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A Palavra do PSD na Sessao dO [ncer'ramento oa ASiÍrniâ/'
_ t, � 1 ;.���. t�t.�_1:1:· -..._'.... �.

tiolassemos os nossos trabalhos, e. poder desarmado, fo.s-, u
.."i'''"_��}<... � �_�' _.

�
Eis na integra, o. discurso do. deputado. Ylmar Cor- semos respeitado.� como. a expressão ,?a vo.';ltade. popnlar l I para o. 5??YfffiO a certeza

�

de que.est��1�9�,:�.0.� esta��
rea pronunciado na sessão. de encerramento. dos traba- . Senhor Presidente da Assembléia: VO.S sois o. Pre- mos, víg ilautes, na função de opostçao �glCa :��s
lhos da Assembléia Legislativa: sidente que esta Casa, precisava. A vossa objetividade, a construttvn l Construtiva porque não. negamos ufu''S��;ré� .

'''Ao. encerrarmos os trabalhos da primeira sessão.·1 vossa mocidade ao. serviço. do. Povo que, em boa hora o. dito, especial ou suplementar solicitado pelo. Poder E[xe
Iegíslatíva quero, em nome da bancada a que tenho. a colocou aqui, o. destemor nas vossas atitudes, a sereni- cutívo, e, encontrou sempre' éco nesta Casa a iniciativa
"honra de liderar, agradecer a cotaboração do. Iirnciona- : dade com que nos dirigistes os trabalhos, vos recomendam governamental que visasse beneficiar o. Estado. de San-
Iismo desta Casa e da Imprensa que acompanhou os ár- ! não. apenas ao. nosso. louvor mas também à, gratidão. do. ta Catarina!

,

duos e, por vezes, tormentosos trabalhos da nossa banca-] Povo que é quem, em última analise; governa os desti- Tudo. o. que o. Govêrno precisou para bem adminis
da de- oposição. Aos Exmos, Srs. Deputados de todas as i nos desta Assembléia. Resguardando. a independencia do. trar veio buscar neste Poder Legíslatívo e encontrou a

bancadas, e, muito. principalmente, aos eminentes .Iide- ! Poder Legislativo, defendendo. aqui e fora daqui o. respei- , poio da oposição. Si não. alcançou o. seu desideratum cul
res das bancadas pessepista, per,repista, 'trabalhlsta e i t o de que carecemos, tendes sido. o. grande artifice das I

pa não nos cabe, e, quando na próxima sessão. legislativa
udenista, srs, Deputados. - Erony Teixeira Pinto, Caso I instituições democráticas onde a vontade popular é lei e . examinarmos o assunto, ficará provado 'que, não. entra
�io. Medeiros, Octacilio Nascimento. e Osvaldo. Bulcão como Lei devem cumpri-la 'ns demais Poderes que fazem; vamos a administração nem abdicamos do dever partídá
Viana, às nossas homenagens pelo. alto. clima de educa- o. Govêrno de um Estado.

.

I rio. para com os cerreligfonártos que nos mandaram pa-
çâo política com que nortearam as discussões aqui, tra- '1

.

Aos meus companheiros de bancada, de quem sou
'

ra cá.
.

;

vadas, Aos Exmós. Senhores Secretários da Mesa, o. nos- o líder; mas por quem em verdade sou Iiderado, a palavra A cada um de vós, meus eminentes deputados da ban-
80 reconhecimento. pelo. indormído esforço nos seus afa- f'inal. Bancada ode ·Qpo.sição. em cada um de vós eu 'tive cada do. Partido. Social Democrático, eu env}o. na pessoa
nõsos mistéres ; a Vossa Excelência, .Sr. Presidente _Vo.I- sempre o dedicado. amigo. e o. Partidário. eficiente. Foram do. sr. Deputado Wilmar Dias sub líder d.a bancada e a

ney Collaço de Oliveira, a nossa profunda admiração! baldadas as forças que tentaram, desesperadamente, nossa expressão. mais acentuada de tntetígênoía, de· ar
Porque repousa sôbre os vossos hombros a maior parce- romper a cidadela onde nos entrmcheiramos, para o. bom gucia, de cultura e de combatividade, o. meu aféto e a

la do. êxito. deste Poder que é mandato. do. Povo! Eleito, I' combate, em defesa do pequeno!
'

.

'

minha admiração! "

pela quasi unanimidade dos Senhores Deputados, _tem si- A homogeneidade de nossa bancada e a f'irmesa de ! O Plenário. em ressesso, as responsabilidàdes dOI
do Vossa Excelencia o. ponto alto. deste Poder, tal a

en-I
atitudes partidárias, cerrados em fileiras em torno à Poder Legislativo. ficam transferidas à Egrégia Comís

vergadura de caráter, tanta a noção de responsabílldade bandeira Social Democrática foram, para o. Povo - a' são. Permanente, que, ha -, de, estou : certo, contl
de que se revestiu jVo.ssa Excelência para que não. es- garantia da inviolabilidade dos direitos ind�viduais, e, nuar vigilante pela Demo.cracia e contra a opressão!

Ano XXXVIII
Tempo - Instável, sujei

to a chuvas,
Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis, fres

cos.

Temperaturas - Extre

mas de ontem: Máxima, 28,6�
Miníma 2'2,3.

.
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Consagra_ção a Volney
Col!aço . de . Olivf!ira

Ainda ressoavam ;no espaço .do Palácio Legislativo
as últimas e candentes palav.ras com que Volney Colla�

ço de Oliveira, o mais jovem Presidente de Legislativo
'Elltadual, condensára sua apreciação sôbre a eficienci-a,
a pos.ição e a dignidade do Poder Legislativo, quando
Sua ExÚ'�lflíc�]( -deseiá 'Ú( Mesa Pi'esídeifc'iãr: em cujo
pôsto ja�ais claudicou, recebeu êle de seus Pares e Fun

cionários da .casa a mais comovedora homenagem.,
Formando alas à sua passagem, os ;Parlamentares e

Funcionários co.hriram de palmas, 'como a atestar o bri

lhantismo com que S, Excel,encia exercêra tão espinhQ80

Prisão· de oficiais que telegrafa
ram ao Mini-stro da Guerra

RIO, 16 (V.A,) - Distri- mente e isso contraria a 01'- meJ.'amente disciplinar e' 1)' que os pfieiais não pode-'
huido pela Agencia Asa- clem � o regulamento disci. fato não tem, póis, nenhum riam .tei"!�·e dirigido. como o

press os matutinos carioc<,�':\ plinar do Exército", ilentido politicú e n'e:in_tnere� f�ter:lmj4!l'e�p1e�lte�a<_l. ro!;
puhJict1ol'am o ,sQguinte .tele-l Foi, Ileis, um-a qlléstã-o' ee l'e-pér�us�M: A Verdade � lll,;tro �a Guerra':. .

grama da capital baiana:
' '-ryj, :i�_'. �

.... ':
"

_

- "Noticiou um matutino
Ique se acham detidos no

��:�i�l-�::����� q�: se��:� A CRISE NO IB-GE
nas gual'llições desta capi- ._-- -- ._-�------'--_.. -

tal. Consta que esses ofi-
ciais telegrafaram ao minis-
tro da GueÍTa, general Es-
tillac Leal, se solidarizando
com o mesmo pelo seu últi-
mo .discurso.

O comandante da Região SANTIAGO DO CHILE, cais, parÜdos governistas.
teria adotado a medida por .

