazes de COI'- as nossas Forças 'Armadas,
-des correspondentes. Acham dao estabilidade politica e tal' pela raiz as origens do agora como no, passado, e

'Se em curso, também, no economica de todo o hemis- mal e reparar as" injuetíças xemplo vivo e modelar.
'Congresso Nacional, ou '2m fério. Finalmente, são as causadoras de revoluções. O Levando a minha taça,
vias de encaminhamento á nossas Forças Armadas os Governo tem a fir,me con- pela felicidade pessoal de
'Sua apreciação, os projetos instrumentos de ação com vicção de que se impõe o todos vós, pela maior glória
-de novo Estatuto dos Milí- que contamos para cumprir aperfeiçoamento constante do nosso Exército, da nossa

·'tares e das leis do Serviço os nossos compromissos m- de uma justiça social e rle Marinha de Guerra e da nos

'Milrtar, de inatividade e de ternacionais, especialtrente uma ordem social, onde se- sa Força Aérea, e pela
-:promoções. os que assumimos como jam eficazmente eliminados grandeza do Brasil"!
Direitos e Compromissos membros da, Organ izacão os argumentos de uma pro
Por outro lado, as -mes- das Nações Unidas. ESS2S paganda e de um credo, que

mas considerações que, .'10 tres objetivos, dispostos na só prosperam onde há mise
:meu Governo anterior.. des- ordem de prioridade que a- ria, fome, padecimentos �

pertaram a minha atenção cabo de anunciar, resumem desigualdades chocantes na

para a necessidade de pro- a missão precipua das nos- condição dos homens.z o's

llorcional' a todos os milita· sas instituicões militares. processos de exploração do

1'e13, do simples soldado ao Não será preciso lembrai', trabalho, que não cogitam
'Üficial mais graduado, um ta�bem, que a nossa tradi- da justa repartição dos seu�

I' adrão de vida consentaneo ção histórica e os nossos iJl- frutos, 'tambem constituem
-com as exigencias profissÍc,- tel:esses politicos e CC0110- séria ameaça á segurança

,
:hai" e com a representação micos nos movem hoje, CL··· nacional. Esta exige, para
social de cada um, me ins- mo nos moveram sempre, a, sua plena garantia, um com

niram hoje o desejo de pl'O- uma politica de estreita co- bate sem tréguas á mlsena

�eder, o mais rapidamen!-e laboração com. os Estados á ignorancia, ao sofrimen

possivel, ao exame e estlJ- Unidos da América. E isto to e á opressão.,
do dos dispositivos do Codi- reforça, tornando mais fa- Posição
go de Vencimentos e ValHa- 'cil, a nossa politica de C00" Na ordem interna, repito
gens dos Militares que ain-, peração e amizade com os a função das Forças Arma-"

da precisam ser revisto:'J, outros. paises da América. das é servir ao país, dando
:quel' para definir melhor e Prec.isamos estar pre�al':l- lhe as necessárias garantias
mais claramente certas si.- dos militar, economica e fi- de segurança e tranquilida
'tuações, quer para corrigir nanceiramente, para en[llen- de, defendendo a organiza
desigualdaues já· reconhe- tal' as necessidades da Il,LIS- ção institucional da Repu

. .:cidas no tratamento de ta- sa prcipria defesa, como do blica e o regime estabeleci
:sos :esp.ecific-0s. continente americano "e as- do. Alheias as divergentes

Presidenteo
-

--------------�---------------------
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o ReméDIO de Confiança da Mulher
..

RE(jULADOR XAVIER
Duas fórmulas diferentes para dois males

No 1 ' N° 2' FALTA OU
-

- EXCESSO � - -

ESCASSEZ,
IlEliÚlilla_

··l!ó1\WA�. REUMATISliv

II PLACAS SIlI'ILl'rIC.u JElixir de Noqueira r
llecHeaç.o au:dll&r a. '"'

tam•• to da liftua

I S IS í f i I

',1-:..0 U' A
.

" "

origem.
Inofensivo ao organismo, agradável como Hr,

cor.

... desanimada. é sinal que
o seu sistema intestinal es
tá precisando desembara
çar se. Elimine com ENO os

tóxicos q"..18 se acumulam no

o!gadsmo' e prejudicam a

saude em geral. ENO é la
xante suave e 8eguro�

"SAL DE FEUeTA"

(:=RI"
Jí. vida d,e hoíe precisa do ENO'

Comércio de Tecidos «JIOEN»
Agradece 'ao povo desta localidade a preferência

com que sempre distinguiu ,os nossos artigos, auguran
do-lhes um próspero e feliz ANO NOVO.

COMERCIO DE TECIDOS "JADEN'"
CASIMIRAS - LINHOS - AVIAMENTOS

Pelo reembolso postal
CAIXA POSTAL, 10.021 - Belenzinho - S. PAU-.

LO.
Aceita-se agentes em qualquer praça do PAIZ.

I
I
I -

Tran.port•• regulares de C{'!'Q'O t

sio FRANCISCO DO SUL para NOVA 1081
. l�formaç.�.8 como'" Agent.. "

ft ü ao6polil- Carlol HoepckeS/A - OI-f'TelefoDe t.212 ( End. tele.. !
SdO 11rancilCO do Sul-CBrlol Hoepcke SA -CI-Telelooe (; MOORBMACE 1
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ro li�l�tro ,da Marlnba faz s�véra Edital· n°· 21critica a Alfaldeoa do RIo
ORDEM DOS"ADV�GADOS

RIO, 7 (V.A.) - A propô- .pais sem pagamento de di- DO BRASIL - Secção de

sito do noticiário, referente I reitos a causar qualquer' Santa Catarina

a apreensão, por parte da! preju izo sensivel ao fisco. ,.
De ordem do Sr. Dr. Pre

Alfandega, de mercadorias! A Alfandega do Rio de

I SI?e�te do Consel�o, torno

que estariam sendo aponta- [Janeiro procurando agir público q�Je, de acordo com

das corno contrabando traz i- contra os 'marujos, acusan-
a resolução de 4 do c�rrent'J

do por marinheiros nacio- do-os de prática de contra- e nos t:rmos do artigo 79,

riais da tripulação do "Bar- bando, terá razão sempre
do �eglmento .

Interno, as
.

raso" o gabinete do minis- que se tratar de objetos pos-
sessoes �emanaIs do

_

Conse-

t· d M rinha forneceu tos ilegalmente à venda pe-
lho Seccional passarao a re-

10 a a ,

r
' .

t f'
ontem o seguinte comunica- los tripulantes dos navios, � Izar-se as qurn as erras,

do: mas estará exagerando seus

I
as 9 h?ra�.. '.

"Inteirado �o que está escrúpulos �u,ando apli�al' o Flol'la�qpolls, 7 de janer-

ocorrendo entre a Alfan dega mesmo critérro aos objetos 1'0 de 19o�,
do Rio de Janeiro e o pes- trazidos para ):1S0 pessoal e Wal�e�lllro Cascaes - l°

soal pertencente à guarnição tidos como bagagem. SecretarIO.
,

.

