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O ilustre e esforçado diretor do Diário da Manhã, seguem polít.ícaméritê;�'f'endftl...{;;,e: .

em longo artigo, veiu, ontem, propugnar a pacificação do I bemtazer é ser justo, é ser humano, é não-valer-se do po- condição de acôrdo político. '

Estado como t�m imperativo da nossa evolução histórico- der como um insttumento de vinganças, mesmo de tercei- Se o govêrno que aí está' compreendeu que andava
sociáL, .

ros ou por terceiros executadas. Aí estão as listas inter- em erro ao substímar o adversário e, entende Hg'ora de
Já dissemos, uma e mais vezes, que a harmonia po- mináveis das vítimas da politicagem udenista, várias dt\- conseguir a sua colaboração, através de um entendimen

lítica de Santa Catarina dependeu sempre do govêrrio e las com os nomes dos perseguidores declarados em pleno to leal e honesto, o caminho a seguir é-um sé r 4�s�ndar
nunca da oposição.

'

recinto da Assembléia. nos rumos .políticos em que vem trilhando.
Na verdade, o sr. Irineu Bornhausen somente come- Aí está uma intervenção na autonomia' de: Lajes - O campo oposicíonísta 'está cheio' de vitimas. Abra-

çou a propagá-la e procurá-Ia depois de sabê-Ia perdida coração do pessedismo catarinense - com a criação gros- çarmo-nos à, vista delas será desrespeita-Ias com 'um ato

por obra e graça dos atos iniciais e do rumo ásperamenx seira de urna transparente provocacão política. de covardia e de impudor que a todos nos envergonharia!
.

te, exclusivista e partidário do seu decepcionante govêr- "
'

Aí está o. caso (ia efetivação. de três fnncíonár ios, A pacificação, se fõr, como quer o brflhante colega
no, <dos quais um'- o pessedísta - Ioí sumar iamente demí- 'do Diário da Manhã, um imperativo da nossa evolução'

Quanto mais o avisávamos de que estava cavando tldo tão logo o. Legislativo, por acôrdo unânime das ban-' histórico-social, necessita, na: atual emergência, primeiro
-um abismo e fomentando ódios e máguas, mais S. Exa. se cadas, aprovava a respectiva lei, sem um voto. contrário. ser preparada, para depois ser proposta,
desmandava. Quando percebeu o erro em que persistia, O' clima para a pacificação de Santa Catarin teve-o Quei:ê-la ao. improviso, c&lf\o habilidade de presti
já a resistência oposicionista se aglutinara, a ponto de propício O. sr. Governdor quando assumiu o cargo. Daí dig itaçâo poJitica, é dar-Ihe t

um caráter imoral 6U, p�or
qualquer gesto de aproximação com o adversárfo vinga- para hoje, S. Exa, e. 08 seus auxiliares, pela intransigên- ainda, dar- lhe o significado de,uma disfarçada- capitula
tivo e cruel comprometê-Ia e desgastá-Ia. Daí porque o cia e pelo rancor das injustiças praticadas, fizeram o Çã6 incondicional ou de uma simples e deslavada adesão.
"slogan" de paz e harmonia, por S. Exa. recitado. em vá- ambiente não só desfavorável, mas, sobretudo; impossi- A história ensina que pacificação é obra de, estadis-
rios recantos catarínenses, antes de alcançar a esperada vel a. qualquer congraçamento polttico.

'

ta, quando tumultuam lutas, como aqui no. Estado. Nini
repercussão, foi recebido glacialmente, corno simples e Diz-nos o diretor do Diário da Manhã, que o' sr, Iri- gúem pacifica nada, quando pensa que pacificar é fazer

interesseira. atitude oral, �em, inte'nção objetiva e sem UeU Bornhausen aos adversários estende generosamente negócio comercial. A pacificação é sempre obra de con

correspondência de atos que Ule servissem de contra-fé a mão. o adjetivo revela a mentalidade criada nd pala-' quísta e de renúncias mútuas. Exige mérito, respeito e

à sinceridade. cíanísmo. Se S. Exa., de comêço, estendesse leaimente sua honestidade de propósitos de quem a promove. E confi-
A essas alegações, testadas por dezenas de exem- mão' aos adversários. mostrarrdo-a limpa da mesquinhá- ança da parte. de quem a acolhe.

plos de gestos. agressivos do Executivo, os correltgíoná- ria dos atos de coacção e de 'injustiça, S. Exa. teria tfdo,
,

O· govêrno catafinense nada fez ainda, política ou

rios do governador revidam com à dirimente de o Si'. Iri- [nela, também lealmente, a nossa - dos seus adversá- administrativamente, para merecer a paz que quer usu-
neu Bornhausen ser um homem bom! Q�e importa isso, I r ios. Depois do que houve em, Santa Catarina, falar da I fruir, ' ",
se () seu zovêrno é mau! B6ns, são' os que bemfazem. E gélerosidade do sr. Governador em relação aos que o nâo

'
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� DIRETOR
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( ,

� Rubens de ,

I Arruda Ramos �'
,

GERENTE <

�
'" }

Domingos F. ,
,:

? de Aquino �

l�c-�-.-_._.:-�--,. �:··-----·:�---T 'Dr Rubens deo mais antigo Dlé':-! ! •

� ,rio de S. Catarina ,� Arruda Ram'os� , �> Ano XXXVIII � Com destino a �ô�'to, Uni�o,� � ��ste ,Es,\ado• �'Ia.l�ra, ho.�e,..
N � � VIa aerea, o sr. dr, Rubens

t • 11.3 ... 5 \ de Arruda Ramos, que àque
� la cidade vai a serviço do

�-
-

Banco do Bras il, de cuja a-

50 Cl<�NTAV08 IgênCia
nesta Capital é ad-

_________,.../' vogado. '
.

� I Ao 'querido diretor de ,"O

,Réplica ao Minhter!� da, Marin�a:�;'�-I':r_.� c���,����PDfªd�,,8JI ���r: .;" . I<t��:��:��=�:
"Só etogios merecem os funde- tNão há iDsti�a soc!�1 p�r pa�te de!Acordf)

quem persegue o funCionalismo Comercial
,

nârins da Alfândeg,a" RIO,8 (V.A.) -'- Contes-lcoercitivQs, quer os que vão BUENOS AIRES, 8 (U.P.)
, tando a mensagem de NataI I desde a. transferencia de -- Informa o jornal "La

RIO, 8 (V.A.) - ° gabí- do que as embarcações mer-I dar parte à autoridade RU·· que .o governador Ernesto funcionários até a afirma- Prensa" qu.e a Argentina es

nete do ministro da Fazen- cantes, e, se não entregarerri I perior, para previdenciar Doi-neles dirigiu ao pOV0 ção, em discurso' .público de tuda atualmente acordos co

da dístrfbuiu, ontem, à' irn- à dita estação fiscal, fica- I como
for conveniente". gaúcho, 'o deputado Hermes que aos municípíos- governa- mel'c�ais com vár ios paises

prensa, o seguinte comun i- rão sujeitos aos mesmos e- i Por sua vez, o decreto-lei Pereira de Souza, represen- dos pela oposíçêo seria ne- amerrcanos e europeus, m

eado: xames e fiscalização que os n. 300,.. de 24 de fevereiro de tante do PSD ríogeandense gada assistencía do governo clusive o Brasil. Quanto a

"Com referencia à atitude do comercio, pelo qual ..tiz 1938, legislando sôbre isen- na Câmara Federal, enviou federal e estadual. V. excia. esse país, diz "La Prensa".
da Alfandega do R. de Ja- respeito à mencionada car- ção e redução de direitos, ao chefe do executivo do emprestou vigor a essaa que o embaixador Batista"
l1eiro, no caso de bagagell,g ga ou bagagem; devendo-l-\e estabelece: l1QSSO Estado a seguinte fraudes, Percorrendo o é:s- Luzardo teve várias conver-

vindas em vasos de guen:::, qualquer ato em contrál'ic �Continúa na 33 pág. � carta: tado em propaganda po!iti- sações de caráter econômi-
e, particularmente, no cru- "' .............,. __ ......,..,..._••.I"J"...""'..... "Na sua mensagem de ca, fazendo discursos, con::;- co éom as autoridades a�'-
zador "Barroso", o minÍsho Natal' ao. pov� riograllden-! tl�r1gendo o eleitorado p:!c. gentina�, ultiman�o. os d:t�-
.da Fazenqa tem-se entenJi- se. v. 'eXCIa. afumou que te- açao e presença e em CUJos lhes paI a um acoIdo defInI-
do com o ministro da Mari- I;' ve a s'atisfação de presidir I comicios permitia atacaSSAm I tivo, e acresceI�ta que em

nha
..se�pre em ambient«;: de .1/,[" às eleições municipais qlle I pessoalmente os ach;ersarios I caso. de ne�es�id::,de,. a. A,:r-

cordlahda�e � .c00peraçao. I CIJ. .�,�I transcon,'el'am em complet:c. como "aconteceu na cidade gentIr:a envIa�'a uma mIssao

Os fUnCI?narIOS da Alfan- .,&'1'11 ' ordem. Permita-me contes- de Saralldi, relativamente à especta.l �o RIO, encabeça?a
deg� do RIO, como. os d.e I

ri,. ;tal' a veracidade dessa afir- minha pessoa. Governante pelo minIstro da EconomIa.
CjUaIquer outras, tem a obrl- , mação, primeiro cabe à jus- algum do nosso Estadb .ia.. doutor Roberto Ayres.
gação precípua de executar, 'Y'wo'"oI'Y.· w__ ·.p.·_ · _� _ - tiça eleitoral, e, segundo, I mais proce�eu ,dessa forma. : _••: ..

a l:i, e só elogios merecem Honr"sa delereAnc.·a porque v. excia:, .durant� a! cer�o de que s.e .0 fizesse. es- O riSO da cl�e ••
aSSlm procedendo. .

V' campanha munICIpal, fOI a-! tana desprestigIando as UlS-
•

Se uma ou outra disposi- penas elemento de perturba- : tituições democráticas,' e

çã.o legal é considerada ex- '_tII'li�7! ;
, ção da consciência cívica do : violando as tradições I ibe- '

, ',,'

cessI.·vam:nte rigoro�fJ.: �al�,e I' Nom,eado O Prof LODrl·v�1 camar� eleito.rado, qu.e�· permitind.o: rais que re�lç�m a vida da :� �WV$J
ao Conglesso modIfl�a-I�, ,,' .• l[. U que seus aUXIlIares pr::lt! .. í nossa PrOVll1Cla. '\�.." "'í'llt
nunca, porem, aos funcIOna- RIO, 1S (V.A.) - FOI no· (1951) e participou das reu· cassem tôda sorte de' atos Continúa na 3a: pág.
l'ios deixar de çumpri-Ia sob

I
meado, ontem secret.ário.ge. niões cientificas de Chicago

.

tal alegação. . 11•a1. do Conselho NaCIOnal de (deze,mb,ro de 1950) corno' ......._.........._•••_,...........w••_.._.........._&• .._,."•••""'_.........- ......••••••• .....•••••••

A ação da Alfandega 0- Estatística o �r. Lourival observador do Bureau of La
l'ientou-se, apenas, no senti- Câmara, em substituição a� bOI" Staíistics, de Washing
do de apreender objetd's e sr. Valdemar Lopes. que se tono Autor de vários traba
mercadorias sujeitos a di- exonerou em virtude da re- lhos técnicos, possui dois
reitos aduaneiros e que fo- ! cente crise havida no I. B. curs'os de especialização es

ram desembárcados à reve- G. E. tatistiea nos Estados Uni·
iia da autoridade êompetCG-1 O n�v.o .se�r�tári?-geral dos, e é membro efetivo de dov.eArno Ite. serv_e a mshtUlçao Ita 15 a- diversas associações ciellti- Ft

'

O artigo 366 da Consoli-
I
nos, e tem o.cupado ali car- ficas nacionais e estrallgei- RIO, 8 (V.A.) - O sr. neil'o, o Brasil caminha a,

dação das Leis das Alfm1-.i .�os de relevo. como diret6r- raso Cristiano Machado, que foi passos largos para atingir
degas (Regulamento de geral dé Estatistica �m San· O sr. Lourival Câmara é, candidato do PSD à presi-! uma situação de equilibrio'
1860, artigo 428), prescre- ta Catarina e chefe da se- também, técnico. da Funda- ciencia da República nas e-' afirmando que é o que, em

ve: ção �e Difus�o CuIt�lral, d6., Çã6 Getúlio 'Ya�gas, profes- leições de 3 de ,outubro. de.! breve se. dar;, como poderá
"Os navios de guerra e ServIço de Dlvulgaçao e Su- ,sor de Estabshca no. curso 11950, concedeu a "UltIma! prognostIcar quem, com

transportes quer nacionais. pervisor de cursos do I. B. lora realizado pe}o Banco do 1 Hora", importante entrevis- ! isenção de animos, se propu
Quer estrangeiros, deveriio. G. E.. llepresentou f! Brasil [Brasil, e membro, da Comis-I ta na' qual se pronuncia pela; zer ao balanço dos primei
:na sua entrada, manifestar no II Congresso Interame-rÍ- ,são de Aperfeiçoamenfo d.o '1' p1'imeil�a vez sobre a atua-l1'os resultados do, governo
à Alfandega a cârga que cano de Estatistica (Bogo-!Pessoal de nivel Superior-" çã.o do presidente Getulio I escolhido há pouco mais de
trouxeram, ou bagagem de [tá, 1950), nas reuniões esta- ,recentemente criada pelo Vargas à frente do goyerno.lum,ano pelo voto populíl.l<
passageiros, do mesmo mo· \ tisticas .de . Washington presidente Getúlio 'Vargas. ,Para o ex-parlamentar mi-I (Continúa na 6a página)

f;r!icão de hoje - R págs, Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Janeiro de 1952

Manifesta-se .0 ''Sr.