RIO, l� (V,A.) -:- Já es-
opinando sobre sua utiJida�

do Sul. Está lutando, por 16 (U.P.) - Circulos politi- culpam a Falange Nacional

considerá-la que somente a
ta eB,co�hldo, o preSl?ente da

de e dignidade,
isso, o general' Poli Coelho cos acreditam que surgirá, do fracasso da convençã()

d'e cabia a iniciativa do' Comlssao de lnqel'lto para
A crise, entretanto, pros-

com grande dificuldade pa- hoje, definitivamente, umf.l. presidencial dos partido:�
Pronunciamento sôbre os úl- apurar a procedencia ou ,ra. recompor os quadl:os ad- se'roI·a. cI'I'se mI'nI's'tel'.I·al, isso go.vernistas do' centro e da.

. .

-

d.
-

.
_
segue em todo o paIS, dlm- ..

. t' d· I Á' .

tImos acontecImentos que
nao as acusaçoes ao gene

t d IBGE J
-

I"
mInIstra IVOS o. nsututo.

porque, além da renúncia do e"querda, a qual depois dl�
,

r I P l' C elho a' 'to ro o . , a so IcItaram E d'f' ld d t ' ..,_. , -

vem logrando repercussão a o 1 ,o , I espeI �
_ '. II

ssa 1 ICU a e ornou-se chanceler Irarrazaval apre- tres dias de reulllões nao

na�vida nacional do Instituto Brasileiro de e:cone�açao os !�spetores :e- flagrante, diante da nomea-
.

to' t b
' ,

d" _ conseguiu eleger um 'candi-
.

G' f' E t t",t' E' ,glOnals do Para MaraI)hao -

d
' .' seu Iam am em seus pe 1 I .

Ouvida pelo vespertino eogta Ia e s a IS. lca,.
., ,

' '.
- ,

I çao de OIS dentIstas para d d d .;-
..

t· 'dato para às 'eleições presi-
, .'. T ··t 1 C, I � PIaUl, Ceara, RIO Grande 'h f',

. . os e emlssao o mlllls 10 I . .

.

.. .

"O Globo" telefonIcamente o S1._ emls oc es, ava can
, . .

c 13· lar os serVlços- de esta� d Ed
-

B' d L '_ denclalS no prImeirO domll1.
sôbl'e a v�r�cidade daquel� ti, procurador da Re�ublica d? Nor.te, Paralb.e, pen�a�-ltisticas militares e de um ht �

u.caça;;;.. e�nard
o

rr:l:.lgo de s'etembro. deste ano

t.eleg-rama o Igeneral Al'Ílll' e uma das maiores autorida- hla, MlIl�s GeraIs, �SPlrItO. co.ntabilista para dirigir a :- on,_ Ce 01 .InIS,_ ro Ie ", porque
os falangistas nega�,

d b '1' - d' 't Santo RIO de JaneIro S -

d t d
. Ias e o Olllzaçao, gnaclO

Haal comandante da Sexh es raSI eI,ras em !l'eI o , ,.,. seçao e es u os e planeJa- PI' b .+ t .. ram seus votos ao candida-
. . � , . d

. .

tr :ti Paulo, Parana e RIO Grande I .
_

a ma, am os pel Lencene;;. .

RegIao MIlItar, com sede em
a mllllS avo. mentos. .

ao Partido da Falange Na-I' to radIcal, Pedro Ennqul�
·Salvad.or, assim confirmou A escolha do ilustre ju- _"' ..,..,. _ :. �...........,._ w._ donal, criticada severamen� ,Alfonso, o qual era tambem
a prisão dos ref�!'idos ofi- rista foi feita, pessoalmeil- te pelo chanceler resignatá- !apo.iado pelos conservado�
ciais: te, pelo p_ r�sidente Ge�ulio O saneamenjo 098 pA -.'ses rio em telegrama dirigido ao I res,

mantendo o apoio ao

H_De fato, determinei a Vargas, que tomou a SI es- ' U
presidente da República. seu proprio' candidato.

prisão desses oficiais, Eles sa tarefa, sendo destituída
I da Ameríc8- L84.-08 OS conservadores e radi- Eduardo Frey.

se pronunciaram coletiva- de qualquer fundanlento -

,
•

".....,..,. w."J"
- -oi..., -.-.._··..-_

- - .•..-_...,._.

;��u���i���o,;.��i��eHoOI��:� p.�AS�'[������� �a� ��� !�é���:I����ad: ��Ú��:i: Errou . a pista e o aparêlbo'Deprêdavõe.�-·��DOS - a noticia de que ta�to o de, Dir,etor de Saúde e Sa- trabalho permanente por

OAnl-bos. Am R"'''lfe general Po.li Coelho, quanto neamento do Instituto de' parte de :técnicos co.mpeten- nrft)"elou-se ao rio '

� U fi'" o sr. Teixeira de Freitas in- Assuntos interamericanos tes treinados" e o completo
RIO, 16 (V.A.) -

Infor-1terferiram
nessa escolha, a- de volta de Upla ,

viagem reconhecimento de seus pro- NOVA YORK, 16 '(U.P.) Itenta'tiva às 9,3 horas guia:
mam de Fortaleza que, em pontando cada qual um no- de inspeção a diversos paí- gressos por parte dos gover- - Um avião de passageiro. do, pelo rádio-contacto de

face do novo nivel de sala- me para integrar a aludida ses latino-americanos decla- nos interessados. Info.rmou, bimotor da Northeart Airli-Itorre �e rádio. Na segunda
rio ,minimo, as empresas de !comissão. rou Sll'a satisfação sobre o ainda, o Dr. Hyde que mais nes, com 36 pessoas a. bordo I tentativa, passou .sobre o

onibus daquela capital flu- I As escolhas est.ão sendo modo pelo qual estão. eles de 1.300 técnicos latino-ame:' errou a pista de aternsagem campo sem tocar O' solo e

mentaram os preços de suas lfeitas, pessoalmeiüe, pelo i fazendo uso das idéias sani- ricanos fá foram treinados do aeroporto La Guardia, in- foi cair no rio, não afundan

passagens. Em represalia, o I presidente da Repúbliêa, i tárias introdtizidas pelas a- ,nós Estadps Unidos nos ul- do projetar!se no East River. : do, entretanto. A tripulação
povo depredou os carros, sendo as�im a comissão de: gencias internacionais. I timos oito -anos, 'para traba- Pelo menOS 33 pessoas fo.! do' rebocador "Em Endter'�,
0rij:dnarldo-se serie de vio� sua imediata e mais absolu-l Os povos latino-america- lharem nos ptogramas do ram imediatamente salva"

Itestemunha
do desastre, '3,

lencias. O trafego teve de Ita confiança. Dentro de 48 .nos tem uma '�amistosa" a- Instituto. I por 'um rebóeado.r. O avião correu ao local com seu bar

paralisar-.se po: varias ho- 'horas deverão estar designa- titude com relação aos. es- Finalmente o diretor de fazia sua segunda tentativa, co e retirou i';lle/diatamen�e
ras e o� dlsturblOs. c.ontinua- dos os. demais componentes I fOl'ços do Instituto de colo- rsaÚde e Saneamento infor�' de �terrissar, embaraçad()' 25 pessoas, ,_MÚH�tos depOl�;

.

ram -ate que a polICIa tomou da Comissão, pelo presiden- cal' pe:;soal treinado nos mou que sua próxima via- pela chuva e pelo nevoeiro.' entravam em agao quatro

provide_ncias no .sentido d.e !t� Vargas, �ssa co:n�sSã? f�- centros de saúde adiantoou o !gye'V de inspeção será ao O bi�otor havia deixado barcos de sal'vame?to (!�

asseg-urar garantIas aos vel- ,l'a verdadell'a penCla _teclll- Dr. Hyde. Segundo ele a I \, ale do Amazonas, no Bra- Boston as 7,53 horas·da ma- guarda-costas e. cl,QIS heli�
euIos. :'ea aos trabalhos ibgeanos, mais urgente necessidade sil, ainda este mes. lllhã e feito sua primeira cóptcros.

carl!'o,

-'Foj dês se modo o epílogo dos trabalhos da Sessão de

Encerramento às 21,30 horas do dia de ante-ontem.

h •
..
• ._- .- �·"''''.. ,,. ··�··.,.·· .,, ,,.� .",;-'� ."...- ,- .