do cruzador '''Barroso'l, re-

centemente chegado dos Es- O Regulamento da Alf'an

tados Unidos, o ministro da dega, baixado sem o conhe

Marinha determinou a aber- cimento das autoridades na

tura de um inquérito a fim vais, na parte relativa ao

de apurar a verdade sobre a pessoal da Marinha, não ad- 'Rel1!ção dos telegramas
venda de mercadorias trazi- mite para os marujos se- retidos no período de 31 de
das a bordo e tidas' como não e práticamente a posse dezembro a 7 de janeiro:
destinadas a uso pessoal de da' roupa do corpo, de .modo Roberto Kel, Catarina Sil
seus tripulantes, Verificada que tudo o mais é contra-

va, Doris Moura, Adernar
a procedencia da acusação, bando, constituindo a f'ami- Moraes, Antonio Ghísoní,
o Ministério punirá com a lia naval uma parte real- Ozy Mendonça Lima, Gui
maior severidadé os falto- mente sacrificada sob esse noel Cordeiro, Luiz Manoel
EOS, No entanto, quanto aos aspecto. O que constitui ba- Amorim, Alice Buche, Ge
objetos traaídos e realmente gagern para os demais brasi- tulco Luiz Pimentel, Carlos
destinados "a uso pessoal, o leiros, não pode ser consi- Luiz da Costa, Erico Pinto,
}ilinísté�'io da Marinha está derado de forma diversa pa- Erwino Wagner, Eduardo
em entendimento com o da ra os marujos, especialmen- Nicolino, Analaura Canzil,
Fazenda para que ° assunto Ite' quando residiram longo Antonio Pedro Nelson, Lui.z
fique definitivamente reg,u,-' tempo em uma base 'estran- Francisco Pereira,- Emy Ca
Iarizado, .sendo restituidos geira.· . bral, Euclides, Silvestre
os objetos apreendidos, a O Ministério da Marinha, Blazzozyk, Firma Osth, -Io-
seus legitimos possuidores, em diversas oportunidades e sina Guimarães, Antonio

O que parece ter impres- mesmo na atual administra- Ferreira, AII'ce Lautero, Fa- .Ao.Ao .Ao .Ao � * * � ,. _A.""""+� ...._,...� '"

..; ;..� :;..:;..;�.".�.".".".".� " " ..,.... ...,.... !
..

síonado ª Alfandega é a e- ção, sempre expediu instru- milia Correia. C. Pinto Viei- ••• .
•••

xistencia entre os objetos ções muito .severas para im-
ra, José Miguel, Gonzaga, ,. ...

referidos de algumas gela- pedir+que uma praxe anti- VitorinoAlves, Olga Viegas,. :
..:::.+ A· '.E' IIetro I' a·· 'nd'1-a' :..!:••••."'cleiras, aparelhos de televi- ga seja transformada em Sebastião Garcez -e Ladi ..._.", �

•.

<âo e máquinas de
.

lavar instrumento de negócio, le- Souza,
.

roupa, dado o seu volume es- sivo não somente aoscofres:. •

pecif ico. Mas é preciso com- públicos como ao patrimo- _.._..••_..••••_..••••_.._. .,.. L-IQUIDIFICADORES A .:.
preender que essas aquisi- nio moral da Marinha e, até ....,.

- rno
..+.

cões decorreram do fato de hoje, não houve 'ínconveni-
.

CAS'A .!. ENCERADEIRAS - Arno .:+
;e tratar de objetos produ- ente maior. E' de lamentar, ..+_. DISCOS _ Star e Copacabana

" ,
' .:.

z idos em massa nos, Estados por um lado, que alguns trt- .:. O bi h c+.
,..

Unidos e lá vendidos a pre- pulantes se hajam desman-
VENDE-SE uma, de ma- ·ti:.. RADIOS - Hikoc, ClippervInvictus, Marconi;" r ip on éit

terial, .com 9 peças, área de +...
.

d d EI' CIO "'.

ços acessiveis a qualquer dado, praticando falta que �*. Rj·."DIO-ELETROLAS - Bush, Stan ar etric e ip- ""'t,,..UI ms2 e grande terreno, .r_" ...�
. "'�.,..

bolsa. Aqui, os marujos a- será devidamente pun idà, e, .* I
.

t
�

t AI com área de 80.0 ms2, situa- ..+_. per- nVIC OS ....
mericanos comprarãq turma- por ou ra parte, ,que a '

-

da à rua·Rio Grande do Sul, :. COS '1
�

Unas, aguas-marinhas, etc. fandega proceda com os .... �rOCA-DISCOS - SIMPLES E AUTOMATI - PaI - +t.
10. Tratar no mesmo ende- c+. ..

. E' uma praxe secular per-1marujos com' um rigor que rêço. ti.. lard, Cotaro, Alliance, V. M. Triomatic, Webster �t
mitir aos marujos a aquisi- certamente' não constitui .... )

�.

ção de objetos para seu uso doutrina em suás práticas ..�. Long Playng ..�.
e de ·suas familias, quando habituais. AGENTE LOCAL ..�. GELADEIRAS - Frigidaire, Gibson, Coolerator, Crosley .�.
viaJ'am pelo exterior, isto

,
Precisamos para venda �

t'd 5
�

, ..+_. - garan I as por anos •••
lião se pratica somente no Quanto à invasão do lar de Breu - Soda CaústIca' :. :.
Brasil, mas em todo o mun- de múujos, para apreensão - Tubos Galvanizados - .,:.. APARELHOS ELETRICOS EM GERAL • �t
do. Dada a exiguidade dos de objetos, admite-se tratar- Arseniato de Chumbo - Ge- �:.. Fogareiros de uma e duas bocas abertos e fechados, Ferro �t
vencimentos da maioria das se de simples boato, mas é ladeiras - e outros al'tigo8 +.. f d E bT d •••
tripulações é evidente que o evidente,que se tal pl�ática de nossa importação.· .... de engomar, Trans orma ores, sta llza ores, .....
volume de objetos e, sol?re- fosse usada, daria lugar a Soe. Com. e Ex}). NEBRA ..�. F Máquinas elétricas de fazer café � motores para .:.
tudo, o seu valo-v,

�

são ex� enérgica repulsa, pelo abu- LTDA. - Caixa Postal,... .:. :� máquina de costura 40�.
tremamente limitados. não so inominável qu� constitLli-I7133 - A - São Paulo. ..�. _ "

Q .!.
chegando sua entrada no ria". . ótimas comissões. '. :. iI, FOGOES,...._ Elétricos, economicos: ª gaz ou uerozene �

�:.. , r MÁQUINA DE COSTURA: �:..

::� ORION - É dotada de todo o que se pode querer de uma �i�
.!. 'MÁQUINA DE COSTURA: - Perfeição técnica, �t�
t� Linda aparencia, Material de 1a qualitlad� e fun- :��
..�J. cionamento leve e ritmado. Completa assistên- .��'.�J. cia técnica - Eletrolandia - Edificio IPASE _ .�•
•� Andar ·Terreo. .�.:
.....J h (') h

A • ..:.
�. ORION - Ven a va a sen ora mesmo ver e exammar <t:

� �
.� de perto esta MÁQUINA DE COSTURA e. verifi- .�.:
�ti que por que é ela' a preferida pelas mulheres de .�

I ��. todo o .mundo: - Completll assistência técnica
.. �I�

65,00 ...� Vendas a vista e a prazo.
.

�.�
40,00 ..+_. •••

I
..�. ORION _. Pela sua perfeição técnica - Material 'de 1a '.�.

Dinheiro Graudo ., , ,.
- John dos Passos.. 45,00 1 ..�J qualidade e linda aparência. - É a máquina de .t

Manhattan Transfer o •••
- John dos Passos ." 45,00 :. �

t f'dI' Ih â t d :
Aven,turas de um comunista o 'CO'" o o o 0" ••• o

- John dos Passos,. 50,00 �t� cos ura pre erl a pe as mu· eres
r

e o o o mun- +:.
3 Soldados . _'., o. o •••• 0 ••• '.' o o o o o ... o. o.

- John dos Passos.. 50,00 �t� do. Completa assistência técnica - vendas a· +:+;

.'l
P1;;;lelo 42 o • o , ....• o • o • . . ..

- John dos Passos . . 25,00 �:�., vista e a prazo. Ele�olandia - Edificio IPASE :::
• , ••••••• , •••••••••••••••••• o • - • o •..... o

- John dos Passos .. 45,00 �:.... A d T' :.Paz de Espírito .. " 0 ••••••• o •••• , •• o.
- Joshua Liebmam . 30,00 ..� - n ar erreo. •.