Machado sôbre o

Cristiano
atual

� Dê um eX(Huj)lo de du
pla p�rsonalidade_

.... É fácil! O nosso Go.. ,

vernador, como gover-·
nâdor determinou um:

empréstimo do Estado,
no loco e como diret:or
do Inf;o determinfRF um:

empré@timo ao 'Esta
d-o!! !

\,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• o ESTADO

DR. LINS NEVES
Dirator da .Lt.ruidad.· • 81..

fieo .0 Ho.pital ela Caridad•.
CLINICAS na 8I1NHORAS'

CIRURGIA - PARTOS
A,8SISTaNCIA AO PARTO a

opaRAçoas OBSTflTRlCAS
Doenea. cIaudularaa, tirolda,

",biGa, "lalpopl.a,· au.
Di.tarbio. n8"010' - ••ien

U.... - RaCima•. ·

Con••lt6rio: aua "arnaa40 ..-

..... - Tal. U".
"'1d.•. 7 d. Set.mbro - �.
Or••• Soa.. - Tal. 8•••

.... WLADYSLAV� WOLOVSKA MUSSÍ
E

ORo AJ.'JTONIO DIB MUSSI
1Í6II1_

Clrarcla-Cltuiea Garal-Pariel

DR. M. S..CAVAL
CANTI

..rn.......pl.CO .......ei.li.aclo �a. ooaMçA8 oa 1111MB')· Clfalea uclui ....m.nw 4a cri.
.... ...·".Mér.;_._�tiOdCJ. ,di dilicn6.tic:o,' _ tr.ta.�.�: .

L
,
-. •

..�., ;'lt'

"�'l.r,O.'00J:':L4 - H1BT.RO � SALPINGOGJlAJ'!A -- ••'fÃ.O- a'ga 8.1daolu. aulnlle, 1',
LIe.O BASAL .

I· Talatoa. ( •. ) 716. .

. .

"'I...r.pta ..r on'.. earta.-.lat,.'_apl�'. .a'" Ultra

........ • lafra T4l'111.llao.
•

D AI dO"•• ltlii1., Traj••o.•• 1. I" ••••� - lIdifjat••� .......
.

r. varo e
_,

••.,.&na, O 1. Itor•• - Dr.•11.... Carvalho
o.. u t. 18 110"" - I)ra....ai. Doença. de Criança

._4••à. - a.. Saatoa OIUllOllC. I, Apt;o. L Consultório: Rua Traja-
110 a/n. Edit. Sio Jorae �

1° andar. Salas 14 e 16.
Residência: Rua Brila

deiro Silva Paes. 8/. - XO
andar, (chácara do Ellpa
nha).
Atende diàrlament. da.
l' hs. em diante..

DR.ALFREDO
CIlEREM

CLINICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA

Doença. n."o.�•• mental...

Impottlueia Sexual. ,

a"a Tirad .. llte* n· •.
Coo.llltaa da. 11 .. 1. Itora•.
rON.: •. ·7118.

aa�. au. S.nto. earatTa,
.

••
- "tnlto.

�aUata af.d.,. 4. Ho.pitel de Caridade, II. Ilh,..l'II_

lutit.toe e C.lxa.

OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA

Tz&_'ept� • ,Ol!e�.f6ea .

.BRONqOSÇOpu' ',__. .SOFAGOSCOP1A

•• eorpo. ell'tranho. de PuImõea • a.ota,•........4..

C.r.o Na.ion.)

..nUlia .

.a

.�- Ib:-diratol' do 'Ho.pita) Colonla
RAIOS X

....r.. a.arieUto para radiocraflae' da Cab�.
1'ra.an••laaeio. p.r. con..-óle d. cara du 81•••"a. larr.

•__.Dt_

1.llt'Aua.

--1)-

HORARIO DAS CONSULTAr.

í:r-.la manbl - Hospital de Caridade).
I j tarda - Con'1l1tório Vueond. da Ol1ro Préto; n. t, (Alto.

.. Cu. B.Uo HOl'izoute).
a••idlnci.

Feli,P. SCh1dt,
101. Talefon. - U"O.

--

o ESTADO
Ad.lJüalraçA.

Redaçlo e Ofieln.. •
rua .Couelhefro Marra.
.- 110.
Tel. \022 - ex. Poa
tal, 139.
Diretor: RUBENS A
RAMOS.

Repr_ealut. J
A.S.LARA

Rua Senador Da. taa,
'0 - 60 andaI
Tel.: 22-6924 - RJo d.

Janeiro
RAUL"CASAMATOR
Rnà Felipe de OUvel".
.0 21 - go a.dar

'!eJ.: ;.�;:!�o�, .·,cSlo
ASSINATURAS
Na Capital

Aao _ . .. Cr' 100.00
Semelltre ""Cr" 60,00
Trimestre. Crt S6,OO

No Iaterior
ADO . _ . .• Cr' 120,00
Semelltre .. Crf 70,00
Trimestre . Cr'. '0,00
ADá.cioa mediute coa

trito.
08 oriarillal., mesmo

alo publicadoa, alo II.
rio develvidoll.
A dire�o nlo S8 rea

ponsabiliza pe}(). eoa

eeitos emitidoll ana ar·

tijfOl!l ...aia.doa.

DR. MARIO
WENDHAUSEN

C1tlliea médica d. .dulto. •

erlançaa.
CoD.ultbrio - Rlla Joio Pinto,

1. - T.}. •. '18t.
.

Conaulta.:r da. � •• " Itora•.

R••idlnCia: Rua ••ta..... J t·

uler ... Tel. 811 .

DR. I. LOBATO
FILHO

.........diem. .- Unt...arai-
Ooe.cu ti. a.arêllao r•••trat4rt.

fi'" '0 Sra.lI). TUBBRCÜLOS.
.....co por COUCllr.o 4a Ani.-

C.rarel. 010 Torax
lhIá... Paicopata. elo Di.trito

"ormado pela :raculdad. Naclo-
,....rai.

n.1 d. .ediein•.. Ti.iolocllta e
b-Ulterao .0 Ho.pital P.i-

Dr: Antômo:Moniz dellrapo
Comunica a seus clientes e amigos que rei.

aiclou a clínica nesta Capital.
CONSlJLTóRIO: Rua Nunes Machado,

(consultório D!'. Oswaldo Cabral) - Das 15 ia
17,30 horas.

RESID�NCIA: Rua Bocaiuva. 135 - Tele
fose M-714.

ESCRITÓRIO DE
A9VQCACIA

DO SOLICITADOR WAL
DIR CAMPOS

O H
.

t R d SO, I' Advocacia em gerai

r. ena o amos a I va Funciona junto aos hllltt·
tutos e Caixas de Aposenta·

Ad d doria. Acidentes do Traba·

voga o lh.o. Inventários. Sociedade•.
Rue Santo. Dumont, 12 - Ap. 4 Naturalizaçõe8..

Escritõr'io: Rua Vitor
Meireles, nO 18 -;:- 20 a.dar.

j.

ORo A. SANTAELA /(r.rm••� pela raculdad. Na-

Ti•.ioeirureilo do Hoapital Nula
",,""I.�rie.. - ••uie'mio Judieitrio

R.mol. Çurào d. ..peeialla.elo
... C.pltal I'eder_l. pelo S. N. T. :lx-tDterno a Ih-
b-interno d. Sauta Ca.. da

...i,unt. d. Ctrurcia do Prof.

�e6r 0 alo de "an_lro.

I Ueo Pinheiro Guimarl••. (aio).
"Un' édiea - Doença. N_r- Cou•. : relip. Sehmidt. '8.
._._

Con.ulta., dilri.mente: lia. 11
Oo•••lt6rto. ailftcte .A.m'l1a

I!_ - !'laia t�
1. 18 hora•.

Rua DO!!j Jaime Clmara,
20 apto. 2 .

Fone M. 802.

�.I.lnd.J .Anlll.. alo .ra.

•", 14,'.
\

\Ja... lta.: D.. 11 l. 1. 'ora�

,Tel.fon••

�JeJl••lt6rlOI 1.....
.

\t..tcfltleta. 1.....

------�.------------�----.-----------------

DR. ARMANDO VA
. LERIO DE ASSIS

Dr. José Medeiros Vieira

ADVOGADO
&aba Postal 150 _= Hajaí -. Salta Cataria

DR:NEWTON
D'AVILA.

.....1'Irl•••.ial - Doe.� •• I..
".r.. - Preetol....
.lairielcl.d. .6diea

IOlDICO

.,_ BentfQII .a Clilllca laIa.dl
ta .u...têllel. IIl1mel..l .....

_ltal tie Carltl.ct. J
OLINIC.A. ••DICA D. calA.N-

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

C.A.S • ADULTOS
o.a•• lt6rlol .u. Vicor ._ir.. - AI.rcia _
.... 11 - T.I.tone 1.50'1.

.
Oon••lt6riol Rua Nana•••e'..

Crédito Mútuo Predial
RESULTADa DO 560 SORTEIO DO' PLANO B, REA

UZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951
CADERNETA N° 00.506

PR�MIO MAIO REM MERCADORIAS NO VALOR DE

CR$ 6.000,00

Aproximação Superiores Aproximação Inferiores

Em Mercadorias no Valor Em Mercadorias no Valor
de Cr$ 1.000,00 Cada Uma de Cr$ 500,00 Cada Uma

Caderneta N0 00.507 Caderneta N° 00.505
. Caderneta ,N° 11.700 Caderneta N° U.698
Caderneta N° 17.392 Caderneta N° 17.390

Caderneta N° 0-5.647 Caderneta N° &5'.1,.45

Caderneta N° 04.611 .Caderneta N6 ("4:'609

.
O resultado acima é do sorteio do mês de DEZEM

BRÓ de 1.951, extraído dos cinco primeiros prêmios da.

extração da Loteria F-ederal de 29 de Dezembro de 1951-

Florianópolis, 31 de dezembro de lS51'.
VISTO

Orlando Ih Seara - Fiscal de Clubes' ele Sorteios
em Mercadorias - Interino.

Dr, JulIO Doin Vieira
Formado pela Faculdade de Ciências. Médicas da.

Universidade do Distrito Federal.
Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e

garganta.
Ex-assistente 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.

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos
no Rio de Janeíro.:

RECEITA DE OCULOS
Angio: - retinoscopia exame de fundo de olho para

diagnostico' e controle da pressão arterial.
Tratamento e Operações na Especialidade.

FAÇA UMA VISITA A

FÁBRICA DE MOVEIS
DE

Materiais de Con�truçáo.
Beneficiamento em Geral.
Madeiras para .

todos o ..

Fins, Aberturas. Assoalho�.
Forro Paulista, etc., Madei
ras de Pinho. Lei e Qualida
de.
Escritório, Depósito e

Oficinas - Rua 24 de Maie
nÓ 777 .,- Estreito ...:_ Floria. I

nópolis.

Viág'em com segurdnça
e, rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS l\dCRO-ONlHUS DO

RA?IDQ ,«SUL-BRASILEIRO»
Fbrianõp(Jlis '_ Itajai - ,Joinville - Cu:ritiba

Ie, , - Con.ultait ..... 11 ,. 11

• d•• 1. ,. 17 bora.. I:a..i"nei_1 Kua .anelaa. BIll

Uaerm., I - 1'0n.1 - fII••.

" 0..••1"'.: .... 11,10 laor.. • 1

.... ••• 11 llor••. aill cliante.
""4'nel., Roa Tid.1 "moa,

. - Te1efo._ '1••0. C::UIIITI..

fOIU��.� c:..Ia.·I'....,,_'545 �.

W�c:ItA""".P_(.Jt&;II.;' �,.� �

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

Agência. : Rua D,eodol'o esquina da
Rua Tenente Silveira

ATL.ANTICA
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! 1\.S MAIORES FACILIDADES!

.
.

RADIOS ELÉCTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES _. DISCOS .

TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS' - GELADEIRAS', - LIQUIDIFICADORES BATE.DEIRAS VALVULAS .ALTOFALANTES - RE-

SISTENCIAS CONDENSADORES
•

RAC'O

"
• �::-':\J

,
..

I '7 �,'- \� ��":{ . r.""
····i

O mais eompleto estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro? 21, e 21 A - Florianópolis r..�'!. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Repousa o

JI'al. Outra "l!iKWA�, REUBdATUUIC

,

• PLACAS SlJ'n.l'1'IC.AI

po�;:e�Á'e�t��:') pre��':; Elixir de NOQUeira ��!r�����!!: :�� "seola Llv,e Defendem-se as Àssocial'ões.ontem no aeroporto de Cae- lI.cUe�ào auxiliar..... Itctor. Válvula". Di.coI, D y
tetú, quando desceu o avião 'tam..to da .UUS. Rua eo...lhetro )(ahL dA arta C II fi.

-que transportava o general . � ri (1
.
OmerCl81S

Eurico Gaspar Dutra. A che- 011·ce Caldas ·Devido ao forte calor du-
RIO 8 (VA) Aten- e mercados, ínterferenciaís

rante os meses de janeiro, ' . .'

-gada do ex-presidente da
den do a' convocação de cará rias atividades normais e le-f'evereiro e março, as aulas ' ,

-

'�B.epública, anunciada há MARMORES E GRANITO c te feita pelo sr .gais do comércio, implanta-- -

da E"scola serão às terças e
..er urgen .

.

<lias, pela direção do Hotel Artefatos de cimento em geral.· I Carlos Brandão de Oliveira, ção de' triburiais de júri pa-de Araxá, que recebeu um Bustos, imagens, letreiros, escultura, 'I'umulos, mo- 2seoxOtoas::;�:s �:: t���� !:" presidente. �a Federa��o ra julgamento de infratores
telegrama do ex-presidente numentos e jazigos. ' p

'1
das Associaeões Comerciais das leis de economia popu-solicitando "a reserva de um Qualquer trabalho concernente ao ramo. aluNnOosT· A • O I

'

p S UI'- do Brasil, r�unir-se-ão, ho- lar, todos esses assuntos e.