C,rise Ministerial no Chile

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

DR. LINS NEVES
Dlutor da ."terDidad. • m'"

tleo do HOlpltal de Caridade.

CLINICAS 1;). BaNHORAS

CIRURGIA - PARTOS

&SSIST.NCIA AO PARTÓ •

Q'J>.RAÇO.S OBSTaTRICAS

Doença. ....ndul.r... iiroid.,

••irio., )llpopil', 'le.

Dilturbiol n."o.o. - ••"rl

U.... ..:... R'rim...
ConI1lIt6rio: :aoa :r.rna••o ••-

lUdo, - Til. un.

".Id. R; 7 d. S.tembro - Nf.

Ona • So... - T.l. lei.

o ESTADO
Ad.lDJatraele

Redaçlo e .Ofleinu. l
rua COlllelheiro Mafr..

•• 110.
Tel. t022 - eX. Poe

tai. 1S9.
Diretor: RUBENS A.

RAMOS.

Repr_eataatt"
A. S.LA:RA

Rua Senador D..taa,

..0 - 60 andaI
'1'el.: 22-5924 - Rte d.

Janeiro

, RAUL ;CASAMAYOa
Rua Felipe de Olivelr.

.021 - 8o-••dar

,..1.:
.

2-9878 - 8io

Paulo
ASSINATURAS
N. Capital

A.o . . .. Cr$ 100,00
. Semestre • 'Cr, 80,00
Trimestre _ Cr' 86.00

No l.terior

ABO ••••• Cr$ 120,00
Semestre .. e11 10,00
Trimestre . Cr' .0.00
Anúncios medi••t••0.

trito.
Os' on,inata, mesmo

alo publicados, .10 ...

rio develvidoll.
'

A direção nlo.. ru

pODsabiJiza peloa eos

eettos emjt�dOll ao. &1'

ti,o. a8sinado•.

Crédito Mútuo Predial'
RESULTADO DO 56° SORTEIO DO PLANO B, REA�

UZADO NO DIA 29 DE DEZE:MBRO DE 1951

CADERNETA N° 00.506

PREMIO :MAIO REM MERCADORIAS NQ VALOR Dl!�.

CR$ 6.000,00

Aproximação Superiores! Aproximação Inferiores

Em Mercadorias no Valor i Em Mercadorias no Valor

de Cr$1.000,OO Cada Uma de Cr$ 500,00 Cada Uma

Caderneta N° 00.507 Caderneta N° 90.505

Caderneta N° 11.700 Caderneta N° 11.698

Caderneta -N° 17.392 Caderneta N° li..:1UO

Caderneta N° 05.647 Caderneta N° 05.645

Caderneta N° 04.611 Caderneta N° 04.609

O resultado acima é do sorteio do mês de DEZEM

BRO de '1951, extraido dos cinco primeiros prêmios da.

extracão da Loteria Feder'aI de 29 de Dezembro de J %1-
.

Florianópolis, 31 de dezembro dê 1951 .

VISTO

Orlando L. Seara - Fiscal de Clubes de Sorteios,

em Mercadorias - Interino.

.U. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSJ

E
DR. ANTONIO ,DIB

.

MpSsr ----
-_-.. _-

., ._

DR.' M. S: CA,VAL- '

CANTI
CltDte. exdu.iTam••" '0 m

allC'"

Ru. Saldanba .arillfl�. 1f.

T.l.fon. (•.) 71S.

lIéIIt_

Clr.r-1a�CUniea Garal-Pan.e

� _.pl'" •••,.ci.li.ado 4.. DO.MQAS D. SJlNBQ

.... •• •...1'11...,tOdo. d.
di..n6.tico. • trata.R•.

tMLoP08COPU - BI8Ta.O - SALP1NGOG.AJ'lA - ....U.•o

LIS•.O BASAL

........:rapla pe., OD�.. eurta.-men_••lac&.
&aI.. Olm

....... lafla VenaeUao.

Cnntt6rtel a.. Traja.o••
" 1. l' .D - IWifl.t. ... Dr, Alvaro de

'Carvalho
Doenças de erluçu
Consultório: Rua Traja

DO e/». Edif. São JOJ:,8 -
l° andar.' Salas 14 e 16.

Residência: Rua Bri,a
deiro Silva Paes, 1'1/. - 80

andar. (chácara do Eapa
nha).
Atende diàrlamente du

14 bs. em diante.

DR.ALFREDO

C;HEREM
ClIIrlJO Naeion.l .. doe••••

"ntal•.

.-dll'.tor do HOllpit:l: ColoDla

_.

.erat1e1 Du 11 flora. - Dr .

Dou 11 .. 11 flora. - Dra. aUII.

...t...... - R.. I!IaDtoa D_oa" I. Apto.•.

Dr. [uho Doiri _Vieirq
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 Joâo Batista' da Lagoa.

Curso especializado em Tracoma no Departamento

Nacional de Saúde.

Estágio no Instituto Benjamim Constan t, para cegos

I no Rio de Janeiro.
RECEITA DE OCULOS

CLlNICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA

lIfII.-daUata afedTo cio HOBpit.J de Carlcl"., ti. di...,..

lutltatoa e C.Js..

--o--

OUV�08, NARIZ e GAIlGANTA

Tr.�men�o e Oper.�.

BaONCOSCOPIA - .SOFAGOSCOPIA
I

1,
g ..tlr....., eorpo. extr.nho. de Pulmõee e ••Qf.c•.

i

Angio: - retinoscopia exame de fundo de olho para

?iagnostico e controle da pressão arterial.

Tratamento e Operações na Especial idade.

Consultas: Diariamente das 9 às 12 horas e das 15-

às 1!S horas.

Rua 9 de Março, 594. - Joinville - Santa Catarina;

DR. MARIO
WENDHAUSEN

CUnice m6die. da '.;f�lio. e

.riaDe••.

Conaolt6rio - Baa Solo Ptnio.

li - Tal.•. 78•.

CODault•• : da•• t. ti 1101'••.

R..ídênci.: .
:lua .n..... S6-

ator 'I. Tal. 811.

-o--

RAIOS X

.....ra. ."'."0 Jlar. r.diorr.fJ... d. C.beça.

Tr.aaf1'l....ci.. .ar. conkÓI. do c.r. .... 81•••lt... lalr••

Doenea. n.rvo... • meDta1•.

Unpotenci. S.xual.

:a.a Tiradeni.. D. I.

Connlta. d•• 11 'à 1. 110,.••.

rON.: •. 7118 .

••�. .ua Sanio. 8.r.t... 14

- "w.lto.

J/_••�

$11;:.. ,"
.

1-0-

f:>i'" BORARIO DAS CONSULTA&

(".la m.n__a - Hospital de Cal!'iJade).

(j "rde
.

- Con.ultôrio Vi.cond. da 01lro PT.to, D. C. (Alto.

III 0... B.Uo Horizonte) ..