1 A Esperança 0 ••••••• , ••••••• ',' 0· •••• o
- André Malraux .. ,30,00 .:.; ORION - Fabrid:lção esmerada da Indústria Japonêsa.•:.,.1 BIOGRAFIA .+.

. .+.

j.,,' A t dA'
, +... Borda - costura para à frente e para trás. Com- ....

. ugus ° os nJos .. , : ,.
-_ De Castro e Silva. 25,00 .+. I t

'.

tA.
.

t'
.

E
.

t .:.Pedidos para Representações A, S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas. :.. p e a assls enc.la eciuca. xperImen e uma e ·ve- ....
40-1)0 -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro: Acompanhado de vale postal ou :�: .

rá porq�e é a máquina de costura preferida' por- .!.
:1' che(iue pagável 110 Rio de Janeiro. �I. miIhar;r.de pessoas ue todas as nacionalidades. .1+

./ . ..

1 -'-_ ----------___________________ ., ..., +_......... ...., +_ ++. '�+_ .-- �_'+'._'+'_'+' __ '+'. <t: '+' <t: <t: j ,..., � .,
,

"
,

Telegramas
rptirl('s

.

,

.

.

- /..
> 6 1'.\7� O;s
DIREITO

Noções de Finanças e Di'reito Fiscal o •• , o .... o o
- De Plácido e Silva

Comentários Cód. Proco Civil - 4 voI. o ••• , o . "
_ De Plácido e Silva

. Normas Jurídicas de Contabilid�de o. o "". _ o o •• o
- De Plácido e Silva

'Cómentário Cód. Penal , .... o, o o o. o .. ; �.. o : ••• .,
'_ Ribeiro Pontes .'

O Divórcio' ..... ; ..... : .. o •• o , o o •• , , o • , • o •. o o.
_: Érico Maciel FO.. ,

Teoria e Prática do Processo Fiscal .. o , ••• o o o.
- Roque Gadelha_ de

Melo .... ·. o ••• o

O Suicídio , o, o o • o • _ o o •. 0,0 _ •••••••
- Napoleão Teixeira

ROMANCES

C_r$
100,00
480,00
150,00
130,00
50,00

T�8DORTBS
000008
GRT-RQINBNSB %�,
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7,

Clube
. ,

SOIRÉE DOS "BROTINHOS" (Juvenil) - ÀS 20 HORAS.
'

SOIRÉE AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TENIS - BASQÜETE.- VOLLEY E ATL�-
TISMO - ENTREGA DE PREMIOS - ÀS 21,30 HORAS.

"

DOMINGO dia '27 - SOIRÉE MIGNON - ÀS 20,30 HORAS.
F'EVEREIRO

SABADO - dia 2 - GRITO DO CARNAVAL-ÀS 22 HORAS.

JANEIRO
DOMINGO
SÃBAl>O

dia 13
dia 19

CI b' O d ft t
SAIBA MAIS ESTA

\ r rrnacías I
. U � r- Dfe e Nuns 0hav"H:,�\f:t:��:::::'d�ã� de Plant:lol

C O N V I T E fa?ulistá ESOPO. De fat.o '6 - Domingo -

Farmá-j. , . � fOI um monge de Constanti- cia Noturna - Rua Trajano.
A �I_reton.a do Clu_be. Doze de �gosto tem o prazer InoPla, chamado Planúdio 12 - Sábado _ Farmácia

de conv,Idal' aos seus dístintos associados e suas exmas.
,e reuniu tais fábulas sob Esperança - Rua Conse-Ifamilias �ara a grandiosa "SOIRÉE BLANCHE �� 1.95�" l�l�ítUlO de "Vida de Esopo". lheiro ,Mafra.

� se r�ahzar na noite de 12, do corrente e com InICIO as
i Quem foi Planúdio: autor 13 - Domingo _ Farmá-

21 horas,
. .. .

, ,

_ lou compilador? cia Esperança - Rua Con-

.

O traje exigido para essa, brilhante festa sera exclu-
_ Eis a preciosa coleção aelheiro Mafra.

sívamente branco para ambos os sexos. l indian ista da Melhoramen- 19 _ Sábado � Farmáoia
Não haverá ,res.erva de me�as. , . I �os "T�ras é Indios do Alto da Fé-Rua Felipe Schmidt.

Cláudio V. Ferreira - Secretárío Geral. IXingu", "'Uoni-Uoni conta 20 � Domingo _ Farrná-

� ..... .. ,'. : a sua História", "lndios e cia da Fé -, Rua Felipe

I Sertanejos da Araguaia", Schmidt.
"Indios do Brasil", "H isto- 26 - Sábado - Farmácia
rias dos Meninos Indios", Moderna _ Rua João Pin-

..:.- D'Alernbert, o famoso to.

enciclopedista jamais co- 27 _ Domingo - Farrná-

h
.

A cia Moderna � Rua João
I
n eceu seus pais. o nascer,

I foi exposto nas escadarias Pinto.

I da igreja de Notre Dame de O serviço noturno será e

i Paris e recolhido por gene- fetuado pelas Farmácias
rosa mulher que o 'criou. Sto. Antônio e Noturno si·
_' "OS TRAJES FAZEM .tuadas às ruas João Pinto e

O HOMEM" um dos princi-: Trajano n. 17.

i pais livros de Keller, famoso 'A presente tabelanão po

clássico da literatura alemã derá ser alterada sem pré
será publicado dentro de via autorização dêste Depar
pouco tempo pela Melhora- tamento.

mentos em sua coleção "No-

V
---�._--

velas do Mundo". end@-��
_ Acredita-se que o lite-

rata paulista Eduardo Pra- NEGOCIO URGENTE

do haja inspirado, som, tra- Vende-se no fim do Bom

ços psíquicos o personagem Abr igo xuma casa com um

"príncipe Jacinto" de "AS terreno medindo uma área

CIDADES E AS SERRAS" de 6:637 metros quadrados.
de Eça de Queiroz. I P�eço, o-s 45.000,00.
_______ , Tratar a rua CeI. Melo e

"GASa M1SCELANlA d1:lm' Altirrt,-17:->� 'o _"-_'_

Otimos lotes à venda prontos para 'construir. 'buidora dos Rádio. R.C.A
'I'ratar com Herculano Farias no ed. São Jorge, 1° Victor. Válvulas e Díseee. Ve'nde-se'andar, sala 4, diàriamente das 9 às, 11 horas. Rua CoaseIhelro Mafra.

Estab e lecimento Gráfjco Brasil
"ceita-se todo e qualquer
serviço concernente a arte

Rapidez ,e perfeição
Preços modicos

" -',

Rua Con). Mafra. 92 ' FIDrianopolis

Participação
OCTAVIO RÉGIS e IZOLlNA ADRIANO RÉGIS
têm o grato prazer de participar aos parentes e pes

soas amigas" o contrato de casamento de seu filho JACI
com a senhorita Palmira Lopes Coimbra.

Santos, 19-12-51.

Lotes

Uma casa de madeira, no
va e desocupada, com insta
lação de agua esgotos e luz.
(não é morro), sito à rua

Dernetrio Ribeiro.
À tratar 'na mesma, rua

í
nO 38, com Vilela.

,AI�ia-se
Aluga-se uma casa bem

confortavel, à Alameda
Adolfo Konder n? 6.
Tratar ao lado nO 2, no

armazem..

•

INTEIRAMENTE

NOVO Agentes
(INTERIOR)

des e vilas. Ambos os sexos.

Boa oportunidade. O'timas
condições. Escrever Cia.
B?asi'l. C. Postal 3717 - S'.
Paul!).

APARTAMENTO

MOOHO O O 10 H P

Aluga-se com 3 quartos,
sala. e demais dependências
à rua Santos Dumont n. 12.
- Tratar à rua Nunes Ma
chado n. 20, diàriamente das
15, às 17 horas.