't t t " d . r. . s a unos os. , ,..,

b'
"rnoues o apar amen o, es- 27 anos de experíencía.

d d b 1 f lta i je, a tarde. nesta capital, os vários outros serão o jeto'peli;ou a atenção dos meios BANCOS IGUAIS AOS QUE ESTÃO SENDO CO- ores e o sas que a

-I'
. . .'

d" t d' de debates por parte dos di-
rem às licões duas vezes em prmcI.?al� IrIgen �s. as

politicos. Em virtude' disso LOCADOS NO JARDIM DE FLORIANóPOLIS -

'd' d
_

d"t I Assoclacoes Comerciais dos rigentes das referidas enti-
'muito antes da chegada do CR$ 800,00 POR UNIDADE. segUI a, per erao o IreI o

'E tados' dades.a,s l'espectivas bolHas e serão' s '.

avião já se encontrava re- END. TUBARÃO,- Ay. GETULIO VARGAS, 2435 - Como resultado dos deba-
I

'

t AI' d
" substituidos por outros.p ,€W o aeropor o. em e ex. POSTAL, 97 - TEL. CALDAS. O objetivo da rel1!lião, que tes surgirá a deliberação da

'figuras de relevo da cidade

IISOCI.8�a-O se realizará na sede da As- posição que as classes pro-
.e toda a região, ali se acha-

y soeiação Comercial do Rio dutoras assumirão perante
va presente t) deputado Leo-

Cat!lr,.oe'nsa da. de Janeiro, às 17 horas, será a opinião .pública nacional•.

poldo Maciel. Ignorando por

I.#-.#- Af
· "(1 (1 I examinai· e debater medidas sendo provável que seja a-

certo a presença de um re- ri I rlei M d· j recentemente aprovadas pe- provada a redação" de um.portel' no aeroporto, logo
. \

. _ e le na i los poderes públicos corp re- l'l1imifesto dirigido à Naçãoapós a sua chegada, dirigin- 'i;1l\\�
,

Convidam-se todos os co- ilação às atividades econo- e no que os, signatários exi-
"

.do-se aos que o foram cum- (

LQNDRES, 8 (U.P.) garet. legas de Florianópolis par� i micas do país. Majorações e mirão de responsabilidades
primentft�', o ge�. Duh:a dis-

Para terminar a ,convales- Um comunicado' ,do palá- uma importante reunião da: criações de impostos, inter-, os p.omens de empresa quan-
se que amda na� se lIvrara

cença, o Rei Jorge VI fará, cio de Bunckingham anuncia Associacão Catarinense de, vencionismo estatal no do-! t.o àS,rapercussões a resulta
-de todo das f?dlgas do go-

,na primavera próxima, um que a famiJia real "fará uma Medicjn� à ser' realizada no 'minio economico, aumentos I rem das leis aprovadas, dos
'vemo. �ass.ara durante todo I cruzeiro a bordo do "Van- cur.ta visita" à residencia de diá 9.. do corrente, às 20 ho- de tarifas e de salários, ins- organismos criados e dos
o ano mteu'ame:1te voltado I guard", em companhia da campo do .dr. Malan, primei- ras na Escola de Farmácia tituição de novos organis-I impostos a sofrerem majo-
ao estudo de Importantes I rainha e da princesa Mar- 1'0 ministro sul-africano, e Odontologia.' mos controladores de preços rações.
probiemas pertinentes ao

I
--------------------.........----"""""---

�lprimoramento do, E�ércit�, AVENTURAS DO 'ZE-MUTRETAbem como preso as ImposI-
ções de sua. vida civil. E a

eentuou: "Durante o meu

_�'overno, visitando o Trian

guio Mineiro, tive a oportu
J1idade de conhecer Araxá .

. Cativou-me tanto o clima' re-
pousante desta estancia que

agu'ardava com muita ânsie
dade o momento de visitá-la
.:' da vir retemperar as mi
lihas forças durante uma es-

taçã.o de l�epouso. Estou mui

to bem de saúde, mas careço
de descanso".

.

Vida Social Rté�IICd� aMDMi�biS� Do depudtado ao
HoJ�ANIVERSÁRIOS:

' 8rl0 ii arDI a governa or_.. I
,

.MARIA HELENA FIUZA
LIMA

Comemora, hoje, o 60 ani
versário, a galante menina
:Maria Helena Fiuza Lima,
encanto do lar do sr. Manoel
.F'iuza Lima e de sua exma.

-espôsa, sócio da firma des
ta praça F'iuza Lima & 11'
mão.
,e Maria Helena" comemo

rando o feliz aniversário,
reumra na residencla, dos
.seus genitores, hoje, as .suas

inúmeras arn igu ínhas, of'e-
'Tecendo�lhes lauta mêsa d�
dôces e finos Iicores.

O ESTADO deseja-lhe fe-
1icidades.

.

ST.-\. lVIARTA MANSUR
Ocorre, hoje, o aniversá

_'
.rio natalício da gent.ilissima

-

senhorinha Marta Mansur,
.funclonai-ia do Instituto de

�'Josentadol'ia e Pensões dos
'�"egados em Transportes
,e Cargas e fino ornamento
orla sociedade local.

As muitas homenagens,
juntamos as de O ESTADO.

bR. WALTER ALBANI .

Ocorre, hoje, o aniversá
-rio natal ic io do sr. Walter
.Albani, rádio-telegrafista do
JIRViu Itaberae filho do sau

-doso conterrâneo sr. Luiz
.Alban i Júnior.

"Art. 11 - Será concedi
da Isenção de direitos de
importação para consumo e

demais taxas aduaneiras;

Na sua mensagem, fala
ainda na relevancia que ('a

be ás classes trabalhadoras
na vida do país e faz votos

para que o prestígio das ins

tituições democráticas se
nos que:firme sob o fundamento da

_ em 1571, faleceu em

justiça social. No entanto, Beanvais, Nicolas Durand
v. excia. esquece que há P9n- de Villegaignon, nascido em
cos dias, considerava o di- Provins no ailO de 1510;
reíto de' greve impróprio e

_ em 1729, chega à La
inoportuno e que miseráveis

guna uma sumaca, condu
operários f'ôssem bombar- �zindo Tomaz Gomes de Lima

d�ad?s pela policia na .via com 28 indíos destinados aos
pu�l�ca quando s�. reu,mam I traba-lhos de construção da

legitImamente. pal:'t plotes estrada' dos Conventos ao
tal'

.

con�ra. a flxaçll;0. dos a-
sertão de Coritiba;

tuais nrveis de salârlo ruí.
_ em 1795, faleceu na vi-

nimo,
la do Rio Grande o legendá-

E, por ironia da vida de-
rio brigadeiro Rafael Pinto

mocrática, foi no govêrno de
Bandeira. Em que peze aos

v. excia. que pela primeira historiografos r ío-granden-
vez em nosso Estado operá-

ses _ do sul, que o dizem
rios foram mortos lutando

nascido no vizinho Estado,
por um 'direito como acon-

Rafael Pinto Bandeira viu a
teceu no mun icipio de São
Jeron imo. Nunca, pois, a

justiça social há de vitali
sal' as instituições

-

demo"
cráticas por obra de quem,
como v. excia., mandao pro
curador geral do Estado sus

tentar perante o Supremo
'I'ribunal tese contrária aos

interesses dos funcionár-ios
e empregados estaduais, por
obra de quem nada fez pe
lo operário e trabalhadores
apesar de poder, por libra
de quem estáparado, inerte,
desatento para os problemas
do Estado e para a sorte da
massa sofredora que vive

nas cidades e nos campos,
desabitada e' abandonada.
Saudações. Hermes Pereira
de Sousa".

Como é natural, a curta
do deputado Hermes Porei
.ra de"Sou&a-;..teve, viv-:1I .r(:�

percussão na imprensa ces
ta capital pois alguns jor
nais a transcreveram inte
gralmente.

9 DE JANEIRO
.A data de hoje recorda-............................................

16 - a roupa, malas, baús
e sacos de viagem, tudo usa

do, do comandante e pessoal
da tripulação dos navíos :

aos instrumentos náuticos,
livros, cartas; mapas e uten
sítios próprios de seu uso

e profissão, quer os coser

vem a bordo, quer os reti
rem e levem consigo, quan
do deixarem os navios em

que servirem, bem como dos
que hajam falecido fora elo
país".
Vê-se, assim, que os ,"b

jetos novos trazidos pela
tripulação e que passam a

ser considerados como ba
gagem estão sujeitos ao pa
gamento dos direitos e os

'que pela sua quantidade e

qualidade não se enquadram
'nessa conceituação ficam
passiveis de apreensão por
falta de licença prévia (ar
tigo 4°, parágrafo 1° da lei
n. 842, de 4 de outubro de
1945).

.

luz do dia em Laguna, como
se lê no seu próprio testa
mento. O salão de Honra do
nosso 14° ·E. C. ostenta, em

sua galeria, o retrato a óleo
deste grande catarlnense ;
- em 1839, Bento' Gon

çalves anunciou a transfe
rência da capital da Repú
blica Riograndense, de Pi
ratiní para Caçapava;
- em 1855, inaugura-se,

nesta capital, a Bibliotéca
Pública. Era. presidente da'

provincia o dr. João José
Coutinho, que fundou-a num

dos compar'timentos do an

dar terreo do palácio;
- em 1871, assume o go

verno da província o dr.

Manoel Vieira Tosta, 1° vi

ce-presidente. Mais tarde,
foi agraciado com o título
de Barão de Murítiba. Fale
té1r" c'Óm(r:'�'ltesêmBlfg1ãdàl'
aposentado. Era filho do se

nador do império Marques
de Muritiba.

André Nilo Tadasco

_4.;:, muitas felicitações,

O caso referido, na nota
do sr. ministro da Marinha,
entretanto, não teria ocorri
do, se remetida previamen
te à Alfandega a relação das
bagagens, de vez que trazen
do rádios, geladeiras, televi
são, máquinas de lavar rou
pa, etc., a tripulação ficou
equiparada aos passageiros.
Aliás, já nos casos ante

riores assim se resolveu.
Não resta dúvida que en

tre, os dois min.istérios será
encontrada a formula que.
observando a lei que tem i-:i
do .cumprjda pela-Alfande
ga, resolva a contento o pro-
blema".

' ,

jun:,amos as nossas.

MENINO JOÃO JOSÉ
João José, netinho do • sr.

'F'rancisco Lamarque, hábil
paginador de O ESTADO,
.f'az anos, hoje.

_A êle, os nossos parabens.
- Faz anos, hoje, o sr.

:lVlajol' Júlio Agostinho Viei
.ra, da Reserva Remunerada
-da Policia Militar.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

APRESENTA'NDO o MESMO LUXO
E CONFORTO oos HOTÉIS DAS
GRANDES METROPOLES. "LUX
HOTEL". NO,CORAÇÃO DE
FLORIANÓPOtIS. É UMA PARADA
OBRIGATÓRIA EN! SEU ITINERÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO A CARGO DE
COMPETENTE PRorlSSIONAL COM
LONGA EXPERIÊNCIA NOS
GRANDES CENTROS EUROPEUS E
AMERICANOS.

DIÁRIAS A PARTIR DE CRS 55.00.
DESCONTOS ESPECIAIS PA"A
'{IAJANTES.

.

RUA 'f'ELIPE SCHMIDT.
ESQUINA TRAJANO
TELEGR. ':LUXOTEL" •

f'LORIANOPOLIS
I

PROI'RtEOl1lE OE
MACHADO &, GIA. S. A.
GOMÉRGta E IGÍNCtAS

,,'

Dr. Octacilio de Araujo
CIRURGIÃO DENTISTA

'

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto - Sala I -
- Fone - 1.430 -

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.

Extração Cirúrgica de focos radiculares (por Apicetomia)
Participa aos Amigos e clientes que, 110 dia um de

Fevereiro, começará a funcionar um novo Laboratório de

Prótese, sob a direção de um Técnico vindo do Uruguai.
formado pelo mais credenciado especialista da América
do Sul, em Dentaduras sem o Céu da-)Boca ,·(Ahobada Pa

latina) .

Serão Executados Também:
1 Pontes Móveis e Fixas.

...

2 Qualquer Trabalho Acílico e demais trabalhos pro
téticos pela técnica mais recente.

. . ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Será encerrado, . domingo
Profissionais, jogaldo os

� .

prOXlmo,
clássicos

o Campeonato Citadilio de
rivais Avaí x . Figueirense ...

"O Esportivo
.r _....,. - __-.IG_ - � -.-.�.-,_-_- -_•••_._-.-.-_-•.", -- ••_ _-_-__ _- -.- .- _._..- .._y.-.-.-_..-_._.�.-.-... ��·-w .,.

"

Paula Ramos I . Atletico
I As atividades dos principais
clubes desta capital em 19.5 1

\

,.

b t
'

d did II - Figueirensea 'noite o em a e que marcara as espe I as, Apesar de não ter sido Figueirense 2 x Avaí O.

des 'dOI.*S triceleres contemplado com o bi-cam-I Figueirense 2 x Carlos
,. 'ti peonato, o Figueirense fez Renaux (Brusque) O.

- . . brilhante campanha 110 alIO Figueirense 1 x AtlétiO prélio anunciado para 'empregarao o máximo de

IFIguelrense,
manteve-se no

I (Paulo), Cazuza . e Joel; c. i" O (t
..

icio )boje a noite marcará as suas aptidões para vencer, terceiro posto com possibi-' Luiz, Ari, Mandico, Augus- passado. Já é. vlId·tua tV.lcd·e- F?.rn�I�-mlcl10., A '. .

'I
.

Iíd 1 di idi 1 A 1 d campeao da c ida e en o iguerrense x vai Odespedidas do Paula Ramos evitando, aSSIm o penu timo 1 ades (e IVl Ir com o a.- to e be ar o.
.' ..

'

I (tornei
..

)·e Atlético do Campeonato lugar no certame, já que o . vi-negro o titulo de vice- I Atlético, _ Soncini, Djal- obtido em pr.mclplos uaque- ol�eIO�llllcIO.
..

b G "t' f t
I -

d id d
I

J 'A
.