..at.'DCla F.Up. SeÍlmidt. 101. T.I.ton. - 1.6S0.
Rodrigues

&: Santos
Gt'Dr. ftn,tOnio�Moniz de Aragão

Comunica a seus eliente8 e ami,os que rel

afetou a clinica nesta Capital. .

CONSULTóRIO: Rua Nune8 Machado,

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Da8 15 '.1

11.'30 hor�8.
REStD1:NCI.\: Rua Bocsiun. lsr; - Tele

fODe M-714.

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

..

DR. I. LOBATO
FILHO

Doe.pa •• all.rêl�o ,...l,a,.",.

'l'UB.RCULOS.

DR. A. SANTAELA"
(........ p.la F.culd.d. N.-

-...J •••dleiJl• .t. UnJ�eral

$.... '0 Br.ail).

fi'[UZP LlMA & lRMÃO.t
Coos. Mafra. ;i7

!'loriaoópotis

.�ao por concuno .....1.-, Ctr.ret. tio Torax

,..... • Pateopata. '0 m.trito Formado pela :Fuuldade Nulo-

�rai. D.I d. ..dieina. 'l'í.ioloet.a •

""lu..riM .. HOI,ttal r.t- Tiliociruririlo do Hoapital Nulo

"..16'riev ••anidmto
Judlel'rio

ia Capttal FedelaL

ESCRITORIO DE
ADVOCACIA Materiais de Con8truçÁo.

DO SOLICiTADOR WAL Beneficiamento ,em Geral.

DIR CAMPOS Madeiras para todos, 08

Ad\'oCRcill em geral Fins, Aberturas, A8soaihos.

Fun'ciona junto a08 [Bati· Forro Paulista. etc., Madei

tutos e Caixas de Aposenta·
.

ras de Pinho. Lei e Qualida
..

doria. Acidentes do Traba· de .

lho. Inventários. Sociedades.
Escritório, Depósito -

NÍlturalizaçôes. Oficinas - Rua 24 de MltiO'

Escritório: Rua Vito! nO 777 - Estreito - Floria

Meireles. nO 18 - 20 aadar. nópo!is.

"mo.. Curlo d. ..peeialb.çl.o

, p.lo 8. N. T. 3x-tnterno • .:J:-

.-In__ t. S.nta C... •• ..II.tente 4. C1rur.ua do Prof.

.....e6ri1a lo Rio .e laae1ro.

Iu&'o Pinh.iro Gulm.rl... (Rio).

OU.I...6diea - D�ncal Mer- COD•. : ".Upe Schmldt, III.

r-. Con.ultal, iibiameDt•. Ia. 11

o.•••lt6riol JIil1fet. &..'U. 1. 18 bora.-

.... - lI.la to Rua Dom Jaime CAmna,
..,.t"JJe!a. Á.enfla ato ar••- 20 apto. 2 .

.... 1... Fone M. 802.
0.•••1_1 D•• 11 ... li )lOlaa'lTel.follel

OU..I�rI.1 1.... .

. DR ARMANDO VA-
....n.et•• 1.....

.

LERlO DE ASSIS

'---------.

Dr. Renato Ramos da Silva I
Advogado

1

Rue Santus Dumont, 12·- Ap. 4

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

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

Dr. José Medeiros Vieira

Viagem com segurdnça
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS i\dCRO-ONIBllS DO

RA?IDO «SUL ..BRASIIJEIRO»
Fl::JrianõpfJlis - Itajaí __; JOÍllville - Curitib'a

.

MEDICO,

QR.NEWTON
D'AVILA

"lraql•••lal - Doe.cu •• I.

....... - Proetol.et.

o.. lente.. 4. CHlÜea laIa.UI

ia �.tê.da .alÜel..1 e ....

.Ital de Carld.d.
'

CLINlCA ••DICA D. CaIAM •

QAS • ADULTOS

Caixa Post21 150 .. Itajaí •• Santa Catarina

I--------------------------,----------------"

•1.trieldad. .6ctica

o..a.I",lol :aua Vl«Or ••ir..

_ •• 11 - Telefon. 1.107.

0e••1ll_1 .... 11,10 )lora....

....... 11 flola••m 4i.n".

......neJ.1 Ilu. Tida) "mo.,

- Telef••• lAD.

- Aleqt.-

Agência:
Rua DeodoT'o esquina da

Rua Tenente Silveira

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

------

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

,R A O .. , OAT'L.ANTIO,A

OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS!' AS MAIORES FACILIDADES!.

RADIOS - ELECTROLAS - AMPLIFICADORES -- TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS AGULHAS

ENCERADEIRAS GELADEIRAS - LIQUIPIFICADORES
BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - RE-

SISTENCIAS'\
CONDENSADORES

. .

O mais completo estoque de peças para radio

Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis
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Vida Social fTudo Cresceu! Menos a PolícialFagiu �om quase ��_ milhão de cruz�ir�saiANIVERS_�RIOS,: ' : Conversamos, numa tarde duzír um preso, a pé e a, tesoureiro da COQlIssao do Imposto. Síadtc
FAZEM ANOS, HOJE: !quente, lá no Miramar, e multidão correndo atraz va- RIO, 16 (V,A.), - Confir-, ,

'Ina prestação de contas do

SENH�RES:. .

falávamos sobre o def icien- jando e transformando nu- ma-se a fuga do sr. Aguí-
'

Os pagamentos de �ervi- mês d.e dezembro último, 'e o
- Antonio Peixoto, resi- Itíssimo e impíríco policia- ma palhaçada a ação da po- naldo Fonseca, tesoureiro ços e do pessoal, no mes de recebimento das, verbas 01'-'

«lente eu:- .Porto Belo.
, ,'mento desta Capital quando Iicia e numa humil�ação .pÚ" da Comissão ao Imposto de.zembro ��timo, foram re- ç�m�ntári�s de jan.eiro. .o

- Adao Roberto da SIlva alguém nos disse: ' blica o fato de ser detido. Sindical. Este funcionario alizados e ja se preparavam mínistro Segadas VIana en-
SENHORA: Antigamente ali na "Prai-

'

Polícia não é tirania, é deixara, na última sexta-fel- as folhas de pagamento do viou um oficio ao chefe de
,_ Maria Joana Silveira, nha" havia um posto de po- ordem! portanto: proteção, ra, o Ministério do 'I'raba- pessoal, em janeiro corren- policia, pedindo a captura

"'digna esposa do "i', Alexan-
. Jícia com comíssârfo e 801- liberdade e como o tal indí- Ilho, com a vultosa 'soma de' te. As irregularidades ora do infiel tesoureiro da Co-

dr(( Silveira, -, I dados, e outro lá na "Praia

ce,
do grau de cultura e ci- trezentos mil cruzeiros, pa- denunciadas.vse-veríficaram- m,�ss'ão do Imp'osto'SindicaL

SENHORI,!'A: de Fora". Isto quer dizer vilização de um povo. Só ra depositar no Banco do

,- I.u�ia ':��ela, fl�ncioná-Ique a orrentação policial da- um povo incapaz de .defen-, Brasil, o que, entretanto, B'OLEI11j SEM A"�UAL.rra �'1a Dll'ef'.�olhIla ddo Frz: I quele t;émpo e�� T?e.lh.or do �er as suas prerrog.atI:ras de não o fez, como já está ap�-, ';' ,"" ,
\ ;' ,III, '," , 'n

,

"

Agrícola, I a o SI. ar- 'que hoje, pos ja dividida a liberdade, os seus direitos ao rado, No dia seguinte, retí-
1)8,1 Vnela e' de. sua. exnla'l capital em dist.ri,tos policiais am?�roj poderá �ceitar uma rou do mesmo estabeleci- COMANDO D'O 50 DISTRI- Azevedo Neto; comparece-
-esposa d. Rosalina Vitela. realmente polie iados uma policia desorganizada, com- mento, mais a quantia de TO NAVAL ram à cidade de Jcinville,