PONTO MORTO

MARCHA A V ANTE

MARCHA A RÉ
TANQUE INDEPENDENTE
CI MEDIDOR DE GASOLINA

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis

SEUS INTJ!:RWSS.S NO
Rio de Janeiro .erlo
bem defendide. por

ARLINDO AUGUSTO ALV.
advo,ado

A.... Rio Branco. 128 - SaIu 1101/.
,

Telf. 32-6942 - 22-8001.

Cine:!iário '�J�:�e����iol::i
Ás 5 e 8 horas

ODEON
As 8,15 horas

ROXY
Ás 8,30 horas

Sessões- das moças.
Um espetaculo deslum

brante, que agradará os o

lhos, e que todos aplaudi-
rão!
CREPUSCULO DE

GLORIA
Technicolor
com:

J'une HAVER - Gordon
Mac RAE e Jake CARSON

No programa:
Cinelandia Jornal. Nac.

Preços: .

Sras. e Srtas. - Cr$ 1,50
Estudantes - Cr$ 2,00
Cavaleiros ;;;- Cr$ 3,20
Censura - LIVRE

IMPERIAL
Ás 8 horas

0S IRMÃºS CORSOS

Ás 8 horas
OSCARITO e Grande OTE
LO

Preços:
Cr$ 1,00, 2,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

Fraquezas em geral
Vinho Creosotado

(Silveira)

VENDE-SE

UMA

Preciso em todas as cida- em:

AVISO AOS NAVEGAN-
TES

i �WUm��mm�ilm}j
1 Acabamos de receber, nu
má gentil oferta da Emprê
sa, um exemplar do calen
dário Goodyear para 1952.

sucla F
.

-b k J'
Desta vês aquêle calendá-

Doug as arr an s 1. -. . â

se t d
Akim TAMIROFE e Ruth 11'10,. qU,e ja

se ornou um �s
WARRICK

mais populares do Brasil,

N
"

I reproduz num belo trab,alhoo programa: tí ti
A

N tici d S N ar IS ICO a cores, uma ce-
o ICIaS a emana. ac.

t" d I
Metro Jornal, Atualida- na ipica ?S �ampas, rea -

cando a merguice e a graçades. I d" t
' . ,

I
I'
as nossas pa rrcias gauc la.Preços :

I
Continúa assim 0 calendário

Cr$ 6,20 e 3,20 Goodyer na série' de apre-Irnn, até 14 anos.
t

-

d b I
.

.

IlVIPERIO (Estreito)
sen .açoes as e ezas regro-
na.is brasileiros e o quadro
reproduzido na folhinha pa
ra 1952 é, sem dúvida, um

dos mais belos; impressio
nando pelo aspecto bem bra
sileiro da cena alí represen
tada e pela orig ínal idade
com que o artista �oube re

tratá-la.
Está, pois, de parabéns a

Goodyear, à quem agradece
mos a oferta desse brinde
artístico, com o qual, esta
mos certos, irá, mais uma

.vêz, conquistar os mais en

tusiásticos aplausos do pú
blico brasileiro.

Dois lotes 'de terra situa
dos na rua Demétrio Ribei-

1'0, nesta Capital, sendo um

de esquina próprio para
construção de casa de co

mércio ou residencial.
A tratar na mesma rua 11.

38, com Vilela.

Ven�4P-se
Uma' casa de madeira com

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

Estreito.

O·, 8abit) I'

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C1A,.WETZEL lNDU8TRIAL-JOIN"V[LLEI

, I TORNA
...

A ,ROUPA BRANQUlSS1
-------------------_....._----...._---------------------------_ ........,...__ .._..-� �_ ..

da
(�c!r�Gt reI[ ar

.1 ...
'

I

I
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I

RIO, 7 (V.A.) - A propô- .pais sem pagamento de di
sito do noticiário, referente' reitos a causar qualquer
a apreensão, por parte da! prejuizo sensivel ao fisco. ,.

De ordem do Sr. Dr. Pre

Alf'andega, de mercadorias l A Alfandega do Rio, de

I Sl?e�te do Consel�o, ,torno

que estariam sendo aponta- Janeiro procurando agir púhlico q�le, de acordo com

das como contrabando traz i- contra os 'marujos, acusan- a resolução de 4 do c?rrent':l
do por marinheiros nacio- do-os de prática de contra- e nos t:rmos do artigo 79,

nais da tripulação do "Bar- bando, terá razão sempre
do �eglmento .

Interno, as
.

r080" o gabinete do minis- que se tratar de objetos pos-
sessoes �emanals do

_

Conse

i' 1 Marinha forneceu tos ilegalmente à venda pe-
lho Seccional passarao a re-

lO ca. , .

r
' .

t f'
ontem o seguinte comunica- los tripulantes dos navios, � Izar-se as qum as eiras,

do: mas estará exagerando seus
as 9 h?ra�.. ..

"Inteirado do que está escrúpulos quando aplicar o FlorlaI�51,pohs, 7' de janei-

ocorrendo entre a Alfandega mesmo critério aos objetos 1'0 de 1902.

do Rio de Janeiro e ° pes- trazidos para 11S0 pessoal e Waldemiro Cascaes - l°

soal pertencente à guarnição tidos como bagagem. Secretário.

do cruzador '''Barroso;', re-
-----------

centemente chegado dos Es- O Regulamento da Alfan-

tados Unidos, o ministro da dega, baixado sem o corihe

Marinha determinou a aber- cimento das autoridades na

tura de um inquérito .a fim vais, na parte relativa ao

de apurar a verdade sobre a pessoal da Marinha, não ad- 'Relação dos telegramas
venda de mercadorias trazi- mite para os marujos se- retidos no período de 31 de
das a bordo e, tidas' como não e práticamente a posse dezembro a 7 de janeiro:
destinadas a uso pessoal de da roupa do corpo, de .modo Roberto Kel, Catarina Sil
seus tripulantes. Verificada que tudo o mais é contra- va, Doris Moura, Adernar
a procedencia da acusação, bando, constituindo a fami- Moraes, Antonio Ghísoní,
o Ministério punirá com a lia naval uma parte real- Ozy Mendonça Lima, Gui
maior severidadé os falto- mente sacrificada sob esse noel Cordeiro, Luiz Manoel
sos. No entanto, quanto aos aspecto. O que constitui ba- Amorim, Alice Buche, Ge
objetos traz.idos e realmente gagern para os demais bras i- tulco Luiz Pimentel, Carlos
destinados -ri Liso pessoal, ° leiros, não pode ser consi- Luiz da Costa, Er'ico Pinto,
Min istério da Marinha está derado de forma diversa pa- Erwino Wagner, Eduardo
em .sntendimento com ° da ra os marujos, especialmen- Nicolino, Analaura Canzil,
Fazenda Para que o assunto Ite quando residiram longo Antonio Pedro Nelson, Luiz
f'ique definitivamente reg,u�_ tempo em uma base 'estran- Francisco Pereira- Emy Ca
Iarizado, sendo restituidos geira.

'

bral, Euclides, Silvestre
os objetos apreendidos, a O Ministério da Marinha, Blazzozyk, Firma Osth, Jo
s-eus legitimos possuidores. em diversas oportunidades e sina Guimarães, Antonio-

O que parece' ter impres- mesmo na atual administra- Ferreira, Alice Lautero, Fa- � � '" '" ,.. �A � ..

..!:..!..!..!:..",:..;..:;..;..;..;..;�."."."."..�••••"." " ++."•..,..., �
..

s íonado ª Alf'andega � a e- ção, sempre expediu instru- milia Correia. C. Pinto Viei- .;.
....... .,.--

.
•••

xistencia entre os objetos ções muito .severas para im-
ra, José Miguel, Gonzaga, +. ,.