G'l V I jle ano o vice-Campeonato F'igueírense 1 x Caxias'de Profissionais, Am os uarani, VI orroso ren e ao campeao a CI a e. i ma e uarez; rt 1, a e··
, 'd F b J

.

V n (J' '11) O'••_....._.....,.,_•••_...........-_-......_-_-...- ....-JY__..._-;---. ••-_.......;-_._. Vamos ter- uma boa luta. rio e Taranto; Hercilio Va-
f Estadual_-: �te o. en- �I.nvI.e

.

fede aça- 0- 111·e't·lca Catarl·nen"se �! d::;e��i��:�r�: ��::;:e��� 'g�����. Alcindo, Mírinho e

I;:�li�::�mee�.os�o�: n�;��:�i� 1.
rgueirense 2, x Atlético

... r II
.

.
I ;:';':::;�ãOe �Oe�'�:��::i:m'l pa�a i:,:'::i:i:'!; 2,;,a:�:::. �:/; �,�;':\�:.;!:;:�,o p�� m!i��ei,"n,e 7 x Pan la R,·

Regulamento" para os Camp60uatns I sendo que a preliminar se- 'I'orneío ,Illlbum: Fo., a Figueirense 1 x 'I'iradeu-
,

.' �
.

QUADROS PROVAVEIS rá iniciada às 19,30 horas, Par�nagua onde lea�Iz�,l 5 tes.".(Tij�cas) O:
.mstaduDls de Basquetebol VoleIbol P. RAMOS - Helio, Di-jCOnfOrme o novo horário es- p,eleJas, r,:tornand,? Ion�Tl��a?� O

F iguerrense 2 x Bocaiuvali

'lnarte e Jaime' Chocolate tabelecido pela F. C. F. venceu a enquete. d, .

'.. .

'

L C LI·vr
'

. .' d Manhã" íntrtu Iada F'igueírense 4 x 'I'iradeu-8 dO 8- 8, ,·C---
....--·--··.;-···----·....

t---·--C···-·
...":::...·--·...·d-w.·F--·-.-t·

........

b-·--·.?I ;'�ua� ; clube �referi(;o< da Ites (T'ijucas ) O.
' �

Cap. I - De suas finalida-1FAc., d�vend? �!--. A. N. C'I ampeona O arlnca e u e o ,Capital". Efetuou o Eiguei- Figueirense 4 x Bocaíuva
des

.
tem a disposição apontado-

rense nada menos de 4D O.
Art. 10 - A Federação i res, cronometristas e auxi-I, RIO, 8 (V.A.) - 80m a p. p. par'tidas em 1951, consti- Figueirense 1 x Guarani

Atlética Cata�'inense prorr:o- 'jliareS; . . I realização da ultima. rodada 11) - Canto do R.io _.- 36 tuindo o seu ano de maior O.
verá em 12 e 13 de Janeiro Art. 9° - Os JUIzes e do Campeonato Carioca de p. p. atividade. F'igueirense 1 x Avaí 1
de 1952, na cidade de Join- Fiscais dos jogos serão es- !Futebol, é a seguinte a si-

.

Empatados em primeiro Abaixo publicamos a rela- Figueirense 1 x Marcilío
vílle, o� Campeonatos Esta- colhidos en�re os. des igria- tuação dos clubes na tabe- lugar, o Fluminense e Ó ção" das partidas realizadas, Dias (Itajaí) 1.
duais de Basquete, Volley- dos pelas LIgas f iliadas e .Ia : .

\. Bangu deverão disputar uma pelo alvi-negro, em 1951: Figueirense 1 x Cruzeiro
Bali Masculino e femin ino aprovados pela F.A.C. I 1) - Fluminense .-- 91"melhor dé tres" partidas, Figueirense 2 x Duque de (Porto Alegre) 1.

.e L.aI:ce Livre p�:Jr equipe e
,

Art
..
100 - ,O Dele�aLlo,: p. p. I

, . I �as h� ainda a constderar a Cax�as �Rio do Sul) 2. Figueirense 1 x Atlético
rndivídual. as partidas sera, sempre, da

I 1) - Bangu - 9 )J. o, srtuação do Botafogo O C1\1- Figueirense 6 x Duque de 3.
.

§ Unico - É condição es- FAC. 3) - Botafogo - 10 p. p. be alvi-negro enviÇtn.'i &mH- Caxias (Rio do Sul) 1. Figueirense 1 x Paula.
Bencial para competir nos Art. 11° - FU)lcionará 4) - Flamengo -15 p. p. nhá um 'oficio à F. :\1[. F., Figueirense 3 x Avaí 2. IRamos 2.
Teferidos campeonatos, esta- durante' .os _

campeonatos, I 5) - Vasco da Gama - soli�i!ando seja suspenSa �. Figueirense 3 x Bocaiuva Figueirense 2 x Bocaiu-
rem os Clubes em pleno go- uma comlssao, para res01- '18 p.p.. declsao .do campeonate ate O. ·va O.
50 de seus direitos, não só ver qualquer dúvida ou er- 6) - America - 22 p.,p. que seja conhecido o resul- Figueirense 4 x Ferroviá:- Figueirense 1 x Avaí L
pei'ante as rel?pectivas Li- 1'0 técnico.

..

. 7) - Olaria - 23 p'. p. tado do recurso do Saperior rio (Tubarão) O. _- O Jogo entre Figu€i-
gas, bem como perante a § Unico - Essa comissão, 8) - São Cristovão - 24. Tribunal de;Justiça,Desp('r- Figueirense 5 x :F'erroviá- l'ense 'e Paula Ramos foi atéF: A. C. que terá a Presidencia da p. p. tiva contra'a decisão do Tri- rio ('1'uJ;mrão) O. o 350 minutos da 2a fage.
Cap. II - Das Instruções FAC, será compo�ta do Preso 9) - Madureira - 26 p. bunal da entidade Car10C<l, Figueirense 4 x Rio Bran- tendo o Paula Ramos aban-
Art. 2° - Consideram-se do Cons. Técnico da FAC, p. no caso de perda de pontos co (Paranaguá) 4. donado o gramado, emhora

automaticamente inscrito� do Preso da Lanc, do Pregi- 10) - Bonsucesso - 28 do Madureir:'!. Figueirense 5 x Estiva vencendo por 1 x O. As;,;im,
os clubes campeões das Li- dente da LBD e do Presiden- oI"...........,..,.......................• ..........,..,._.....•.........w..............._..·_·."-!·.·_·.·.,._·.·.· (Paranaguá) 1. o arbitro deu a vitória ao

ga§ ��!��as. Os clubes ca�- �e :;t.L��C� No, dia será I A vinda do Atlético ,.de Gralaú (P�!.��:�:��\. 2 x Seleto ��vi��:!��á;��· desistencia

peões que não comparecerem mSf�aladdo .0 COt�gl:SSO com
RIO, 8 (V.A.) _ Chega- I delegação de doze pessoa�. Figueirense 3 x Seleto RESUMO - 49 jogos, ;�2

aos referidos campeonatos, 0d Im e l�cen lval, t�or �?- ram a bom' termo as nego- (A permanencia do "five" (Paranaguá) 1. vitórias, 9 derrotas, 8 em-
por motivos alheios à sua os os meIOS, a pra Ica uO . -

t Atl't' Id"'d R
.

d Figueirense 3 x ParallH- pates, 108 tentos a favol' e,{7 11 d B ,·t f CIaçoes en re a e lca

'I IrIgl o por UI em qua rasvontade, deverão comunicar, vO ey e e asque e, a-
G
.,

F d
-

AtI' t' t d 'guá (Paranaguá) 1.·' 57 conh'a, com tIm saldo d�
d t d t raJau e a e eracao . e- ca arlllenses ex en er-se-acom antecedencia a sua de� zen o patr et o dmesmdo res tica' Catarinen�e, para uma por oito dias. O embarque, Figueirense x Paula Ra- 51 tentos. Principais jogasistência. represen an es e ca a eH- - '_.

d " f F <\ mos dores do conjunto: Dol1y,Art. 30 - Sómente pode- tidade sob a Presidencia da excursao do campcao car:c- segun o ln ormou a , . .-.

Figueirense 7 x Paysandú Gar'cia, Laudares, Romeu,F·AC
"

ca de 1950 a Santa Catarina. C., terá lugar a 29 do cor-rão ser inscritos atletas.qué .

Ante-ontem a entidade te- rente mes. (Brusque) 2. Braulio, Gumercindo, Ul'U-
satisfaçam as seguintes con. Art. 13° - O Congresso

legrafoll comunicando a a- Figueirense 3 x AlmiraIl- bú, Enguiça, Gil, Amorim,
d'ç-e le'm das estipllladas será encerrado no dia 13 B te BaI'roso (ItaJ'aí) 2. Ct�,reca, Pafnico, Airton,
l'O S a. c ,..

ceitaçã.o das condições esta- Falta conhecer o núme1'O )t'neste Regulamento: designará o locál dos cam-
belecidas pelo grêmio atle- de jogos e os adversári0íl, Figueirense 2 x Paysan- Adão e Chines. Foi técnico

a) - Ser bl:asileiro nato peonatos no próximo ano.·
ticano, ou sejam: passagens providencias que a A. Gra: dú (Brusque) 3. dos conjuntos do afvi-negi'o

o\)natu�:�i!�:dor, regular- Cap. IVHom�::g!�:miOs
_.-

e
...:��j:;::;__�..::::.......u�...e}��.!��.........*........_............. te F�!�:���n��t:j:íti�ira�l- o �����Ig�ç��Dan�:. re�

mente fichadÕ �a FAC e Art. 14° � A FAC forne- zendo-se, nesse caso, o

soro,
Art. 22° - As embaixa- Figueirense O x Carlos lação do Avaí, ontem puhliinscrito p�la associação

I cel'� diPloma. aos.
clube� teio das bolas antes dos das compor-se-ão no maxi- Renaux (Brusque) 1. cada, o primeiro encontro

Tespectiva.
-

c.e-mpeoes., bem como ao jogos. .

.

mo de 10 jogadores e 2 diri- Figueirense O x Carlos do alvi-celeílte com o Fig'lfü-Art. 4° - ,Os registros B Campeão Individual de Lan- Art. 170 - O Campo de J g�ntes, correndo as despe-' Renaux (Brusque) 1. l'ense terminol! com a vito-
inscrições de cada atleta ce Livre. Lance Livre será disputado sas de excesso por conta do Figueirense 1 x Avaí O. ria do alvi-negi'o por 3 x 2
poderão ser entregues ao Art. 15° - O Campeona- pelos clubes campeões. clube concorrente. Figúeií'ense 3 x Imbitd)a e não émpatado por � x 2.
Tepresentante da FAC até to de Basquete será realiza- Art. 180 -. Setão execu- Art. 230 - As despesas de (Imbituba) 1. Aqui fica a retificação, comás 12 horas do dia 12 de ja- do em homenagem ao Exmo. tados 50 lances por clube. transporte correrão por Figueirense 3 x Guarani as nossas excusas.
neiro, em Joinville, ou até Sr. Governador do Estado, Art. 190 - Os lances .se-I conta das associações con- 2.
o dia 8, diretamente, na Fe- o de Volley Ball feminino em rão efetuados nas duas cos-! corll.'entes e a estadia pOl; Figueirense 1 x Carlos'

Vende-serleração. homenagem à Assembléia tal' havendo, assim, a troca conta da Liga patrocinado- Renau� (Bnisque) L
Art. 5° - Para o campeo- Legislativa, o de Volley quando todos os jogadores ra. Figueirense 1 x ,Aval O:

Uma casa de madeira comnato de basquete, poderão Masculino em homenagem tiverem feito os 5 primeiroi! Art. 24° - Da renda bru- Figueirense 1 x Imbitu-,

23x31 de Terreno localiza-gel' inscrito 10 jogadores ao Sr. Almirante Comandan- arremess·os. .

I
ta caberão 90% para a Li- ba (Imbituba) 5.

·1)01' clube: te do 5° Distrito Naval e o Art. 200 - No caso de ga patrocinadora com o fim· Figueiren.se 1 x GuaranÍ Ida no Estreito \Coloninha).
Preço: Cr$ 25.000,00.Art. 6° - Para os cam: de Lance Livre em Homena- empate nos Ca,mpeonatos de de con'correr ás despesas do 1.
Tratar com Gentil Gil -peonatos de volley poderão gem a Camara Municipal de Volley e Basquetebol,

con-I
campeonato. 10% para a Fe� Figueirense l-x Coritiba

, Estreito.ser inscritos até 12 atletas. Joinville. siderar-se-á CAMPEÃ a deração Atlética'Catarinen- (Curitiba) 3. .;...___ .
_Art. 7° - Para os cam- Cap. V - Disposições Ge- equipe que obtiver o maior se. .

-

Figueirense 4 x Paula APARTAMENTO-'-
peonatos de Lance Livre po- l'ais saldo de pontos. I Florianópolis, 30 de De- Ramos 2. Aluga-se com 3 quartos,,derão ser inscritos 5 atletas

.

Art. 16° - O material es- Art. 2].0 - Os Casos omis- zembro de. 1951. Figueirense O x Avaí 1. sala e demais dependências
por Associações. portivo será fornecido pela sos serão resolvidos pela Osmar Cunha - Presi- Figueire�se 1 x Ag'ua à rua Santos Dumont n. 12.Cap. III - Da Organização I

Lanc, podendo, entretanto, Comissão constituida de a- dente da FAC. Verde (Curitiba) O. - Tratar à rua Nunes Ma-,.Art. 8° - Os Campeona- os clubes disputantes apre·· cordo com o' § único do ar-
' Nívio de Andrade - Se- Figueirense 1 x Gremio chado n .. 20, diàriamel1te das'tos serão coordenado;;; peJa' sentarem o seu material, fa- tigo 11°. . cretário da FAC. (Pórto Alegre) 4. 115, às 17 horas.