,
" .' vez que nos postos existiam posta de agente miseravel-, seiscentos mil cruzeiros, a- SEMANA DE 7:-13-1-1952 no dia 13 do corrente, adis:"

"GRANDE CONCERTO DE, autoridades 'e soldados. mente remunerados, fraca tingindo assim, seu ,alcance, , �presentação' de 'Guardas- puta do Certame Estadual
PIANO Ponderámos ao nosso a- por pobre dê meios e por re- a .nóvecentcs mil cruzeiros, Marinha: 'de Voleiool masculino, do

O programa elaborado pa- migo que o melhoramento pleta de autoridades igno- afora o que a Comiesão de i qual foi Patrono, o Sr. AI-
Tá o grande concerto que das vias urbanas, hoje todas rantes da técnica 'e até de Inquérito já designada pelo Procederutes do Rio de' mirante Comandante ao ' 50
:realizará no Teatro "Alvaro calçadas.e a melhoria dos comezínhcs princípios de ministro do Trabalho, ainda Janeiro, apresentaram-se à Distrito Naval. Pelo Coman- '

,.; "'tCai:valho" dia 22, a jovem meios de transportes e co- polícía ; enfim, uma policia poderá descobnir.. êste Comando, por se encon-
;

do do '50 Distrito Naval, foi
'pianista conterranea, senha- munícação que agora' permí- muito aquém do padrão de Aquele funcionário, ' cer- trarem em gôso de férias lofertada uma Taça, -�
'Tinha MARCIA TAVARES tiam ao "centro" um raio cultura' condizente com' .

a tamente, era pessoa de con- regumentares, os GMRS -II)A CUNHA MELO, será o de comunicação mais amplo época atual. Impõe-se, quan- fiania do ministro do 'I'ra- Valber Figueiredo e João,
------------

-seguinte : talvez tivessem tornado dis- to antes, a remodelação da balho. Desse modo, tudo F�ancisco .Caldas Netto. .

L-aaço-e,s o,llocos1 a PARTE pensável os disÚ'itos poli- policia dentro de. novos mol- quanto fazia e praticava, O Sr. AJudante de Ordens" .',
.

'

1VIozart',-· Sonata Em, Si ciais agora afastados para des de acôrdo com os moder- era olhado com naturalida- dêst:. Distrito, compareceu
i

n'omonlstas ,-::Bemol Maioí' K 333. os bairros mais

distaJ;tes'j
nos sistemas para que ela de e complascência. Tantos no dia 7 do corrente, ao 140 " � •

<ALLEGRO Ele riu e perguntou quars os possa se desempenhar do no- desfalques tem sofrido a Co- B.C., à cerimonia de incor- I RIO, 16 (V.A.) - Adia�-(A.NDANTE CANTA- meios que poderiam tornar bre e dificil encargo de ga- missão do Imposto Sindical, póração dos conscritos do ta-se que o senador Hamil-
BILE mais rápido e eficiente a a- I,' rantir e assegurar" a Iiber- que o governo já agora, an- ano de 1952. ton Nogueira está reUl�indo,(ALLEGRETTO GRA- ção policial ao ponto de dis- dade de cidadãos livres, de daria acertado, se a dissol- O Sr. Ajudante de Ordens novos dados e novas infor-
ZIOSO pensar os postos; responde- uma terra livre. vesse sem mais, considera- dêste Distrito compareceu a mações a fim de voltar a tra-

Beethoven - Sonato Op. mo-lhes que a râdio-patru- S. SURI ções, bordo do NA "Duque de Ca-· tal' no 'Senado da atuação
'81 a. lha, os motociclistas, os ci- Segundo notas colhidas xias" fundeado em Anhato- das delegações da 'I'checoes- .

(L'ADIEU clistas, o telefone, a cava- pela reportagem, o ministro Mirim a fim de apresentar lovaquia, e Polonia, instala-
fL'ABSENCE laria, as caixas de alarme; Teleqramas Segadas Viana determinou, as' boas vindas em' nome doldas no Brasil. Acredita a-
(LE RETOUR foi aí que ele deu uma sono- a partir deste mês, a desa- Sr. Comandante do' 50 Dis- quele representante carioca

',Chopin - Estudos. ra gargalhada e dizendo que tid cumulação do cargo e de trito Naval. que as aludidas missões di-
fÔP. N° 5 o telefone já .havia naque- re 1 ' OS função dos s'erJiços Il,lanti- O sr. Ajudantes de· Or- plomaticas constituem o fo�
(OP. N° 1� les tempos perguntou-nos se Relação dos, te'egramas dos pela 'Comissão do Im- dens, aCIDmpanhado do Sr, co de toda a agitação coml;l-(OP. N° 1 alguma vez haviamos visto, retidos no período de 7 a posto Sindical, obtendo; des- CT-(FN) �elix Vieira de nista reinante no país'.
PRELUDIO - OP. 28 nesta terra qualquer um dos 14 do corrente: te modo, uma diminuição

H. 15 demais meios citados e Íem-, Alcides Rocha, Dr.. João nas despesft'S, em cerca" de
BALADA - OP. 23· brou-nQs que até a "patru- Batiflta GonçalVes, Norberto trinta por, cento, Q respon-

Liszt - ,Consolações lha' de cavalaria" que há Cukner, Madras, Major Her- sável pela tesouraria, ter-
,N° 2 um século vinha policüindo melino Ramos} Jorge Ca- se:fa aproveitado daquela

f.6 . N° 3 ;, -". ',., a-s' ruas d� 'capita.l, desapa,- brak;E;laine P.,eleit:a� ,\-Valter, (úllfl,llls.tând�JJ0l?Axa-C�lls_l}-'" H. Oswald - Noturno Op. receu sem que tivesse ao me- Lino, ,RuI Castepalar, José" ir!�r o desfal)}J,FÉl.>
'

,.i} nO 1 nos um sub'stituto; e finali- Souza, SenliorIta Magda;
Debussy - 3"Preludios sou redti'zindo a zero o poli- Mario Santos, Celia Souza,
VOILES ciamento urbano' da metro- João Penedo, Sulpinho,
LA FILLE A,UX CHE- pole catarinense -dizendo que ,João Severo Lima, Narciso
VEUX DE LIN se hoje houvesse uma prisão Almeida, Pedro F9nseca Ro-

GÉNERAL LAVINE;" em massa' em qualquer um cha, Luciana A, Patedes,
:EXCENTEIC do� bairros da urbs a polí- Andre Oliveira Zebalhos,
Um programa como se po- cia não tinha, apesar o de, José Winiawer, Carmem Sil

'(l·;) ver esplendido e que com- sell absurdo em tratando-se va, Glorinha Av. Trompows
'porta 'páginas musicais dos de iúna capital, nem a.o me': � José Francisco Solemar,
grandes mestres. nos um carro forte para con- Julieta Silva: Alexandre

duzir os detidos. Mal termi- Pinheiro Gomes; Embarca
l1ára de'falar parece,que a dora, Gabriel Noda, Antonio
propósito pa.ra �onfÍl:ma:r o

I
Anesi?, Gilberto ,Maia, Carque ele haVIa dIto VImos a los LIma da Costa, Ester

repetição do costumeiro es- Amin e Maria José Caste-
petáculo de um soldado con- lan, I '

.