.

ief'erldos de algumas gela- pedir que uma praxe anti- Vitorino Alves, Olga Viegas, +:.'+

A E I t I di
' .:+

"'cleiras, aparelhos de televi- ga seja transformada em Sebastião Garcez .e Ladi +.+ .'

Ie ro'a'n Ia ·t·
.+.>. '.

.

. ..
.'

:são e máquinas de 'lavar instrumento de negócio, le- Souza' +. ...�.'

roupa, dado o seu volume es- sivo não somente aos cofres I

'

I ;: ..

pecif ico. Mas é preciso com- públicos como ao patrímo-. - .1".1" -.1"••••.1".. +.. L-IQUIDIFICADORES Ar .:.
preender que essas aquisi- nio moral da Marinha e, até .t,."

_ no .:.
cões decorreram do fato de hoje, não houve 'ínconveni-

.

CAS'A
..t. ENCERADEIRAS _ Arno .+.

;e tratar de objetos produ- ente maior. E' de lamentar, .!. DISCOS _ Star e Copacabana "
,

"
,

.!.
z idos em massa nos Estados por um lado, que alguns tri- . � O bi h �

.

Unidos e lá vendidos a pre- pulantes se hajam desman-
VENDE-SE uma, de ma- ti:'+ RADIOS - Hikoc, Clipper.Tnvietus, Marconi,' r ip on �t

terial, .com 9 peças, área de �.
'

d dEI' CIO "'.

ços acessíveis a qualquer dado, praticando falta que ��.... Rj',"DIO-EL'ETROLAS - Bush, Stan a.r etric e ip- J...aI ms2 e grande terreno, .,;.... .. .� ...........
bolsa. Aqui, os marujos a- será dev:idamente punidà, e, ��... peI'-InVI'ctos ""fi.,,:..com área de 800 ms2, situa- ....... ...,...

mericanos comprarão turma- por outra parte, ,que a A1-
da à rua-Rio Grande do Sul, :. OS '1

fi

linas, aguas-marinhas, etc. fandega proceda com os .... TOCA-DISCOS - SIMPLES E AUTOMATIC - PaJ - .:.
10. Tratar no mesmo ende- � ..

E' uma praxe secular per- marujos com' um rigor que ti.. lard, Colaro, Alliance, V. M. Triomatic, \Vebster <ti••
mitir aos marujos a aquisi-l certamente' não constitui rêço. ....' .....
ção de objetos para seu uso doutrina em suas práticas ..!. Long Playng) ..�.
e de 'suas familias, quando habituais. AGENTE LOCAL ..t. GELADEIRAS - Frigidaire, Gibson, Coolerator, Crosley ..�.
viajam pelo exterior, isto

"
Precisamos para venda

..�. _ garantidas por 5 anos ..t.
uão se pratica somente no Quanto à invasão do lar de Breu - Soda CaústlCa' t %.
Brasil, mas em todo o mUll- de mal;ujos, para apreensão - Tubos Galvanizados - ti:.. APARELHOS ELETRICOS EM GERAL

.. �t.
00. Dada a exiguidade dos de objetos, admite-se tratar- Arseniato de Chumbo - Ge- �:.. Fogareiros de uma e duas bocas abertos e fechados., Ferro �t·
vencimentos da maioi'ía das se de simples boato, mas é ladeiras - e outros al'tigo8 +.'+ f d E bT d

+••
tripulações é evidente que o evidente,que se tal pl;ática de nossa importação.· ..... de engomar, Trans orma ores, sta Ilza ores, .....
volume de objetos e, sol:)re- fosse usada, daria lugar a Soe. Com. e Exp. NEBRA ..t. l' Máquinas elétricas de fazer café � motores para ..t.
tudo, o seu valov,' são ex� enérgica repulsa, pelo abu- LTDA. - Caixa PostaL... ..t. ]:M máquiJla de costura .:.
tremamente limitados, não �? ��omináve1 q�e constitui-171�3. - A - ,Sã? Paulo. ..�. -

I'
"

Q .!.
chegando sua entrada no lIa . Obmas comlssoes, %. ' j� FOGOES -,- E etricos, economíeos: ª gaz ou uerozene

....
�:.., ! MÁQUINA DE COSTURA: :

:!:: ORION - É dotada de todo o que se pode querer de uma �i:
��

�

MÁQUINA DE COSTURA: - Perfeição técnica, �t�
�:� Linda aparencia, Material de 1a qualitlad� e fun- �:.'"
�,It� I

.

d C I t
.

t" ti.'*:
.....� cionamento eve e ritma o. omp e a aSSlS en- .....
•�J. cia técnica - Eletrolandia -. Edificio IPASE - ..��
..�� Andar ·Terreo. ..�.
..�J h ( ') h

" . ..��
�4 ORION _ Ven a va a sen ora mesmo ver e exammar �

......� .....
� de perto esta MÁQUINA DE COSTURA e verifi- ..�.
..

�
•..j4 que por que é ela' a preferida pelas mulheres de ..��

I
�

� todo o .mundo: - Complet� assistência técnica. .!+
��. d' ......
II Ven as a VIsta e � prazo. '%.'

I�t" ORION _' Pela sua perfeição técnica - Material-de la '�:..
ly V
....� qualidade e linda aparência. _ É a máquina de .!+

..�� .. costura preferida pelas mulheres de todo o mun- ..:.

.!� do. Completa assistência técnica - vendas a +!+

....� .....

..�. vista e a prazo. Ele�olandia - Edificio IPASE
..t.

.�. - Andar Térreo. ..�+
�i� ORION - Fabric�ção esmerada da Indústria Japonêsa. �i�
+t Borda -'-, costura para à frente e para trás. Com- �:..
�:." pléta assistêlic.ia técnica. Experimente uma e ve- :::
:�: rá porque é a máquina de costura preferida' por' .�.
% I fi

�l . miIhare�:de pessoas de todas as naciunalidades. 1+ '

9 j . �
.+,� � '� �.-'to_ �_�_�_�._,.,.�,., � � ., "'f�J<iJ: '" • ., � ,. � �,••• � ., '+ ,

o MI�!�tro .da larlnba faz s�véra Editat n� ·21·critica a Alfaldeua do RIO 'ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL - Secção de

,

Santa Catarina

Telegramas
rpticl"s

"_' I' ,C)�, O�Su
'

..V f'\ I
.

DIREITO
Noções de -Finanças e Direi.to Fiscal' .•.... o ••••

- De Plácido e Silva
Comentários Cód. Proc. Civil - 4 voI. ........• - De Plácido e Silva

. N?rmas
I

J�ríd�cas de Contabilidade' ...• -:"\
' .. o • ••

- D� �lácido e Silva
'Comental'lo Cod. Penal f •••••• , ••••••• ;" ••••• .,

- Rlbelro Pontes .'

O Divórcio . " .. ; ..... : ... I •••••• , • • • • • • • • • • ••
_:: Érico Maciel FO...

Teoria e Prática do Processo Fiscal ......•.... - Roque Gadelha de
MeIo .

C,r$
100,00
480,00
150,00
130,00
50,00

65,00
40,00O Suicídio o ••••••••••• _••••••• o.

-- Napoleão Teixeira
ROMANCES

Dinheiro Graudo o , ••• , ••••••••••

Manhattan Transfer , , o •••••••

Aven/uras de um comunista " .. , .........•

3 Soldados .� ,." o ••••••••••••••••••

Paralelo 42 o •••••

1919 , , .•.•.•.•

Paz de Espírito , ,

'

.

A Esperança ',' , , . '.' ,

BIOGRAFIA

- John dos Passos ..

- John dos Passos
"

.

- John dos Passos ..

- John dos Passos ..

- John dos Passos ..

-- John dos Passos ..

- Joshua Liebmam .

-- André Malraux ..