Hoje

\
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BRUXELAS, 8 (D.P.) �

I ra 53 pontos contra 34, de
'Os brasileiros do C. R. cI-J pois 57 contra 35. Durante
.F'Iamengo acabaram sexta- esse periodo, Gedeão e Da I
feira de derrotar o Amicale Motta salientaram-se nota-

'

"Sport.ive, desta capital, por damente. Gimenez substí-
'70 a 56 pontos, depois de tuiu Gedeão, enquanto da
terem vencido o primeiro Costa tomou o lugar de Pe
"set" por 39 pontos a 28. A, reira. Os' bruxelenses apre
"equipe brasileira foi cons- veitaram-se então de um
'tituida por Pereira, Da Mct- j. decréscimo ligeiro na ati
ta, Azevedo, Ardelin e

Ge-,Vic1ade
dos brasileiros, mu

-deão. dando o "placard" para 57
Pereira iniciou o "score" r a 42, sempre a favor dos

e a luta prosseguiu cerrada. I brasileiros.
Durante um quarto de hora, i Novas modificações foram
:as duas formações tiveram' feitas na formação braslleí
jogo semelhante e a dif'e- ra. Santos; Sarmento, Men
Tença variou de, dois a qua- des e Evora entram em jO-,iro pontos a favor de uma go. O combate fica equilí
-ou olltra' equipe. Mas, pas- brado um momento, enquan-
-sado esse tempo, os braui- to o "score" é de 60 a 4,3.
Ieiros se afirmaram corno Alternadamente, dominam
possuidores de melhor téc- ambas as equipes. O "pia
nica. principalmente Da card" passou para 68-56 e,
Motta e Gedeão. Esses dois durante os ultimos segun
jogadores realizaram bri- dos, Gedeão conseguiu uma

lhantes ataques, que fizeram ultima cesta" elevando o

com que o "score" de 21 a "sêore" a 70 x 56.
14 a favor dos brasileiros Durante toda a partida, os
passasse bruscamente para braaileiros dominaram,' de
:35 a 22. Os bruxelenses 1'6:1- modo geral, tanto técnica
gi'ram mas, no fim do pri- mente como na rapidez de
.meíro "set" sob a chefia de suas evoluções e, na maior
Azevedo, o Flamengo ven- parte do tempo, os locais
da por 39 a 28 pontos. apenas cuidaram de sua de-

No segundo ,"set" não fesa. Os jogadores' braailei
'houve substituições na e· iros marcaram tanto cestas
-quipe brasileira. Ela entrou quanto em lances francos:
'rapidamente em ação e por Azevedo, 6 pontos; Pereira,
:sua rapidez desnorteou com- 8 pontos': Sarmento, 2 pon
pletamente os locais. Esse tos; Ardelím, 4 pontos; Da
'domínio foi tão nítido que Motta, 21 pontos; Gimenez,
'o "score" passou rápida- 4 pontos; Mendes, 4 pontos;
mente de 39 a 28 pontos pa- 'e Gedeão, 21 pontos.

...........................................�

o Jabaquara já definifiva
.meute «lanterninha)

S. PAULO, 8 (V.A.) - dos com 33 pontos, poderão
Enquanto o Corínthians, perder até o fim que não
com os 4 a 2 de Vila Belmi- chegarão àquela cifr�:I nega-
1'0, obteve a "chave" do ti- tiva, assim como o Nacio
tulo maximo, que virtual- I nal, que está com 34 !JOlltOS
mente lhe pertence (bastará I perdidos, mesmo que perca
mais uma vitoria nos tres los seus dois ultimos enCOD

prelios restantes), por curto- tros, atingirá 38.

s�, coincidencia o Jabaqua-
'

ra ficou categorica e defi- Logo, o' "Jabuca" se S?.- In ítivamente de posse da grou o "herói" do extremo
. "'lanterninha"" com os seus I oposto' do certame e dispu- , �
40 pontos no passivo. tará a "melhor de tres" da ,(É que tanto o Ipiranga, o Lei do Acesso com o cam ..

Radium e o Comercial. to- ,peão da 2a. Divisão. I

I
I
I

SEUS INTERESSBS NO
Rio de Janeiro serlo
bem defendidos ,por

ARLINDO AUGUSTO ALVD8
advogado

A •. Rio Branco, 128 _;_ Salas 1308/'
.

Telf. 82-6942 - 22-8001i.

Clube

Por AI Neto

JANEIRO.
'D9M1NGO - dia 13 _. SOIRÉE DOS "BROTINHOS" (juvenil) - ÀS 20 HORAS.'
SABADO - dia 19 - SOIRÉE AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TENIS -'BASQUETE - VOLLEY E ATLE-

, TISMO - ENTREGA DE PREMIOS - ÀS 21,30 HORAS.DOMINGO - dia 27 SOIRÉE MIGNON - ÀS 2030 HORAS.
FEVEREIRO

'

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

Estreia -v�toriosa do «líve» do VIVER! MOllRER! �efrescaDtelFlamengo na Europa Oeoende de ungue. o sangue é a vida
-

•

, Tonifique-se com SANGUE
NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:

Fósforo, Cálcio, Vaaadato e

Arseníato de Sódio, etc.

I KOLYN05 perfuma o hálito
I Dentistas e milhões de

Kolynos -Istas compro
varam que Kolynos per
fuma realmente o hálito.
r e Ire s c ando a b

ô

c a ,

Além disso. Kolynos
combate efetivamente
as cáries e rende
muito mais.

Mas afinal.- perguntam-
me muitos leitores - o que

I é a televisão? Que espécie
de milagre é esse que trans
mite imagens através do
éter?
Alguns leitores do inte

rior, que nunca viram uma
\

-transmissão de TV, nem si

quer teem uma idéia do que
ela seja.
Vou tentar, nas cronicas

seguintes, dar uma explica
ção sobre o que é, em ver-

dade, a video.
,

Imagine- que V. está as

sistindo a um jogo de "foot
ball" com uma venda sôbre
os olhos, enquanto a seu la
do alguém lhe explica o que
está acontecendo no campo
tratando de dar-lhe todos
os detalhes de forma a que
V. possa "ver" o jogo com

os olhos da imaginação -

isso é o rádio. Se vier uma

pessoa e remover a venda
de sobre os seus olhos, V.
verá a cena, o jogo, já não
com os olhos da imaginação
.mas em toda a realidade do.
espetáculo, isto é, a televí
são com um técnico em es

portes auxiliando-o a com

preender as jogadas que V.
vê.
A televisão é nova, se

bem o nome seja composto
de elementos velhos. Tele
vem do grego e quer dizer
"à distancia". Visão é uma

palavra de origem latina, in
corporada pela língua por
tuguesa.
Oficialmente, de acordo

com a Comissão Federal de
Comunicações dos Estados
Unidos, a definição da TV
é a seguinte:
Televisão é a transmissão

radiofonica. ou elétrica de
unia sucessão de imagens e

sua recepção de tal forma a

dar uma .reprodução subs
tancialmente técnica e si
multanea de um objeto ou

cena ante os olhos de um

observador distante.
Marconi descreveu a tele

visão como sendo "a mais
alta forma da arte de comu-

,

'1f

(omp,re pelo me

nor preço da cida
de o seu rCtfrigera
dor NORGE, mo

dilo 1951, com ga-
rantia real de

5 anos.

nícações",

Divulgue "O ES'fADO" -

AGENTE LOCAL
Precisamos para venda

de Breu - Soda Caústica
- Tubos Galvanizados
ArserÍiato de Chumbo :__ Ge
ladeiras --: e outros artigos
de nossa importação,

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

'Caixa postal, 239
Telcdone, 1607

----�--�----------------�------�Ir.hI'IClaftt. e dllÍtl'lbuldol''' cla••fam.da. GO.�
l.og8.. -DI8TI8,.&- • RIVET:�Ponu. am .I'a.'
d. 1O"'lmeato eI. oo••mll'a. i IPI.dado.: ....I••

elt..tam...t. I' ••llao"•• :llclb'IGall A Co..... CAPITAL- iham•• '·at••,aa ."doa Sltu.� Do••,o!••t•• d. l"t••lol DO ••atido eI.�lh. fa••••m \.ID.
..111t••n.hs d••f.tu""l••m i6Ual oomo.al.., MATRIZ :... FI0..1••6po!�.i _.lFIIII&IS .... BIIIIII.nau ii! LaJ... .

-------- -

1(-648

•

Vende-se
NEGOCIO URGENTE

Dsoy 8ama & Ct·a Vende-se no fim do Bom
. Abrigo uma casa com . um

terreno medindo uma área
de 6.637 metros quadrados.
Preço c-s 45.000,00.
Tratar a rua CeI. Melo e

R J .. Alvim, ,'1'7.
ua, eronlmo -----------

, Coelho, 14
-

Vende-se
FLORIANOPOLIS' 'U�a casa de madeira, no-

va e desocupada, com insta
lação de agua esgotos e luz,
(não é morro), sito à' rua
Demetrio Ribeiro.
À 'tratar na mesma, rua

nO, 38. com Vilela.
Propagandistas Científicos
Firma norte-amer íeana precisa de 6 propagandistas

para trabalhar com produtos cientificos junto aos médi
cos e dentistas, nos Estados do Paraná e Santa Catarina,
pagando bom salário.

_ .

Os candidatos deverão endereçar cartas à Caixa Pos
tal n. 611 - Curttíba (Paraná), mencionando qualidades
que possuem, número do certificado militar, idade e es

tado civil. Os candidatos do interior, caso sejam apro
veitados, serão avisados a-fim-de se apresentarem na

firma.

Alul�-se
Aluga-se uma casa bem

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

armazem.

Tl'an.'Port",. t'éO'uIOJ'e. de coroa •

são FRANCISCO OU SOL ,para NOVA fORII
Informa;:a•• Gomo" Aoent..

fl�. ao6polil- C.rlol HoepckeSfA,- 01- Telt'tC're 1.�)7 ( Rnd. tele,.
� .. c 'raocílCO do Sul-CarIai Hoencke S" - CJ - Telelooe 6

.
MCOREMACK

I
I

I

I
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Manifesta-se o sr. Cristiano f
Assemt.léia Legis1àtiva jflmtauça- dtrSool'8tarialbr.

,

Machadou_
�

·

Mais dois vetos rejeitados! 'p.' , "

'

-fi
- da

Na sessão de ontem, da jpreside:nte da Assembléia r-inClplO para pacl .caçao
Dando às suas palavras se forças contrarias e im- Assembléia Legislativa, pre-jLegiSlativa,

Imediatamente f I· I'
,,'

um caráter nitidamente im- previstas não impedirem a sidida pelo deputado Protó- S. Exeia. reassumiu a dire- amí 18 pO lltca

pessoal, o sr. Cristiano Ma- marcha do nosso progresso, genes Vieira, foi aprovado i ção dos trabalhos que vi-
PORTO ALEGRE, 8 (V. A.) - De regresso a São

chado diz que o preaiderrte ,qu.e pelo Natal do proximo o requerimento do deputado nham sendo conduzidos pe-
, Borja, é, esperado hoje nesta Capital, o sr. João Goulart,

da República vem se com- ano, alcançará o Brasil um Paulo Marques, no' qual so- lo deputado Protógenes Vi-
titular da pasta do Interior. Logo após o seu regresso, o

.portando de forma a superar nivel de vida melhor. Faça- licita a transcrição, nos a- eira.
h

.presidente do PTB gaúcho reiniciará as demarc es para

o aflitivo quadro das neces- mos votos para que todos os nais da�Casa, do discurso

sidades nacionais para o bons brasileiros secundem pronunciado pelo presidente '

a criação de um clima de entendimento no Rio Grande do

,
.'

'., d 'tr di "I d ',4mpl'''8tla-õ'. dos
Sul, de acordo com os pontos de vista de pacificação pre ..

-que, todavia, se torna im- os esforços patrioticos o vargas, no la.J o mes

I

conizados pelo presidente Vargas.
' ,

prescindível o prestigio de presidente Getulio Vargas, de dezembro findo. '. d-
'Não há dúvida, .como ontem salientou o "Diário de

todos os partidos 'pol iticos.
Na ordem do dia foi apro- SerViçOS' me I"OS

na obra do soerguimento so- EMPO
vada a redação final de cÍi-

V Noticias", que há neste Estado presentemente, um, clima

ciul a que se propõe o' sr. O T. - versos) projetos de leis, que doo IAP",
de receptividade para qualquer iniciativa que vise' con-

t. gregal' a família sul-riograndense num objetivo comum,

Getulio Vargas, É necessa- .Previsão do tempo até 14 serão enviados à sanção elo

Executivo,
RIO, 8 (V.A.) - Tendo que não é outro que o do nosso progresso.

'

-

tio mesmo o congraçamento horas do dia 9. c

d

, 1 REJEITADOS OS VE'TOS ,em vista o "deficit" verifica-
E' propósito do sr. João Goulart iniciar as emar-

· «ias forças politicas em tor- Tempo - Instável, pas-. 1"'-

no de quem se incumbe das sando a bom, com nebulosi-
.

Foram subme'tidos à deci-l do na manu.tençã? dos s,er.vi- ches ainda esta semana junto aos prfncípais dirigentes

responsabilidades da admi-
são do plenário, os vetos a- .ços de ass istencía medica partidários gaúchos. Seu esquema é simples, não haven-

.

t
-

"

dade.
'E tá 1 postos 'pelo sr'. Governador do IAPC, o ministro do Tra- do dúvida de seu êxito: conjugação de esforços pará a-

nIS .raçao, mas e mais ne- Temperatura - s ave.

cessario _ acentua o sr, Ventos _ De leste a nor- do Estado: aos projetas de balho>f'ixou em 1% a nova proxímaçâo dos chefes de partidos, sem a abdicação de

'Cristiano Machado _ que deste, moderado.
lei que criam Grupos Esco- contribuição dos segurados llenh�m grêmio partidário aos seus' principais progra-

8KRe apoio não se efetive Temperaturas - Extre- lares respectivamente em daquela autarquia, destina- mátícos,

com caráter efemero das mas de ontem: Máxima 26,5. Porto Un ião e Cac�dor. ! da ao custeio dos menciona- Por outro, lado, tem-se como certo que algumas 'mo-

1. d
..'