,
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Clube Doze de Igosto
FINAL DO PROGRAMA PARA ° MES DE JANEIRO

"DIA 20 .:_,.. Domingo - "Soil:ée"•.ço� tniçiQ ª,�L�l ho-

ledéral. H'· d' d'vi!!�Íol�.�';�!i) dos �e��: Curso de
.

urnam a es
dores Federais 'endereçou o

ARTIGO 91
seguinte telegrama ao pre-

Curso fundado em 19.40
sidente Getulio Vargas, so-

Matrícula para 1952; dias' 30, 31 de Janeiro e 10 de
licitando uma audiencia pa-

Fevereiro - das 19 às 20 horas, na Faculdade de Direi
r.a entregar-lhe um memo-

.

I
'

r to, sala dos fundos.
rIa em que a nume osa

'Re&bertura das aulas; ,4 de FevereÍl'o.
classe pleiteia e justifica ", . .

,
.

. ..
'

ento nos a- .... Aviso; Os candIdatos façam empenho por uma fre-
um reaJus�am ,

d d
.,.

1 I t' 'oveI'tarem

E D I T A" L
. .

t A quencIa es e o mIClO (o�ano e IVO, para apr
Continua tomando vulto�a "

", "" ',.'
tuals venCImen os: co- : , .

,

. '. � cutiva central do I as aulas basICas lllICIa!s.
idéia de fazer funcionar no l\us�ao ext,e, t d I' Informacões prévias - Almil'ante Lamego nO 67.
"coi'rente ano a Faculdade mOVlmen o pro-aumen o os" ,

'C&tarinense de Filosofia. SOCIEDADE DE ASSIS- com qualqúer número a fim se�vidol'es pubHc?s e

a,u�a.r-, Dr Ociacilio de Araa)'"oOs candidatos dia a dia TENCIA-AOS LA'ZARQS E de deliberarem sobre �a se- qUlas, com a deVIda v�ma e ,

, '.aumentam" DEFESA CONTRA ,::A LE- guinte ordem do dia: subida honra, solicita a V. ,CIRURGIAQ DENTISTA
Vários cursos prepanitó- PRA,)�M,SANTA CATARI-, a) discussão e votação do Excia. especial audiencia Rua Felipé Schmidt -:- Edif. Amélia Netto. _ Sala I -

.rios para os exames vesti NA" balancete, contas e, relato- para entregar um memorial
'

'_ Fo.ne - 1.430 '"'-. ..

'

bulares estão se organizan- (Reunião. do. Conselho Deli- rio da Diretoria, referentes assinado por cerca de

cin-, Tratamento. cirúrgico e ,cura da Piorrea Alveolar.

--do. E todos inteí"ramente. berativo.) ad 2°, semestre de 1951, e quenta 1l_lil c0I.egas de tod,q o Extração._C_irúrgica de �ocos rad�culares (po.r Ap�ceto.mia)
-gra,tuitos. do parecer do Conselho Fis'- país. Outrósslm, ,caso. V. PartiCIpa aos AmIgos e clIentes que, no dla um de

Con êsse fim o professor CONVOCAÇÃO cal; Excia. se digne recebe-la .e I Fevereiro, começará a funcionar um novó Laboratório de

Milton Sullivan lecionará São conVIdados os s1's'j b) assuntos de interesse em virtud,e ..
da mesma ser Prótese, sob a di�'eção de u� Técnico,vi�do do IUill�u.ai,

'Inglês e Francês, às 2a, 4a Membros do Conselho Deli- social. integrada por representan- formado pelo maIS credenclado espeCIalIsta da AmerICa

-e 6as feiras, às 19 horas, na berativo para, a I;eunião a Florianópolis, 14 de Ja-ltes dos Estados da Fedel'a- do Sul, em Dentaduras .sem o Céo da Boca (Abobada Pa�

"'Casa de Santa Catarina", ter lugar na séde social Edi- neiro de 1952.. ',ção solicita�lhe seja comu- latina).
ii rua Tenente Silveira, 69 ficio do Ipase, 4° andar, às Dietricll Vo.n Wangenheim, Inicada a designação da da- S-erão Executados Também:
Após essas anIas o. pro- 20 horas do próximo dia

241
Presidente. . .,! ta com antecedencià de uns '1 Pontes Móveis e Fixa�.. '.

'

ff'ssor Custódio de Campos e no caso de não haver' n�- D�. �lves Pedrosa, 1° Se- ,de:,z;
�

dias. Respeitosas sau- 'I, ' .

2 Qualqu�r �rabal�o ACI!ICO e dema1s trabalhos pro-
lecionará Latim. ' mel'O legal, uma hora depOIS, cretano. Idaçoes". '

tetlcos pela teclllca maIS recente.

raso

DIA 26 -,Sabado :_ "'Soirée" em homenagem aos

esportistas Brasileiros - Argentin(_ls, e Uruguaios, que

Mem'o,r'-Ial 'd'O 100· -, realizam a Regata Montevidéo�Florianópolis. À mela

noite 'Grito de Carnaval de 1952,

"iooolismo NOTA - Fica transferida para o mes de fevereiro
ti

a Inauguração do "Bingo Dançante".

::faculdade Cal.
de 'lIos8 fia

Quanto às aulas de Por-

tuguês o prof. dr. Hf!nrique �
-da ,Silva Fontes as iniciará
no próximo mes de Feverei-

I

T� \

6' professor Custódio .

de;
Catnpos está

estudando�,
a

oportunidade de ledo ar

Alemão aos candidatos os,
cursos de Línguas· Anglo-
Germânicas. }

, (,
A aula ini_lugural de. In- i

glês e Latim 'estiveram pl'e- I
sentes 22 canqidatos \aos Ivestibulares da, nossa Facul- !

:
dade Ue Filo'sofia. ',i

AVENTURAS 'ZE-MUTRETA

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Números finais do Campeonato de

Profissionais de 1951
Com o Clássico da Cida- i

de terminou, domingo últi

mo, o Campeonato Ci,tadino
de Profissionais, vencido
-com brilho pelo "team": do

.Avai, vindo em segundo lu-
'

gar o Figueirense. As pele
jás, algumas sensacionais,
outras destituidas de brilho,
acusaram rendas bem fra

-quinhas. Apenas
.

o cotejo
Avai x Figueirense, nO.1°

turno 'conseguiu' passar da
casa dos. 10 mil cruzeiros.
Em' sum;, o campeonato de I

51 deixou'muito, a desejar.

OS JOGOS

Geraldo de Oliveira

Jogará' nesta Capital o «líve» do C.. R.
Flamengo, após seu regresso da Europa
Informes fornecidos pela I daquela entidade, realizou to C�rdoso, que aqui esteve

Federação Atlética Catari-I dema:-ches ante-ontem, com chefI.ando a em�alxad� do

nense, revelam que o dr. 10 maioral do Clube de Re- querido clube carroca, Ílcan-

1 Osmar Cunha, presidente I gatas F'lamengo, dr. Gilber- do assentada uma exibição
'do quadro cestobolisticó do

rubro-negro, nesta capital.
tão logo regresse de sua bri
lhante excursão pelo Velho.
Mundo.

O Flamengo, como se sa

be foi o quadro base do ul
timo selecionado .

carioca
que levantou aqui o certame:
nacional do esporte da ces- (:

ta, possuindo valores .f'amo
sós 'em- toda a América _, do
Sul, como Raymundo, Algo
dão, Alfredo, Thales, Évora
e outros.

Apresentamos abaixo os

yesultados dos jogos:.
Turno:

Paula Ramos 1 x Guarani
1.
Avai 2 x Bocaíuva O.