45,00
45,00
50,00
50,00
25,00
45,00
30,00
-30,00

Augusto dos Anjos , ..
--- 'De Castro e Silva. 25,00

Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas.
40-1)0 -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro: Acômpanhado de vale postal ou

cheque pagável no-Rio de Janeiro.

I

I'

----_.----�--.------------.------------------

L'
I
r

/.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 8 de Janeiro de 1952 7.

Clube
SOIRÉE DOS "BROTINHOS" (Juvenil) - ÀS 20 HORAS.
SOIRÉE AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TENIS - BASQUETE.- VOLLEY E ATL�-.
TISMO - ENTREGA DE PREMIOS - ÀS 21,30 HORAS.

.

DOMINGO dia '27 - SOIRÉE MIGNON - ÀS 20,30 HORAS.
FEVEREIRO

SABADO - dia 2 - GRITO DO CARNAVAL - ÀS 22 HORAS.

&1 b· O d ft t
SAIBA MAIS ESTA

I t- rmacias I

U � , OIe' e- MgIS 0hav,;':::.�f:t:�i:::::d:ã� de PJant�ol
f b 1· t· ESOPO D f t '6 - Domingo -

Farmá-IC O N V ITE"
a u IS a . e a o

. .
� foi um monge de Constanti- cia Noturna - Rua Trajano,

A I?lretorI!i do Ctu,be. Doze de �gost_o tem o prazer InoPla, chamado Planúdio 12 - Sábado - Farmácia
de cOl�v,ldar aos seus dístíntos associados e suas exmas.

e re lriin tais fábulas sob Eaperança - Rua Conse-Ifamilias �ara a grandiosa "SOIRÉE BLANCHE I?� 1,95�" ,��ítUI� de "Vida de E<sopo". lheiro Mafra.

� se l':ahzar na noite de 12. do corrente e com IniCIO as
i Quem foi Planúdio: autor 13 - Domingo - Farmá-

21 horas.
, .. ,

. ,

_ lou compilador? cia Esperança - Rua Con-
.

O traje exigido para essa. brilhante festa sera exclu-
_ Eis a preciosa coleção selheiro Mafra.

sIvamN:ntehbran,co para aldnbos os sexos.

li
indianista 'da Melhoramen- 19 - Sábado _:_ Farmácia

C·,ne ...O,-a' rl·o ,0 Caleodario 80-ao avera ,res,erva e me�as. , .

. tos "Teras e Indios do Alto da Fé-Rua Felipe Schmidt.
Cláudio V, Ferreira - Secretár-io GeraL Xingu", "'Uoni-Uoni conta 20'� Domingo - Farmá-

I dyear para 1952
;-;. ...... • . ! a sua História", "Indios e cia da Fé -. Rua Felipe RlTZ

.

I Sertanejos da Araguaia", Schmidt. Ás 5 e 8 horas
"Indios do Brasil", "Hísto- 26 - Sábado - Farmácia ODEON
rias dos Meninos Iudios". Moderna - Rua João Pin- Ás 8,15 horas
.:.- D'Alembert, o famoso to. ROXY

enciclopedista jamais co- 27 - Domingo - Farrná- Ás 8,30 horas
h

.

A cia Moderna � Rua João
I
n eceu seus pais. o nascer, Sessões· das moças.

I foi exposto nas escadarias Pinto. Um espetaculo deslum-
Ida igreja de Notre Dame de O serviço noturno será e-

brante, que agradará os 0-
.

Paris e recolhido por gene- fetuado pelas Farmácias
lhos, e que todos aplaudi-

rosa mulher que o ·criou. Sto. Antônio e Noturno si-
rão!

- "OS TRAJES FAZEM .tuadas às ruas João Pinto e CREPUSCULO DE UMA
O HOMEM" um dos princi-: Trajano n. 17. GLORIA
jpais livros de Keller, famoso A, presente tabelànâo p�- Technicolor
clássico da literatura alemã dera ser alterada sem pre- com:--------------------------
será publicado dentro de via autorização dêste Depar- J'une HAVER - Gordon
pouco tempo' pela Melhora- tamento.

Mae RAE e Jake CARSON
mentos em sua coleção "No-

V d' No programa:
velas do Mundo". en. p.-�� Cinelandia Jornal. Nac.
- Acredita-se que o Iite- . Preços: '

rata paulista Eduardo Pra- NEGOCIO URGENTE
Sras. e Srtas. - Cr$ 1,50

do haja inspirado, saiu, tra- Vende-se no fim do Bom Estudantes _ Cr$ 2,00
ços P' 'c Abrigo "'uma .casa com um C '" 3 20SlqUI os o personagem Cavaleiros =- ,r,1P ,

"príncipe Jacinto" de "AS terreno medindo uma área
Censura _ LIVRE

CIDADES E AS SERRAS" de 6:637 metros quadrados. IMPERIAL
Acabamos de receber, nu-

de Eça de Queiroz. I Preço Cr$ 45.000,00. Ás 8 horas
ma gentil oferta da Emprê-

• ,- t r ... ..

Tratar a rua CeI Melo e sa, um exemplar do calen-
.:;0 es '-em . ",aOaSV'I·elraS., "CAS-AMlSCELANiÀ:-dlStrl"ArVi�,.17:-- --�t. -�....,_._.,.- OSIRMÃºSCORSOS dário Goodyear para 1952.

Otimos -Iotes à venda prontos para ·construir. 'buidora doa Rádio. R.C.A
D iucla F' -b k J'

Desta vês aquêle calendá-
'I'ratar com Herculano Farias no ed. São Jorge, 1° Victor Válvul"·. D'i-coa V 'd

.' oug as arr an s 1. -. . ,

tlim dos· ......' en e-se Akim TAMIROFE e Ruth 11'10,. que j
a se ornot l

.andar, sala 4, diàriamente das 9 às. 11 horas. Rua Co••elheiro Mafra.
WARRICK

mais populares do Brasil,
Uma casa de madeira, no- N.· 11'epI:OdU:i\ num belo trabalho

. o programa: ,t' ti
�

va e desocupada, com insta-
N ti d S

-

N
ar IS ICO a cores, uma ce-

I d I
o reias a emana. ac.

tí d Iação e agua esgotos e uz,
M tr J ' I At Iid

na ipica os pampas, reai-
. , .., e 10 Olna, ua I a-

d
.,

(não e morro), SItO a rua
d

can o a meiguice e a graça
Demetrio Ribeiro. es. I d t

' . ,

1
Preços: i as nossas pa rrcias gauc la,

À tratar 'na mesma, rua - Continúa assim 0 calendário

I
n? 38, com 'Vilela. o-s 6,20 e 3,20 Goodyer na série de apre-Irnn, até 14 anos.

.

IlVIPERIO (Estreito) sentações das belezas regio-
nais brasileiros e o quadroÁs 8 horas

duzid f Ih' h
OSCARITO e Grande OTE- repro .UZI o na o In a pa-

LO
ra 1952 é, sem dúvida, um

dos mais belos, impressio
nando pelo aspecto bem bra
sileiro da cena ali represen
tada e pela .ortg inal idade
com que o artista �oube re

tratá-la.
Está, pois, de parabéns ao

Goodyear, à quem agradece
mos a oferta desse brinde
artístico, com o qual, esta
mos certos, irá, mais uma

vêz, conquistar os mais en

tusiásticos aplausos do pú
blico brasileiro.

JANEIRO
DOMINGO - dia. 13
SÁBAl>O - dia 19

Estab e lecimento BrasilGráfico
"ceita-se todo e, qualquer
serviço concernente a arte

Rapidez .e perfeição
Preços módicos

.. .,

Rua Cons. Mafra. 92 .

. F1orianopolis

Pe.rticipaçao
OCTÁVIO RÉGIS e IZOLlNA ADRIANO RÉGIS
têm o grato prazer de participar aos parentes e pes

soas amígas.. o contrato de casamento de seu filho JACI
com a senhorita Palmira Lopes Coimbra.