.. deputado Bnlc·a-o Viana
t
dos serviços nas cidades dificaçóes ocorrerão' dentro de 30 dias no Secretariado.

'coa ísões ou acor os mspi- Mínima 24,0, v c

uI'

dAI
' ,

tei ndo g'aúcho •. embora as reservas do governador Dornelles não

•

rados em causas transito-
,-,.. _--

.... justificou a medida, acentu- on e e es Ja es eJam se

rias, C· O·'· ando que ela se impunha por prestados. Nas demais, �n- perm�tam fixa!� até que ponto i�ão as mesmas.

"O governo é hoje, em

I

IDe laflO motivos de ordem financei- de tais serviços vão ser erra-
Sabe-se amda q.u� o sr, Joao Goul,?rt pretende s� a-

todo o mundo, cheio de com-
,
.,

.

ra, visto não dispor o erá- dos, a contribuição será de

I
f'astar da, �asta pO�ltlca em breve a fim �e regulal"1z�r

plexidades e exige de quem RITZ rio, dos recursos previstos 'meio- por cen,to, para fazer seus ne�()ClOS �artIculares, antes. de seguir 'p�l"a _o RlO

o exercita" espirita de re- Ás 5' e 8 horas nos referidos projetas. \ftente às despesas de insta- . de Jan�lro, � f!� de atender a reiteradas solícítações de

'nunc ia e abnegação pessoal. IMPERIAL
Discordando do ponto de ilação, passando tambem. a s�� amigo Ge�u)�o V,�;gas. �nqua,nto pe�rn�necer na C�-

Entre as solicitações e re- Ás 8,30 horas vista do porta-voz do gOVeI'-! um por cer:to, logo que vie- Pl�a�. da RellUbhc�,
.

Jango sera substltu�do na pr�s.l-

damos de toda ordem em As glorias do palco e da no, o deputado Ylmar Cor- rem a funcionar. Com a am- de�cIa do PTB rtograndense pelo ex-presidente EgJdJO

'meio às variadas crises que tela não valiam a felkiflade rêa analisa o ;ret? atravez I pl��ção, dos recursos !-inan- M_l_c_h_a_e_ls_e_n_. ---

'Se renovam e contra os quais de sua filha.
dos argumentos mvocados cenas, o JAPC poderá, as-

H I I d'--"'"------,
.. --

I) esforço humano é contido Um espetaculo sem igual pelo Chefe do Executivo
I sim, conforme anuncia a sua orrive CO isão e veícu os.

'pelas limitações. do que se o espelho 'magico .duma era pata concluir que o projet� direção, desenvolver u�

.acha acima dele, há uma li- fabulosa. llão é inconstitucional e nem
vasto programa de amparo havendo ·1.DceA "di"o

• nha de comportamento que, TRES ESTRELAS E UM inexequível. Nele são indi- ao comerciârto, através, de
'.A

embora contingente defina CORAÇÃO
cados os recursos necessá- asaistência médica comple- RIO, 8 (V.A.) Um ele-IGaudencio Lessa, Não ten-

para a comunhão dos gover- Technlcolor rios ao cumprimento de lei. ta em várias cidades e re- sastre que se pode corrside- do os freios bem regulados

nados a fisionomia de res- com:
Por este motivo opinava pe- giões, entre as quais Vitó- rar o mais impressionante c ° pesado veículo não obede-

-peito e autoridade dos go- Dan" DAtLEY Aime 'la' rejeição do veto. O ple-' ria d� Espi�'ito Santo, Re�i- doloroso deste principio de ceu a manobra feita pelo

Ternantes".
.

BAXTER _ Anne REVERE nário confirmou o parecer fe, .'?a_o LUIS .do ,Maranhao, ano, ocorreu ontem', na J"ln respectivo .motorista para e-

A. conversa do jornalista I e apresentando' a peq�lena do lideI' do Partido Social,GOlal1lab el C�l1.aba. QJH.anto 24 d'e Maio. Resultou de umr. vital' a colisão, logo que se

com o sr. Cristiano Macha- dansarina Shari ROBISON.
Democrático.

aos am u atonos de , UlZ de vjolenta' colisão entre um viu na iminencia do perigo

ílo deriva para o procedi-, No programa:
Os vetos foram'.rejeitados· Fora,

Manáus Natal, João ônibus e um automóvel, ante a fila dos veículos que

m"nto atual do governo em Noticias da Semana. Nae. em votação secreta por 23 Pessoa, Macciq, Florianó- provocanúç ainda outras co- ali se achavam parados,

face das circunstancias pro- Galmon Brist., Atualidà- votos contra 14. Os Grupos polis e L?ndrina, serão ins-. lisões, dado o impulso q�le Carlos Gomes Cravo mo.r-

prias da nossa época. Diz,' des.
Escolar'es são o Dom Daniel talados .amda neste ano, se- imprimiu no- referido auto- reu carbonizad-o entre as

<ele:' I Cr$ 5,00 e 3,20
Hostin e Salgad,o Filho, pro- ,g�ndo mforma a presiden., móvel. O fato fo,i, assim, dos chamas do seu carmo lVIaria

"Todo homem público que. Censura _ LIVRE jetos apresentados pelo dep.
ela do IAPC. mais complexos, pois além de Lourdes', com grave.�

'queira falar impessoalmente ROXY Siqueim BelIo.,.
das colisões ocorridas, po- queimaduras, tentou sair

há de reconhecer que ao ca- Ás 8 horas DEPUTADO VOLNEY I
'demos dizer mal corp.paral1d') dentre as labaredas, sendo,

bo .de um ano- de governo o
. , , E.o sucesso continua! COLLACO DE OLIVEIRA . Camiau. Gravataa. PU. com as explosões atômica;;. auxiliada por populares que

'Presidente Getulio Vargas OS IRMÃOS CORSOS De su; viagem à Laguna, me. Meias das melhor.. em cadeia, houve um incen-I
imediatamente acorreram ao

tem feito o passiveI par� com:
i ante-ontem reàlizada, re- "pelos meDores preço••6 ai dio num dos veículos sinis- local. Na oCfl.sião, el1tretall-

vencer as dificuldades de Douglas FAIRBA.NKS _

I gressou ontem, o deputado CASA MISCELANIA ._ �'H trados e, com o calor das to, em que se consideravit

toda a especi� que, por for- Akim T.AMIR'oFF e Ruth I,volney•
Collaço de Oliveira, r:(l"�.. lheil'\,) MafrA chamas, todas as balas 'de salva, ouviram-se seguidas

'Ç:l dessa contmgencla geral, WARRICK t
.

um revolver que se achava explosões das balas do l'e--

· s� apre.:'entam a uma admi- No programa: .

N-
.

L
. I

no interior do carro, defla- volver a que fizemos reie-

m�traçao como a do nosso Noticias 4a Semana. Nac.
' ao' cumprem a el:

garam.,
/ rencia acima e os populares

11a1S. Atualid'ades Warner Pa- '

.
, A primeira coli:;ão verifi- não sabendo do que se trata ..

Saneamento da moeçla e thé:

con-se quando na
.

referida va'e temerosos de mais gra·

m'de� financeira, a recons- i Cr$ 5,00 e 3,20 Autuados 20 (I'nemas
rua, proximo à estação de ves consequencias, pllseram-

truçao e reaparelhamento I Imp. até 14 anos.
.

Silva Freire, se achavam em se a correr de modo que a

"uos portos e estradas de ODEON
fila os seguintes veículos: moça ,terminou morrend,)

ferro; prosseguimento de I Ás 8 horas RIO, 8 (V.A.) - Vinte em cada programa diário, Em primeiro Iúgar, para�
tambem entre as chamas.

iniciativas do governo pas-! Um filme forte como o cinemas desta capital foram até cinco mil cruzeiros, do, o bonde n. 2.072, da li- Ficaram feridos, ainda; no
I

sado em relação a energia
I
seu propl'Ío desénrolar. ontem autuados pelo chefe quando então será determi- nha 82, dirigido pelo motor- desastre, o comerciário Pe-

eU�trica e rodovias, a melho- I "EXT0RÇÃO do Servico de Censura e Di- nada a suspensão do cinema neiro regulamento 7.871; a.. 'dI:O Madeiro, de 43 anos,

Tia das condições de vida com:
versões Publicas, por falta que insistir na infração. trás deste, os automóveis,n. casado, e sua esposa Lanr:t

do trabalhador; o fomento à I James MASON de cumprimento dos dispo� ,Del?ta maneira, se os aludi- 10-90-04, 54-59, guiado por
de Oliveira Madeira�"mol"a-

'pl'odução e medidas que ob-' No programa:
sitivos do'decreto 30.179 que ;dos cinemas não incluirem Leizer Lerner, e 10-75-52, dores na estrada dyQueima-

jetivam levar ao homem co- Cinelandia Jornal. Nac. ob.dga os .exibidores cinc- :dentro de cinco dias, um d.irigido por Carlo.s Gomes dos, 48 sofrendo ambos

'mum o minimo razoavel de Fox Movietone. Atualida- matográficos a, em oito I programa com films nacio- Cravo, de 35 anos,
.

guarda. contusões e escoriações ge-

,

:2.ssistencia e conforto; o e- des. films estrang�iros, .

exibi�' I nais, terão suas portas cer- livros morador na rua Au- nel'alizadas.
'

quIpamento do problema do Cd 5,00 e,3,20 um de procedencia nacio- radas.. gusto Nunes, 168, que tinha
----- ... - -�--

-petroleo e do ca1i,vãp nacio- Imp. até �18 anos. nal. Nessa mesma ocasião, ()
como passageira Maria de

na I; o fOl'taleciniento, em IMPERIO (Estreito) chefe daquele Serviço, em OS CINEMAS PUNIDOS Lourdes Ambrósio, de 28

bases compreensivas das re- As 8 horas cumprimento ás ordens ema- Os cinemas punidos per- anos, solteira, residente na

]ações do Brasil com �s na· James CAGNEY _ en1': nadas pelo chefe de Policia, tencem as firmas Vital Ra- rua Silva 'BaiãÜ'. 24, casa .7,

,ções irmãs - representam FURIA SANGUINARIA aplicou aos infl(atores a mos de Castro, D: V. Caruso, Foi quando, trafegando em

'um �sforço construtivo, I I multà de mil cruzeiros. Carlos Flack e outras, sen- excessiva verocidade, apare-l

;aprecIadas devidamente James MASON _ em: FECHAMEN'TO DENTRO do as seguintes as casas de ceu o ônibus n. 8-24-92, d:l',

eujas consequencias serão . EXTORÇÃO DE CINCO DIAS espetaculos atingidas: Pla- 'Viação Glória, da linha 133, "
quando no-lo permitir uma Preços: Essa multa, de acordo za, Rivoli, ,Primor, Parisien- n. de ordem 24, por Ma\nue! ;

perspectiva historica mais Cr$ 5,00 e 3,20 com os dispositivos doe de- se,' Colonial, Popular, Asto··

larga. Imp. até 18 anos. c'reto 30.179 será aplicada ria, Ritz, Olinda,' Nacional,

Em seguida, o sr. Cristia-
Floresta, Passei,o, Santa Ce-

no Machado tem palavras de
cilia, Rosario, S: Pedro, San-

'louvor às atividades parla- AO CO-ME.R,CIO
ta Helena, P�nha, Oriente, A Associação Comercial 'de Florianópolis e a Fede-

mentares quando os senado-'
Ramos e Haddock Lobo.' ração do ComérciQ de Santa Catarina têm o prazer de

Tes e ,deputados procuram Participamos aos nossos distintos Amigos e Clien- 94 CUMPRIRAM dirigir convite a seus Associados, Comerciantes, Mem-

'não cria·r embaraços à ação tes à. extinção de nossa Filial nesta Praça, cuja gerên- Segundo informações co- bros das Classes Produtoras, Advogados, Altos Funcio-

'do presidente e mais ainda cia estava a cargo da extinta firma Comissária Comer- lhidas pela nossa reporta- :hários Públfcos, Economistas, Contribuintes e demais in

-não poupam o que lhe tem cial Catarinense Ltda. _ I gem 94 cinemas cumpriram teressados, p'ara assistirem à conferência subordinada a{),

sido passiveI na sua funcão Aproveitamo-nos do ensejo para ,agr·adecer a prefe- a legislação em vigor, exi- tema

de colaborar com o goV'er- l'ência que nos foi dispensada pelo Comércio dêste Esta- bindo filma nacionais num A NOVA LEI DO IMPOSTO DE RENDA

.no 'em beneficio da
"

causa do a . d d t.-.l· I b
-

.

I d
.

>. h'
, gla ecen o, ou ruSSlm a .co a oraçao que nos pl'es- Clrcu o e oito peliculas es ..

I que proferIrá oje, às 20 horas, no Salão Nobre da

'pública. E acrescentou: "O taram os nossos Amigos da Comercial Catarinense Ltda., trangeiras, o que comprova I'
Fac111dade de Direito, gentilmente .cedido, o DR. TITO

'Congresso, por, sua vez não durante o tempo em que exerceram as funcões de nos- a ex'equibilidade do decreto REZENDE, jurista emérito e autoridade em Direito Fls-

tem faltado ii sua missão. sos Procuradores.
>

130.179, ao contrario ,do que i cal.
. .

'Tudo pois, nos leva a crer, CARLOS MOURA & CIA. LTDA. se afirma. I Florianópolis, 9 de janeiro de 1952.