Figueirense 2 x iAtlétieo
1.
Aval 2 x Guarani O.

Figueirense 7 x Paula Ra-

IDQS 3.
Avaí 4 x Paula Ramos 1.

Atlético 2 x Boeaiuva 1.
Atlético 2 x Guarani O.

Figueirense 4 x Bocaiuva
Q s�

Avaf 2 x Atlético 1.

Paula Ramos 5 x Bocaiuva
(l.

Figueirense 1 x Guaraní
Q.
Paula Ramos 4 x Atlético

4.
Bocaiuva 3 x Guarani 3 ..
Avaí 1 x Figueirense 1.
Returno:

Guaraní 3 x Paula Ra
mos 2.
Avaí 6 x Bocaiuva 1.
Atlético 3 x Figueirense

1.
Avaí O x Guaraní O.
Bocaiuva 2 x Atlético 1.
Paula Ramos 2 x Figuei-

l'ense' L
Guarani 2 x Atlético 1.
Avaí 3 x Paula Rà�os O.

Figueirense 2 x Bocaiuvn
1.
Avai 2 x Atlético 1.
Paula Ramos 5 x Bocaiuva

1.
Guarani 2 _x; Fi�ueirense

1.
Paula Ramos 1 x Atlético

Ü.
Guaraní O x Bocaiuva O.
Avaí 1 x Figueirense 1.

Classificação:
_ CAMPEÃO - AVAI, com

10 jogos, 7 vitorias, -O derro
ta. 3�pates, 17 pontos ga
nhos, 3 pontos perdidos, 23
tentos a favor e 6 contra,
eom um saldo de 17 tentos.
VICE-CAMPEÃO - FI

GUEIRENSE, com 10 jogos,
5 vitórias, 3 derrotas, � em

pates, 12 pontos ganhos" 8
pontos perdidos, 21 tentos a

favor e 14 cqntra, com um

sa1do de 7 téntos.
3° lugar - PAULA RA

MOS, com 10 jogos, 4 vi
tórias, 4 derrotas; 2 empa
tes, 10 pontos ganhos, 10
-pontos perdidos, 24 tentos a

favl)l' e 24 contra, :lem sal
flo e deficit.
'g0 lugar -,GUARANI,

'com 10 jOgos, 3 vitorias, 3
derrotas� 4 empates, 10 pon
tos ganhos, 10 pontos pel'di�
,fios, 11 tento.s a favor e 18

vez.

Os artilheiros i
Embora atuando em ape

nas 3 partidas, o "center" a

vaiano Américo sagrou-se
art ilheiro-mór do certame,
ganhando ainda as honras
de recordista por jogo, gra

cas aos 5 tentos obtidos no

prélío contra o Bocaiuva. É
a seguinte a relação .dos.ar-

i tilheiros :

Américo (Avaí) - 9.
Promovida pela Federação i Aventureiro Volei Clube, de

Augusto -CP. Ramos) - S.
Atlética Catarinense e pa- São Ludgero. O' Ubiratan,

Careca (Atlético) - S.' . I
Canit I f' 30 Itrocinados pela Liga Atléti-I desta api a, 01 o, co 0-

Amorim (Figueirense) 5.
ca Norte Catarinense, real i- ! cado.

Urubú (Figueirense) .zaram-se, sábado e domingo I VQLEIBOL FEMININO
5,

em Joinville, tendo por local 1- Campeão: Sociedade Gi-
Nizeta (Avaí) - 4.

Q_ magnifico Estádio

cente-Inástica,
de Joinville. Vi<:>e-

Gil (Figueirense) _ 4.
nãrio, os Campeonatos Es- campeã: Desportiva Bandei-

To�nho (Guarani) - 4.
taduais de Voleibol Mascu- rante, de Brusque. O Clube

LUIZ �P. Ramos) - 4.
lino e Feminino, Basquete- Doze, desta capital, obteve

Mandíco �P. Ramos) _ 4.
bol e Lance Livre, os quais o 30 lugar.

Fomerolli CP. Ramos) --�

foram' disputados com mui- LANCE-LIVRE" - Cam-
3.

. . , . o I to ardor- e entusiasmo pelas peã: Sociedade Esportiva Em luta sensacional e em-
Herc ilio (A�letIco) �

u.

equipes concorrentes, alcan- Palmeiras, de Joinville, pe- polgante, realizada ante-ou
Raul (Bocalll.va) -

_:::'? I çando retumbante. êxito, la 2a :::ez con�ec.utiva. Vi�e- tem à noite, no estádio da
Eds?n (BocaI,u�a) �.. quer pela sua perfeita orga-, campea

- Grêmio Esportivo F. C. 1"., o conjunto do Fla
V�dmho (At�e�IC?) - 2.

nização e apuro técnico. Olímpico, de Blumenau. ,O mengo, do Rio de Janeiro,
Djalma (AtletIc�) - 2. Damos abaixo a relação ICaravaria classificou-se em conseguiu derrotar a Sele
Fausto (Guaram) _ 2. dos seus vencedores hem 30 lugar. O campeão indívi- cão Catar inense, pelo esco-

" La�ro (�uar�ní) -_ 2.
,como os segundos col�cados: Idual foi o encestador Chino, �e de 4 x 1. Em 110S$0 pró-Adão (!IgUeIr�nse! - 2, I . ,BASKET-BAL'L - Carn- da Sociedade Esportiva PaI-I ximo número publicaremosGumercindo (F'igueirense) peão: Sociedade Esportiva meiras, de' JoinviHe. Hoete, lampla reportagem a respei-

_ 2.., I Palmeiras, de Joínvllle, pela Ido Grêmio Esportivo Olimpl- ;to.
'

':', '_;' ""'F-- Jair (Avai) ---rc 2. -I terceira vez consecutiva. co, de, Blumenau, foi o' 201
I'

um deficif � ��, Bolão ,(Av�í) - 2. [Vioe-campeão : Caravana do colocado. .

.

.
.

I
......•••.........Y.I"..........-..·.............·._._..

Saul (AvaI), - 2. Ar, desta'Capital: , I A noite de domingo !'eali-! .

.

.

'.
.'

. Olney
> (Aval: - 1. VOLEI MASCULINO _ [zou-se a sessão de éncerra_lx1mo dom.mgo dia 20.

" _,Mora�l (Ava�) - 1. Campeão _ Sociedade Es- [mento, falando na ocasião o. �ENIS. Ao que consta ,�"Waldir (Aval) - 1. portiva Cruzeiro do Sul de Idr. Osmar Cunha presiden- ;temstas da AABV excursro-

Nenem (Avai) - 1. I Joinville. Vice-campeã� _ ite da F. A. C.
"

l narão breve�ente a �ages
Enguiça (Figueirense) -I .

' I em prosseguimento a dISPU-,
L I-----..........."..w...............""',;,..·.·.·.·.·.-.--.................· ........".., i ta de interessante troféu a-

OS?i (Guarani) - 1. I "

.