Santos, 19-12-51.

<'

,
.

" I
•

INTEIRAMENTE

NOVO

MootlO O D 10 HP

PONTO MORTO

MARCHA A V ANTE

MARCHA A RÉ
TANQUE INDEPENDENTE
Cl MEDIDOR DE GASOLINA

Distrfbuídores
Comércio - Transportes

C, RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolís

Rio de Janeiro aerlo
bem defendido. por

ARLINDO AUGUSTO AI.VM
.dvol.do

A.,. Rio Bl'aD��. 128 - SaIu 1101/4
Telf. 82-694.2 z: II-SOO&.

Agentes
(INTERIOR)

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

Boa oportunidade. O'timas
condições. Escrever Cia.
B asil. C. Postal 3717 - S-.
Paulp.

-APA.RTAMEN'fO-- F raquezu em gera I
Aluga-se com 3 quartos, I V· b C

.

t dsala e demais dependências 10 O reoso a o
à rua Sant?s Dumont n. 12. (Silveíl"'a)- Tratar a rua Nunes Ma-
chado n. 20, diàriamente das VE'NDE SE15, às 17 horas. J

. -

em:

AVISO AOS NAVEGAN
TES

Uma casa de madeira com

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

Estreito.

Preços:
Cr$ 1,00, 2,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

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

de esquina próprio para

construção de casa de co

mércio ou residencial.
A tratar na mesma rua 11-

38, com Vilela.

,Aluia-se
Aluga-se uma casa bem

confortavel, à Alameda
Adolfo Konder n? 6.
Tratar ao lado n? 2, no

armazem..

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
crs ,.WETZEL lNDU8TRIAL-JOIN V[ LL l1j

da I

I
1TORNA

'11
A .ROUPA BRANQUISSl

{�h"�Gt. rt;\{ ar

.i ,a'

------------------------------------------------------- ... ""...___._ .. - �-"
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A Inslalação, do «SESI»
.

em
. Joinville

A QUE DEVEMOS' ESSA !-lVlaio de 1950 fundou-se a.

IMPORTANTE CONQUIS-IFederaçào das Industrias .d�
TA I iSanta Catarina, sendo eleito

Sabedor�s de que ainda I seu presidente o sr. Celso
este mês deverá ser prece- IRamos, enquanto que os de-,
dida a instalação do SESI Imais membros � Diretoria
em nossa cidade, p rocu ra= ] são todos industriais esta
mos obter a respeito, infor-' belecidos em Joinville, Logo
mações com o sr. Adernar que assumiu 9 elevado mau

Garcia, presidente da Asso- dato o s r. Celso Ramos, COl1-

ciação Comercial e Indus- forme foi então opol'üma-'
trial de Joinville e que nes- mente noticiado pela 'Im-·

sé caracter foi um dos in- prensa e divulgado, tambem,
cansaveis batalhadores em

I no .Boletim�nO 154, de �1 �ie
prol 'dessa importante con- maio de 1900, da Associação
quista para o nosso opera- I Comercial e lnçlustrial de
riado. Atendendo á reporta- Joinville - num gesto de
geni, aquele eminente indus- simpatia e de justiça para.
trial prestou-nos, com gen- com nossa terra - declarou
tilesa, completos esclareci- que, em Santa Catarina, os

" . �' e

POI"ICloa mentos. Disse-nos o sr. Ade- serviços do SESI seriamPedler inquerlto na mar Garcia: iniciados em Joínvílle. E S.'

.

'

- "A Assocíacão Comer- S. desde então desenvolve'

Melet
� e

r.a cadeia'
sam desfrutar de um nível cial e Industrial"de Joinvil-Inesse sentido todos os?

. II �r e ·Ir pa a u
mais elevado de vida. Trata- le de há muito vem se ba- forcos, junto ao pl'es.:'�"Jt1te·li
se de uma organização de, tendo no sentido de ser o I e diretores da Confederação

Telegrama transmitido ao l'de. Fiscal Administrativo gõ dos brasileiros neste mo- amplas e notaveis finalida-! nosso 'municipio contempla- . Nacional da In dustr'ia, ven-·
sr. Presidente Getulio Var-' pt Há pouco tempo ocorreu menta de suprema dor e 'in- des, o que justifica o empe-

.

do com os serviços e assis-I do agora coroadas de ple-
gas em 29 de novembro, pe-

'

um assassinato dentro quar- ; justiça. nho com que as classes

pa-I' tencias do SESI,. urna vez

I
no exito essas demarches. A

la exma. sra, Lucilia cor-I tel e ante ame�ças feitas Rei�e.itosas _saudaçõ�s. tronais vinh�m trata:ldo de. q�e já conseguiu a instala- Federacão d�s Industrias de
zea Cordeiro, esposa do ma- contra meu mando estou as- Lucília Corrêa Cordeiro obter sua instalação e�' çao da Escola do SENAI, 3- Santa Catar-ina e ao seu
jor Demerval Cordeiro, que, sustadissima com meu filhi- �ua Presidente Coutinho: Joinv�lle, gran�e centro in-I �ir_n �e que os industriarios I ilustre' presidente é que. fi-·por haver "solicitado um in- nho de tres anos faço vee-134 .

'.

i dustrial onde e enorme a I jcinvilenses usufruam da camas devendo essa realIza
querito na Policia .Militar, mente apêlo ao grande' ami- Florianópolis, 29-11-1951. população operaria. I referida assistencía. A 22 de I cão de grande significado
fuiprew: ••� I��osnossos �du�ri�
"Excelentissimo Senhor

O· t' t d d· rios"
Doutor Get.ul io Vargas m�lor 'acno eC"'mflD' O·' .. , JS: CONFIRMAçÃO OFICIALPalácio Catete - Rio de

t,
.

Prosseguindo em suas de-
Janeiro.

clarações disse-nos mais' O'Com merecido nespeito

E' tr H
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b 18 sr. Adernar Garcia:venho pedir intervenção nos- n regue, ,ole, ao U I'co, -"A vitória dos esf'orçosso grande Presidente no
pessoais do presidente dasentido mandar soltar da '

AC
Federação das Industrias de-

prisão meu marido Major

a Mode I.a r Ag eAn c -Ia da' T Santa Catarina, para. dotarDemerval Cordeiro, da Poli-
" Joinvílle dos Serviços aSSl::1-cía Militar, que. Coronel tenciais do SESI, cone re ti-João Candido Alves Mari- Os diretores da TAC, senhorinhas, a 90va agencia· nenses em valorizar a nossa TAC e oportunidade' para zou-se plenamente já no mes

nho, comandante, prendeu Transportes Aéreos Catar i- tem, ainda, vitrines à dispo- produção e o braço do nosso: que o público tenha revela- dé dezembro ultimo. � eSiole'
por 15 dias por ter represen- nenses, reuniram, as 16 ho- sição do comércio local, a· operár io, em harmonia com

j
da mais uma das notávei:" sentido acabo de receber dotado contra irregularidades ras de ontem, na nova agen- f�m. de que seja }lre�ente ao o espírito d�e catarinenses

i organizaç?es levadas,� efeí-
ar. Celso Ramos O seguinteserviços da administraçâo da dessa modelar organiza, viajante, :10 furasteiro que dos seus orientadores e 01'- to pelos dIre�ores da

.