OONVTT,F_J

-

.,.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em última análise, prote
ger e dar segurança ao in-

divid40 é pl'oteger e dar se-
)

gurança à massa. Estabelecimento Grático Brasil \

la ��:: ;���:,l:�'C�I���i�:: I" J\ 't t d' I Co-me'rClo de lec'idos «JAOEN»
de, para escravisar o indivi- . l' ce', li - se (l o e q u a q U,3 r "' .

duo. termina sempre por es- . serviço c1:,ncernente a arte Agradece ao povo desta localidade a preferência
cravizar a própria massa,

com que sempre distinguiu os nossos artigos, augti'ran-

que é composta de indivi- Rao.. idez e 'perfeição
do-lhes um próspero e feliz ANO NOVO.

duos. f
COMERCIO DE TECIDOS "JADEN"

Quando um governo co-! p'
CASIMIRAS - LINHOS - AVIAMENTOS

meça a deblaterar contra o: reços modicos Pelo reembolso postal

individuo, contra o indivi- i CAIXA POSTAL, 10.021 - Belenzinho - s. PAU-

dualismo, e trata de justifi- : Rua Cons. Mafra. 92 Ffurialtóoolis' LO.

cal' arbitrariedades em no- 'II Aceita-se agentes em qualquer praça do PAIZ.

A Ime dessa coisa vaga que é gen es

�!�:�;�o::l��:ti7t7.:i:�1 Participação It· AGRADECIMENTO, P"ci:���:��).. cid•.
o complemento do ideal t I MISSA'

des e vilas. Ambos os sexos.

.

A e
Boa oportunidade. O'timas.

sadiamente individualista de OCT VIO RÉGIS e IZOLINA ADRIANO RÉGIS

I
.

condições. Escrever Cia.
Erico VeÍ'issimo é o que êle � - ..

. ._
d

tem o grato prazer de partiCIpar aos parentes 'e pes Filhos, netos, noras, genros e sobrinhos da extinta Brasil C. Postal 3717 - S.
pensa ser a mlssao o 1'0- "

.
-

"fARIA "'fAMEDE LIMA I P I
.

t h t I I Hoas amIgas, o contrato de casamento de seu filho JACI c:�' �. au �.
manClS a na ora a ua .

.

, .. 'b'l' d d d
. .

I
_ ,

I ,
.

"A
. -

d . _. t
,com a senhorIta Palmira Lopes .CoImbra.. senSl Ilza os com a per a e sua mesqueclve mae, avo, 1-----·

------

. mls�ao ,o _:r0t;naucls � Santos 19-12-51. sogra e tia, agradecem ao Dr. Artur Pereira e Oliveira,

IVI::'NOE SE- dIZ Enco vensslmo - e I
'

áo Revmo. Padre Evaristo Poelman, ás pessoas que a- C ",-

a de, ao contar suas histó- cOn;l.panhal'am á sua ultima morada e ás que se fizeram Dois, lotes de terra situa-
.

rias, ser fiel a sí mesmo e tepresentar bem como ás que enviaram flores, cartões ·ou dos na rua Demétrio Rib�i-
a de resistir todas as for- Lo"es I' .. • telegramas e convidam para a 'missa de 70 dia, que 'em su- ,1'0, nesta Capital, sendo um

mas de totalitarismo; a de • em "aOaSVlelraS' I..,;; frágio de sua alma será -celebrada n,a Igreja de São Luiz de esquina próprio para
l'epelir qualquer, forma de e Nossa Senhora de Lourdes no dia 10 do corrente às construção de casa de c,o-
censura e opressão; a de a- Otimos lotes à venda prontos para construir. 7 h
iudar a manter a dignidade' T

oras. jmércio ou residencial.
_

ratar com Herculano Fadas no ed. São Jorge, 10 Agradecem, antecipadamente, aos., que comparecerem I A tratar na mesma rua 11e.

da pessoa humana, a de dar andar sala 4 dI'a'rl'a t d 9' 11 h
" , men e as

_ .as oras. :_�::_���_���é c�·i��. 138, com Vi�tila.

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

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

ram a quentura do afago (la
capital, e as justas manifes
tações do entusiasmo do ca

de Barros. doca ...

E dentro do lirismo da
iniciativa, d6 destemor do
"raid", sobressalta o lado
prático: � O Governo aten
dendo os pedidos, amplian
do a assistência às suas fa
milias, às suas crianças .

.

Este o grande serviço que
seus companheiros vão ficar
a dever-lhes, além da prova
de eoragem·e da valentia
patente: - o ter conseguido
por meios práticos, aquilo
que mais necessitavam,

;""

"l 'P.�"" tJ(�
1!!!!!C!",.,.""""",...."='''''''''�",.,.''''''',.""""",...."""''''''''''''"'''''''''''''''''''".,..''''''''''''''"''''''''''''''''''==''''''''"",,,;F�lo�t�·ia�n!!o�'p�o�l�is�,""·�Q�uarta-feira, _ � de Janeiro de 1952

_..""..�""""�__,..��:---..._."..,,..__,._� _
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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 26 '-'INIÇIO DO "BINGO, DANÇANTE". UMA VERDADEIRA NOVIDADE PARA A SOCIEDADE DE FLORIANÓ

POLIS. DIVERTIMENTO 100% COM VALIOSOS PRÊMIOS.

No- b4."idores do mt.ndo IC'I b· --Do d I t iDíario da Nefropole
UM GRANDE ROMAN- , .. _

.

u e ze e gos o _.
.

.

I I
sua contríbulção pess�al pa- C O N V I T E OS JANGADEIROS NOS como se fora um vilarejo do

C STA ra uma mt�rpl'e�açao do
A Diretoria do Clube -Doze de Agôsto tem o prazer RRACOS DA CIDADE ínteríor, e sentiu a sua al-

Por AI Neto I mundo, d� vida �u do_meio de convidar aos seus distlntos .associados e suas exmas. (Álvarus de Oliveira) ma de criança alcançar a

Erico Verissimo tem duas
em que VIve; e a de nao es- famil ias T?ara a grandiosa "S·OIRÉE.'BLANCHE J?E, �95�" I � cidade possui sua vida tona do seu ser.

coisas que eu admiro pro- i q.uecer n�nca qu� é um.�r- a se' realizar na noite de" 12 do corrente e com micro as, : agitada em, todos os setores Homenagens. Recepções.
fundamente. I tista, e nao u:r_n bobo da cor-

21 horas. !e se há assuntos que agitam Visita ao Presid.ente da Re-

,A primeira é que ele tem
te da burgueaia nem um "ca-

Q traje exigido para essa brilhante festa será exclu- [rnaís e mais permanecem" pública com promessa de re-

idéias próprias. A segunda
chorro de Pavlov" daIitera- sivamente branco para ambos os sexos. há assuntos sociais que pas- solver-lhes os sérios 'proble-
tura dirigida".

. .

é que tem coragem de expô- Não haverá reserva de mesas. sam logo como a estadia de mas da existencia.

las sem reticencias. Quero acentuar que Ve- Cláudio V. Ferreira _. decretário Geral. Ali Khan que além de prin- E a metrópole esqueceu
rissimo não diz' as babosei-

.

Numa época como a nos- cipe milionário tem maior um pouco a sua agitação
sa, quando quasi todos se

ras dos esquerdistas no sen-

C· d H ·dad virtude: Ter sido marido da diária, esqueceu um pouco

curv�m ante a demagogia
tido de que a função 'do es-

.

'ursn e"' UI'aOI es Rita Háyworth, a"Gild�( do o cosmopolitismo da suà vi-

os apelos à massa, Erico
cr itor é defender conquistas' U' cinema. Há coisas que fi- d�. intensa social, esqueceu .

sociais, colocando a alma ao 'bl'
.

,�ssimo declara textual- ARTIGO 91 cam porém" que-calam mais. Os seus pró emas, esqueceul

m'ê�em lima entrevista serviço de causas ideológí- Curso fundado em 19�1O na alma do carioca e rece-: os' Ali> Khan, p�ú:a olhai' sõ-

P 1 C
cas que são sempre passa- b id Ih te anu '1 l' d

'

..

com au o de lastro para a ' ......atrfcula para ].952', dias 30, 31 de Janeiro e 10 de em da Cl ade, me. 01', .. e men e aque e pec aço e ma- .

geiras. e variam com a êpo- in .' .. .'. d":1f . .
.

Revista Contemporânea: Fevereiro -'- das 19 às 20 horas, na Faculdade de Direi- mais positivo registro 'nb .' eira que veio .vindo pelo
"Á coisa mais importante

ca.
to, sala dos fundos. seu diário. maio afora, partindo d'o rror-

Para não deixar dúvida
.

d d d
que existe, sobre a faeê da Reabertura das aulas; 4 de Fevereiro. Foi assim a chegada dos este e ver es mares bra-

terrs.
é h"

sobre o que pensa com rela- .

d
.

b h vios, viajando com deste-
erra e a pessoa umana. _

, . , . Aviso·, Os candidatos fa(�a.m empenho p,or uma fre- jang'a eiros, os ravos o-

E
. . çao aos romancistas que se

- i t' f'
Notem. que rICO Veriss i- quencia desde o iníciodo ano letivo, para aproveitarem mens do mar, nordestinos mor, com va en la, en ren-

_

d'" I deixam, dirigir por causas 1 ta d lt
mo nao IZ as c asses tra-

IT
.. as aulas básicas iniciais. com a ma pura e corpo rp-

. n o o mal' revoi 0, O' ocea-

balhadoras" "o 8peraria- po I icas ou admitem a in-
Informações prévias _ Almirante Lamego nO 67. temperado, pelo sol e pelo no m}stel'ioso:' .e-",p1�pfu�do.

do", "a col�tividade", "as terven7ão do �s�ado naar-, __� ,oceano. para chegar ao R.io',:,. oiH�e

massas". . !te, ,Er�co VerlSSll�l� �'efer�-

E'. dl�la' I'> n�
,

.21!· VFi'D."'buOezCer'e�o�ms'oOt.a-'ds,·o' II A cidade se embandeirou,. junto ao Chefe Supremo da

Claro está êle conhece
se a líteratura dir-igida di- '1 Nação, iria pedir" ppuq��,::,��

bem os direitos dessas elas-
zendo: acôrdo com as suas . 'viilá�
"Detesto .. a. Não a admi- ., modestas: - Que s� óihàsM i

ses, da massa, Não os nega. to". ORDEM 'DOS .ADVOGADOS I tMas não se prest; a bajular
-� (Si veíra) mais para os pobres pesca-"

as chamadas maiorias.
E mostrando que não a- DO BRASIL - Secção de 1 dores, que lhes dessem me-

Em lugar de entrar no
credita em nenhuma forma Santa Cat.arina

CASA
lhor assistencia social que

cordão dos demagogos, Eri-
de dirigismo, Verissimo a- De ordem do Sr: Dr. Pre- não esquecessem os valentes'

.

co Verissimo demonstra que
crescenta : -siden te do Conselho, torno VENDE-SE uma, de ma- nordestinos 'que lutam con-

pensa com a própria cabeça
"Mas

_ reconheço a qual- público que, de acôrdo com terial, com 9 peças, área de tra todas as intempéries e

e que tem coragem de dizer quer escritor � direito de fa- . a resolução de 4 do corrente 91 ms2 e grande terreno, que tão pouco pedem,

'o que pensa ao acentuar a
zer o que qmzer com sua e nos t�l'mo;; do artigo 79, com área de 800 ms2, situa- A cidade recebeu os jan-

importância da pessoa hu- pessoa, sua arte e sua al-, do Regimento Interno, as da à rua Rio Grande do Sul, gadeiros valentes homens
. I ma" , ,-

.

d Co' 1 d b
mana, do individuo. I: . ,

sessoes �emanals 0_ use- 1p. Tratar no mesm? ende- (O mar, e raços abertos,

. Hoje. em dia.zo -índivídne-' �I�, 'p�rqu.e o
_ e:scr.It?r e Ih? SecCl�nal p�.s.saraQ � I.:e� rêço. '

e.. no.rseio; da metrópole os

saiu da moda. E os demago- I
um ll1dIVrd�0, e o indívideo al ízar-se as quintas f'e iras, pescadores nortistas senti-

gos fingem ignorar que, no 1�:v:xsP:':sl�re, ddono �et' sí làsF91 h?ra?
l' 7 d'

, Exame' de- adomis,.são 'aos' ginásios
final das contas a própria

s o emocra lca
I

onanopo IS, e Jane!-
, de Qne "o E t d d

..

d 1"1':2 2a ÉPOCA EM FEVEREIRO
massa é fOl'mada por jndi- .

"

.

.

s a.o eve eXlS- 1'0 e <1D.

viduos. �Ir ?�ra o mdivlduo e não 0 I Waldemiro Caseaes - 1°
mdlvlduo para o Estado". f Secretário.

�--......_�---____;.__---�_;_--------_..;_---_•• _._---" .. __
o
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Nem Teletone
Pobre floriánóp'olis: porque te 'batizaram'

de «ilba dos casos raros)?- ..
Há, em nossa

.

Capital, momento, de colaboração Há dias, à uma hora "da 'que não havia condução!
muitos fatos' dignos do co-: honesta àquêles 'a quem r�s- !manhã, à Avenida Trompo-t Equ�nto isso� s� passava•.

mentárío .da imprensa hO-' p�ns�ilidAades d� .fu�ção wsky, pressenti,l}. a em�rega- í o ladrão, .qll� =. 19no�a e�nesta. MUItos os f�tos que pubhca foram distrfbuidas da de uma família, cujos pa- sa ealamítosa situaçâo da
o jornalista, que procure a-

• não para usufruto de rega- tróes estavam ausentes, a idelegada regional, sem mui

nalisa-los sob o prisma de lias de posição'mas' patrío-: .existêncfa de alguem, sem I ta preocupação, deu às de

colaboração, de contribui- tico trabalho na organiza- dúvida, algum ladrão, no Vila Diogo, safando-se pelos:
"çâo serena e útil, às autor i- ção de providências em pról interior da, casa. Dado o a- fundos da residência ...
dades a quem o.destino da d� povo, há a da melhorfa de larma, ..acorreram os VISI- �se o atual panorama d

administração pública está elementos com que possa, nhos. :íl!stes, fôram ao tele- verdadeiro relaxamento qu

entre.g...e, atrav,éz do voto dá ;contar'� Policia Civil para :-tôn'e, comunicando-se, após Ifõra� entregues OS�1 qu

coletívídade, forma de go- (I cumprfmento da sua eleva- tentarem por alguns bons preersam- de telefone e pu
vêrno do povo pelo povo, lhe: da finalidade social, que é momentos, com a própria te-llicia, altas horas da noite.
venha a preocupar.' , I a preservação do crime. ba- lefonista. É que o aparêlho Parece que ambos anda
Entre 'as, campanhas que se de tôdas as suas ativida- da Policia Civil mais uma. de mãos dadas, contra

vimos movimentando, no des de mantenedora da õr- vêz, em instantes que mais povo... .

dem pública. se fazia necessarm, não Nem telefône, nem poli�
. A Policia Civil de Floria- FUNCIONAVA! Estava mu- cia - enquanto se procura

De'p Vol·oe·y, nõpolis, em matéri,! de ele- do, bem mudo! Mas, como o primeiro para chamar o-
• mento com que exerça as se tratava de caso de poli- segundo, aquêle tíca lW'��.

C OI· '.. suas nobres obrigações - a cía e a delegacia estava vi- Chamando, por SOl' ". S

. . Ivelra de policia preventiva - sínha da Cia Telefônica Ca- I consegue comuni . dao COI(t

Contra promuluaça-g de -lei De 'sua viagem à Capit�l !nunca est�ve tão �al. Em tarínense, a própria tuncío- a delegacia, esta avisa -
"

da República regressou, on- nAenhuma ��oca, apos 1935, nária não deixou os interes- não podemos fazer nada;
-

b d d d tem, o sr, Dep. Volney Col- temos notícia absoluta do sados mal - ela mesma foi porque não têmos condu-
oao ea P. mao 3 O ., segorançe . Iaco de Olíveira, ilustre Pre- que afirmamos, nunca este- à deleaacia e chamou en- ção ....

RECURSO ORDINÁRIO DE posto no § 4° do supracita- sidente da Assembléia Le- ve entregue às moscas ... tão, a Policia, para atender Pobre Florianópolis! ..
MANDAD01lE SEGURAN- do art. 24. g isla tiva Catarinense, cuja Hoje, nos dias por que atra- à casa assaltada. IPorque te batisaram de>

ÇA �o 1.561 Contra o mencionado ato recepção no aeroporto da vessamos, não há, na dele- Mas, a resposta foi a de "HhQ; dos casos raros?" ...

Estado do Rio de Janei- da promulgação da Lei Es- Base Aérea desta Capital, gacia Regional de Policia -

t
,.

d d
.

f'íci _ _._._._.._-_ --_ .._. _•••...,.. _. .,/-.

roo
_

tadual n? 1.143, do correu- contou com a presença de agora re .ira a para e J ICIO

Recorrente: Associação te ano, não cabe, pois; man- parlamentares, amigos e ad- mais afastado do coração
dos Farmacêuticos do Esta- dado de segurança. miradores.

' da cidade, o que é já mani-

do do Rio de Janeiro. Merece, pois, acolhida (l [festa vontade de ímpossibí-
Recorrido : Presidente da Ven. Acórdão que o denegou D Ab C' llitar a sua acão decisiva e

Assembléia Legislativa do o que não impede que a im- r. s ruz à hora na .repressão à tôda

Estado do Rio de Janeiro. petrante, pelos meios legais, De Chapecó, onde milita a .sor,te de t�a�sgre�são =
Farmacêuticos fIumi- promova a decretação' da no fôro daquela Comarca, Ieis - um umco veículo sr-

nenses. inconstitucionalidade da ci- chegou. ante-ontem a esta
f qu�r. p�ra. o tra�sporte de

Embora, manifestamen- tada Lei n? 1.143. Capital o sr. dr. Abs Cruz, poh�Ia�s,. Investigadores ou

te inconstitucional a Lei Somos, por isso, por que ilustre causidico a quem COIDIssarIOS, quando para a

Estadual do Rio de J'anei- se negue provimento ao re- cumprimentamos; cordial- tender�� à qualquer "Caso

1'0, n? 1..1-3, de 4-1-1951. curso. mente. de Polícia". Os ladrões que

não pode ser assim con- Distrito Federal, em 30
.

procuram agir, nas artérias
siderado o ato -da sua de outubro de 1951-'Plinia '0'ep.... "aldemar Ido coração da Capital, ago-
promulgação pelo Presi- de Freitas Travassos, Pro- I

rã' mesmo, sabendo que a

dente da Assembléia Le-" curador Geral da Repúb.Ji- Rupp
. .

delegacia está -mais longe
gislativa do Estado, por ca. do centro e que não ,há con-

isso que não lhe é dado (Do DIARIO DA JUS1'I- Em goso de férias parla- dução urgente para os a-

nessa oportunidade, en- ÇA de 13 de dezembro de mentares encontra-se nesta gentes da Policia, podem
tral' na. apreciação da lei, 1951). Capital, desde ontem, o sr. felicitar-se pela "ajuda" do
não cabendo mandado de Dep. Waldemar Rupp, da re- sr. Secretário da Seguran-

seg.urança
contra tal ato.

!J
presentação catarinense na ça Pública que vive apenas

PARECER N° 3.340 ose' Perrooe Câmara Federal, eleito sob burocraticamente, sem um

O presente mandado de ,
a legenda da V.D.N. plano que possp melhorar

;;egurança
. foi impetrad') Em visita a pessôas de

J
os departamentos 'por êle

contra o ato do Senhor Pre- sua família, vindo do RiQ Sr. Américo .
superintendidos .. ,

sidente da: Assembléia ·Le- de Janeiro, onde é alto fun- Os fátos aí estão a afir-

gislativa do Estado do Rio cionário do Banco do Bra- Lacombe mar' a opinião que expende-
de Janeiro, que promulgo!, s�,}, encontra-se nesta capi- . mos em tôrno do assunto,
, Desde ontem está nesta
a Lei nO 1.143, de 4 de ja- tál, o nosso distinto coesta- que constitue sério problema

Capital o sr. dr. Américo
d f

.

l'neil'o de 1951, ferindo di- duano sr. José Perl'one. .

. a esa iar a mte Igência do
Jacobina Lacombe, ilustre

1'eito líquido' e certo da . sr. Secretário da Seguran-
diretor da Casa de RUI Bar-

<:lasse dos farmacêuticos ça que - digà-se de passa-

O P•
.

W·I bosa, no Rio de Janeiro. - .

fluminenses, amparados pe- r. lerre 0I' gem - tem tido, até hoje,
U O ilustre patricia, que veio

1 D t F d I ° 19 60" 'ação nula à frente daquelao ecre o e era n . I.J 'chegará, hOJ'e, a �sta Ca- a Florianópolis proceder a
de 19 de .)·aneiro de 1931, 'Secre'taria!

l'l'tal pelo aV1'a-o da Varl'g o investigações históricas, temd
-

Ih" J'., "

Ainda ante-ont,em, o casocom & re açao que e 1')1
dr. Pierre Weíl, diretor do 'sido visitado por intelec-

dada p'elo de nO 20.627, de 9 da pobre senho,ra que, pau
de' novembro do mesmo ano.

Serviço de Psico�técnica do tuais aqui residentes.
poder internar-se no Hospi-Senac Nacional. O ESTADO cumprimenta-Pretendeu a impetrante, tal de Caridade, procurava

t 1 d f
A

d 1
O ilustre viajante, que é o, cordialmente. dirigir-se a pé, com um sol-por a mo o, osse ec ara-

assistente do Prof, Leon
da a inconstitucionalidade MatoD_ a espo.sa

dado a lhe seguir os passos,Voltaire, da Universidadeda citada Lei Estadual n1J porque não lhe fôra forne-
1143 de 4 1 1951

de Paris, vem especialmen-
I cido meio de condução da.

FoI-lhe �e�ada,' porém, a
te a êste, Estado, a convite em D ena roa delegacia regional e que,do Prof. Flávio Ferrari, di- •segúrança' impetrada, pelo PETRóPOLIS, 8 (V.A.) por isso, populares fôram

Ven. Acórdão recorrido (fls. retor-geral do. Sesc e Senac,
_ Dominado pela suspeita obrigados. ante tão deshu-

22-24.).
' estudar a organ.izaçãope ins-

de que 'era enganado, Nel- mana atitude ou de tão a-
, talação do Serv1ço de sic'o- , . . Ir d

'Daí o presente recurso san de Sousa Melo, de 32 narqUlca sItua",iio a, p,rO:"técnÍca com os serviços de .

Sordinário tempestivamente . anos, empregado da Compa- pr18 ecretaria da Segur.an-especialização profissional. '

manifestado às fIs; 26. nhia Brasileira' de Energia ça que não provid�nciou
Embora manifestamente p. Elétrica, matou a punhala- veículo· àquêle seu departa-

inconstitucional a referida. Icaoa por uma das, em plena rua, sua es- mento, resol�ram chamar
lei estadual, assim não pode cobra a domado-. posa Rute Cordeiro de Me- uma limousine de praça pa,-
ser considerado o ato da �'.lIa lo, tambem de .'32 anos de ra transportar a veneranda
promulgação pelo Presiden- b -I· idade. enfêrma.
te da referida Assembléb ra ras' tl'''$I ,O 'casal estivera separa- Hoje, outro fato têmos a

Legislativá, por jsso que não SANTA MONICA, Calí- do, mas há pouco se recon- acrescentar ao róI dêsses
lhe cabe, entr'ár na aprecia- fornia, 8 (U.P.) - Glória ciliara. Não tendo encontra- casos dolorosos, em que a

ção da léi, direíto êsse resel'- . César, de 24 anos, domado- do a lp.ulher, ontem, à noite, delegacia regional de poli
vado. ao .:Poder·' Executivo Ira brasileira: de serpentes, em sua residencia, à rua Ita- cia é a grande responsaveJ
(art. 70, § 1° da ConstituI- I "melhorou consideravel- maratí 810-A, Nelson foi SI e que ao sr. Secretario
ção Federal e art. 24, § jO mente" no hospital, onde· esperá-la na rua. Vend.o-a da Segurança Pública não.
da Constituição do Estado: está sendo tratada de pica- descer de um ônibus, com foi ainda feito sentir a ine-
do Rio de Janeiro). I da de cobra. Glória foi pi- ela discutiu, vibrando-lhlf' xistência de veículos para
A pr�mulgação de leis pe- I cada por uma cobra vene-' em seguida, tres golpes mol'- lOS serviços so.b a suá intei:

10 Presldente da aludida A"!- ! nosa "bôca de algodão", sex- 'tais.
.

I ra ação. .

sembléia. Legislativa decor- lta-feira ultima, quando fil- . O criminoso fugiu, porém, I Narrêmo-Io, como nos foi
re imperativamente do dis- mava- uma cena_ foi preso horas depois. i revelado:

tonferência
tuldade

boje na Fa-'Nas
de Direi'o

----�--,...--

de' ace tura�:

Afim de realizar, hoje, oportuna e 'interessante con

ferêncía, às 20 horas, na Faculdade de Diteito de Santa
Catarina, sob os auspícios da Federação do' Comércio de
Santa Catarina e da Associação. Comercial de Florianó

polis, sob ·0 tema "A Nova Lei do Imposto de Renda", as
sunto de que é profundo. conhecedor, chegará o sr. dr.
Tito Rezende, alto funcionário. do Ministério da Fazen
da e Representante junto ao Conselho de Contribuintes,
que se faz acompanhar do dr. Luiz Antônio Borges, mem-
bro da Marinha Mercante. .).. ,

Co.nfórme já divulgamos em nossa edição de ontem,
o assunto a ser abordado pelo ilust;e conferencista in
terêssa sobremaneira 08 comerciantes, industriais, capi
talistas e contribuintes e da maneira como será .0 tema
desenvolvido pelo dr. Tito Rezende muito lucrarão quan
tos têm suas atividades ligadas ao comercio e à índús-
tria,

--._,.�.-, ... _.

l"lodanópolls, Quarta-feira, 9 de Janeiro de 1952

e Nem P I�· ,o ICla •

fteco.nci'l'ação
-------------

,

Paz entre os homens
de bôa vontode..

sr. Oswaldo Aranha. Nessa

ocasião, 'o. sr.' Flores da
Cunha elogiou o sentido do

RIO, 8 (V.A.) - Depois
de 15 anos de inimisade, re
conciliaram-se, domingo úl

timo, os srs. Getúlio Vargas
e Flo.res da Cunha, durante último dis�llrso pronunciadtl'.
uni almoco na residencia do pelo chefe do Go\'erno, rea
sr . .Jorge·de Matto.s, ao qual firmando os nossos prin

'

o deputado gaúcho compa- pios de solidar·iedade aos r
l'eceu como convidado do I tados Unidos.

Recebemos ontem:
"Ao tempo êm que V. S. era funcionário gradua

do, aqui na Capital, nunca os seus adversários pude
ram fazel:-Ihe uma acusação sôbre O' uso de carro

. oficial em serviço particular.
O novo govêrno, quando vassoura npva, alar-

'

-deou que, coibira o abuso dos carros oficiais, proi-·
bindo-os andarem fóra de hora e em dias feriados
e domingos. c

Nunca êles andaram tanto a essas horas e nes·

ses dias como agora. A proporção deles, n�s práias.
.

da Ilha, de Camboriú e de Cabeçfidas, à noite, e -aus

sabados e domingos,' é de 3 a 4 para cada 10 parti
culares. Com estes dias de calor, eles :;;ão o veículo,
dos veraneios dos funcionários 'da reforma dos nos-·

sos costumes. As caminhonet.es, então, proliferam
nas práias!

Não será o caso de uma reportagem fotográfi--
ca?"

x x

x

ç •

Resposta à cal'ta acima:
"Ilustre amigo.

Na sua casa, depois que as vassouras novas se'

desgastam e ficam só no cabo, V. s. ainda as usa?
Poem-nus fóra, por certo! Dirá V. S. que não é o'

caso, porque certas vassouras têm prazo certo de.
durabilidade! Tem razão! A solução que resta, ine
lutável e fatal, é deixar a casa suja!
\

'

Ás ordens, o

GUILHERME .TAL
!
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