a �o�.. telegrama, que divulgo com;
!l'eferida corporaçã-o escla- ção aérea à rua Felipe Sch- aqui passe, quantos produ- ganizadores. sa companhia de avraçao ,

prazer por constituir alvirecendo meu marido ocupa midt, 24, lado da Secção de tos mereçam a sua atenção. Assim, com a organização, a que não, deverá faltar o careira noticia: "Sr.
cargo de Fiscal cumpriu de- Drogas da importante firma Há, no comentário que ao que orgulha a nossa Capi- apôio e o prestigio de quan·, Adernar Garcia _ DD. Pre-.
ver imposto lei embora es- Carlos Hoepck S. Ã. Comér- jornalista cabe, uma inte- tal, a nova agência da TAC, tos desejam valorizar as so- sidente da Associacão Ce
sa representação envolva cio e Indústria, os represen· ressante revelação relacio- que em nada fica a dever às ciedades civis de Sartta

ca-,mercial e Industrial-:_. J.)in�esmo comando pt' Meu ma- tantes dos jornais locais, a· nada com as instalações mo- das demais capitais. do Bra· tarina, como o, é a Transpor- .

rido pediu abertura inque- fim de que, na oportunidade dentas e magnificas da no- sil, sendo, também, vende- tes Aéreos Catarinenses. (Conclui na ga pág.)
ritõ e representação deveria de colocarem à disposição va agencia-da. TAC -, é a dora da passagem da Cruzei-

_

ser encaminhada ao Gover- do público a sua nova agen· de que o material ali empre- ro do Sul, Florianópolis con- � "'JYW' ...,.._,._ ___

nador para .esse fim pt Re- cia, terem os homens-de-im· gado é "de casa", isto é, pro- tará com uma notável orga- \ __

presentação se encontra a- prensa ocasião de observar duto catarinense, trabalha-/ nização para servi-Ia, noite rbafada e meu marido preso qua'nto de útil' procuraram do todo ele pelas mãos há- e dia, nos I!ssuntos que se

por ter cumprido seu dever realizar para bem atender beis e caprichosas do nosso relacionam 'com a Transpor-
_. quantos se ut.ilizem dos ser- operário. tes Aéreós Catarinense e

..Dr.. Ivo ·Reis viços de "a nossa compa- Tal particularidade, que Cruzeiro do Sul S. A.
nhia de aviação". ao jornalista foi uma das

'MontAoegr'o mais grátas revelações na A visita que, ontem, fize·II
,

E, ali, com as explicações visita ontem à nova e mag- ram àquele escritório Olil ho-A data de 6 do corrente que, num bate-papo cordial
nifica agencia da TAC, vem mens.de-imprensa da Capi..

I an've a'rl'o na c'om o SI', Luiz Fiuza Lima,
I

aSSIna ou o I rs -

pôr em evidencia a preo· ,tal, foi cativante genti eza
I

' talício do nosso prezado con- diretor·superintendente da
cupação dos dire"res da I do sr. l.uiz Fiuza Lima, di.terrâneo, dr. Ivo Reis Mon- TAC, um dos grandes díri-
Transportes Aéreos' Catado retor-superintendtmte da-tenegro, alto funcionário do gentes daquela. __ magnifica '
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··fiiénos Transportes e Çargfls, progresso nesse particular,
r

nesta Capital. \..._. foi-nos revelado a grandiosa velho de 73 anos'Cavalheiro, funcionái'io. obra que, hoje, estará a ser-
.

"

que emprestou ao Estado o ,viço do público, quer duran- IMPUNES AINDA OS AGRESSORES, SOB O MANTO
seu concurso, quer como Te- te o dia, quer no periodo da PROTETOR DA POLITICAGEM iLHOA
soureiro do Tesouro do Es- noite, particularidade.. essa Há alguns dias atrás, os agressores, amp,arados pela
tado, quer como um dos di- que identificã, sobremanei· indivíduos José Amorim e politicagem que infelicita o
retores da Empl'esul, de ra, o interesse da "nossa Arnaldo Amorim, respecti- nosso Estado, andam à solta
Joinville, o sr. dr. Ivo Reis companhia de aviação" em vamente pai e filho, agredi- no Saco Grande, dispostos a
Montenegro alía às qualida- manter os seus serviços ao ram barbaramente, na loca- outras aventuras do gênerodes de um caráter reto as inteiro dispor de quantos lidade do Saco Grande, ao daquela.de um coração bonissimo, dela se sirvam ou venham a indefeso ancião João Tei- Diz-se que a Policia teve
sempre pronto a servir a servir. xeira, de 73 anos de idade e conhecimento do fato, mas
quantos necessitám dos s'eus A nova agencia, que ofe· cidadão geralmente estíma- o inquérito ficou a cargo da
prestimoso ' rece um ambiente aristocrá-. do ali, onde desge há longos autoridad�s distrital que,O h'anscurso do seu na- tico aos que a visitam,. con- anos, reside.

--

parece, vai c_umprlndo a
taUcio, que, involuntari�- ta com os seus serviços bem

'I
contento do situacionismo a�mente, não o registamos, à- determinados, sendo fácil a A agressão revestiu-se de

,'sua
tarefa ... É escusado a-

quêla data, ensejou aos seu's atender em tudo o que caráter selvagem, tendo os crescentar que José e Arnalamigos e admiradol'es a de-' 'se relacionar com o in" agressores usado como al'- do Amorim são elementos da
monstl'ações de júbilo e' a teresse do público, ligado ma um machltào, a golpes do lu. D. N., enquanto a sua vi
homenagens, de que se fez aos assuntos da Transpor- \ qual pro'staram, gravemen-. tima é veiho pessedista.credor. tes A,éreos Catarinenses. I te ferido, o pobre velho. ; Vamos pôr-nos em campoO ESTADO, embora ta1'- ContaQ.do com iluminação a Recolhido ao Hóspital de

.

para apurar melhor o caso,diamente, abraça-o, co1'dial- mais m�del:na, com magnifi- Caridade, o ferido ainda. ali I que por enqua�t.o narra�o.sm.ente, desejando-lhe felici- co serVIço de venda de pas· se encontra, dada a dehca- tal como nos fOI transmItI--dadef1. sagens, servido por gentis! deza de seu estado, mas os I do por pessoa ins4speita.\ .

RELAXAMENTO?
No entroncamento da Para que haja províden-

Avenida Mauro Ramos com! cia de quem de direito reg is
a . Laura Meira, desce, há ta-se a informação que nos
três mêses, água servida, chegou. ao con Iiecímento,
proveniente de alguma fós-
sa, E, por isso, o máu cheiro, porquanto têmos que não
torna, aos, que por ali pas- é possivel, no centro da Ca
sam ou aos moradores nas . pital, êsse relaxamento per
circunvizinhancas desagra-] mitido pelas autoridades sa-

� , ,I
." .

.

davel tal fato. • nitárías,

,A A

AINbA ESTE MES:

A NOTICIA, de Toinvilde,

Ipublica o ;eguin:te, em sua

edição de 4 do corrente:
"Este jornal teve oportu

nidade de divulgar a noticia
da proxima instalação em

I Joinvílle. ao Serviço Social
da Industria (SESI)-, que
em todo o país vem prestan-'
do os mais relevantes ser-

vicos assiatenciais aos tra

I ba"lhadores da industria, ze
---------------------

:lando-lhe pela saude e pe-�+Ftoulanôpolis, Terça-feira, 8 de Janeiro de 1952
I___________________ ,

. lo bem 'estar econornico e

� contribuindo para que pos-

Avisu aos navegantes:

..

Quando, há' tempos, aJustiça Militar, acolhen
do cartas anonimas e apócrifas, tentou envolver-me
num processo crime, sob a alegação de que eu des

cúmp1'ira uma sentença sua, a imprensa contrária
,'rejubilou-se em noticias sensacionais. O meu crime,
nesse noticiário, ificava' sempre escondido na defi

nição legal. Não se dizia qual' era: citavamjse ape
nas artigos e, parágrafos, para que 9 povo aCredi
tasse que a acusação manchava o meu nome. Os que
tanto se alegraram com aquele processo, estão. hoje:
muito interessados em que eu não publique nada de
outros processos, com outros -acusados.

E eu, que nesses casos, sou de um requintado>
sadismo, vingo-me de todos: não publíco nada!

•
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