_ . Itualmente em pOde,r da A.
Ar! (P. Ramos) -1. ! S ' t

"

t Ia iA. B. V..
3° lugar - BOCAIUVA, Astro (P. Ramos) - L I omen e em campo com e I ESGRIMA - .Prepuram-se

���.o!�s:o:oe%;at:i:,ó�a�on� ��:i���o(�p��m.a:�s)_:1 de seguranl'8 os ,"'ogo.s d"o' II�� n��s�le.;��l'l:l:;:�t!�:tos ganhos, 16 pontos per- 1. Y os espadachms da SOGIPA.
didos, 9 tentos a favor e 30 Nunes (Atlético) - L Camp Braslle-Iro d'8 futebol . Ao que consta é lam'entavel
contra, com um deficit de Filodi (Bocaiuva) - 1. ". , "

. ." ,. ',. '. ,. ;

I que
as equIpes catarinenses

21 'tentos. .Azan (Bocaiuva) _. 1.
..' estejam enfraquecidas' por

Arqueiros Vasados Cl!-rl'iço (Bocaiuva) -1. RIO, �6 (V.�.) - Ellt.
re

IV�dO ae:elto em.c.�m.pos,que. d.esfalcadas de
_ eleme�tosÉ a seguinte a relação dos Quinze (Bocaiuva) __ 1. outr�s res.oluçoes sobre os nao ,possuem o alam�do. de que enfrentaram os sogIpa-

arqueiros que intel'vil'am 110 -Negativos: I proxlmos Jog?s. pelo Cam- segurança e o respectIvo tu- nos nesta Capital; realmen-
certame de 51: Paulo (P. Ramos), '2 ve-: peonato Bl:aslleuo .de �ute- neI. te o afastamento do cap. GiJ-
Hélio CBocaiuva), 22 ve- zes, nos jogos· do 10 turno 1 boI, a ter co�eço Imedlata- bel'to e Nelito, atiradores- já

zes. com o Gual'anÍ e 'o· Figuei- ment.e, em v�l'los Estado.s do Deseja a Confederação experimentados; que aban-
S.oncini (Atlético), 17 W!· rense. ' ,BrasIl, depOIS de refenr-se Brasileira'de Desportos ql1,e donaram a sala d'armas e

..., Erasmo (GuaranI), 1 vez,
'à s�tuação dos a:bitros, �ue todos os jogos transcorram estão fora de forma, p_ode-

Ramos), no jogo do 10 turno com o terao remune�açao, espeCIal, num a�_biente de -a_bsolutn rá comprometer os resulta-
Paula Ramos. ; a_CB� comUnICOU a Federa-' tr�nq�llhdade, r�fe�,mdo-!,e, dos da nossa representação;
Theodoro (Bocaiuva), 1 :_çao RIO Grandense de Fute- p:ll1clpalmente, as>mvasoes todavia, apesar da deserção

vez, no jogo do 10 turno com
boi que nenhu� embate, �e- . tá? frequente� apos o ter- de alguns veteranos os trei-

Isaias (Guaraní), 11 ve- o Guaraní. .10 certame nacIOnal sera le- mmo das partIdas. .' namentos continuam anima�
zes. Waldir (Bocainva) 1 vez I Idos e afirmam os que tl'ei-
HeUo (Paula Ramos), 8 no jogo do 20 turn�' com o

............,..."._,.....,........._.._....................• ......• ..·_·..-....- ..._....-..........w.....•.....·.w
nam esta'rem, certo. de que

vezes. Figueirense. I

N I I B
·

V' d
farão boa figura e repre-

Bube (Bocaiuva), 8 ve7.€s. '.Amanhã pUblicar.emos o
- a arrlga er e' sent�rão cond.ignamente a

Adolfinho (Avaí), 5 . ve- movimento da campeonato.
.

esgl'lma,_ catannense.
zes, de Aspirantes.' I .../. '

.

. ,Já está aberta a inscrição
Hugp (Figueirense), 3· �."._.._..""'........-_·.__•... ...._......._..I para a Academia D'Armas

vezes; 'd a a-o' C t -I "SERõES": Transcorreu Illha transcorrer animadissi- BaÍ-llÍga Verde. O pagamen-
Vitor (Guaraní), 2 vezes. e 8r e . a ar · animadissima a última reu-' ma essa tertúlia, não sô pe- to de Cr$ 750,00 correspoI),-
Brognolli (Avaí), i vez.

D Ir "d ""r' I'� "AI 'nião de sexta-feira, dedica- lo conceito de que gozam es- de ao fornecimento de ma-
Os apitadores: 80GB 8, O 8uu ; da ao incontest�velmente sas já ramosas festas, como teria! necessário para ã a-

Foram os seguintes os rli- De ordem do senhor Pre- 'I "animador número um" das tainbém pelo fato de que ela prenpizagem que téráa du-
-rigentes das 30 pelejas:. sidelüe, tenho o prazer de

I
famosas tertúlias, o Tenen- estará> àci'escida do largo raçã� de' tres meses.

Manoel Machado (F. M. convidar ;os srs; membl'o'� I te Teseu, que regressou de círculo de amigos do Cel. D�SPORTOS INFAN-
F.) - 9 vezes. da Assembléia ,Geral, para I S. Paulo, onde concluiu bri- M�ndes que assim irão ho- TOS-(UVENIS: Em "prosse-Newton Monguilhot - I) uma sessão extraordinária a

llhantemente
o curso de menageá-Io. guim�:nto ao meritório pro-

vezes. realizal'-se dia 17 do corren- '''Educação Física da Força PIC-NIC: Todos os anos, gra� que torna o Barriga
Norberto Rodrigues - 6 te, na séde da F. C. F., com ,Publica Paulista". em janeiro, o Barriga Ver- Verd, o "celeiro" de atletas

vezes. iníciD às 19 horas-, com a, Ao CeI. João Eloy Men- de proporciona aos seus as- dest�, capital, está em orga-
Sérgio Tomazini ;- 4 ve- seguinte ordem do dia: elei- des será dedicada a noitada sociados um concorrido e n- niza�ão os quadros de bas-

zes. ção do 'Presidente e Vice� da' proxima sexta-feira, dia nimad{l convescote; fieis às quete} e volei bem como as
Lázaro B_artolomeu -- ,2 Presidente. .' 18, em virtude de 'haver o suas tradições a lista de a· equi�es de atletismo, esgri-

vezes.

I
;Florianópolis, 11 de ,Ja- mesmo sido licenciado da desões já se encontra na sé- ma e \tenis da Secção Infon-

Dulcidlo Silveira - � V{.�-
neil'o de 19(52- presidencia e mudar-se P":l- de do clu.6e para o piC-llÍC tb-Ju;�enil daqueía bE;nemé-

zes. .
,

_
Hélio Quint, Secretário. ia o Rio. Espera-se que ve- deste aThQêque será no pro� u,ita e valorosa entidade.

l..-..-......._..--.........··�W..............,...r.....-,.,.".,........,.......__w..-�............�....

Vencidos pelos Jeinvtleuses
I

Campeonatos Estaduais de

Volei Masculino e' Femíoioo, Das
quele' -e Laoee Livfe

Aguardem-no!

Soplantada pelo
flamengo i) Sele
ção Catarinens.e

contra, com

2 tentos.
40 lugar - 'ATLETICO.

'com 10 jogos, 3 vitorias, G

derrotas, 1 empate, 7 pon
tos ganhos, 13 pontos perdi
dos, 16 tentos a favor e 17

contra, com um deficit de
1 tento.

zes.

Carioni. (Paula
16 vezes.

Dolly (Figueirense), 11
vezes.
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HOMENAGEM AO I
sr .. Tychn Brahe Fernandes I

•

Confórme ja 'noticiamos, tre da mística, que o patrio
os Exatores Federais de tismo nos dita; que o fun

"Santa Catarina, prestaram cionário público afirme bem

.signíf icativa homenagem -ao alto, e disto se convença:
. SI" ..Tycho Brahe Fernandes, Ele não é um individuo vi

,delegado fiscal do Tesouro vendo à custa do Estado, em
.Nac ioual. às 15 horas de sá- virtude de um contrato de

'bado ultimo, inaugurando- locação de. trabalho. E sim,
lhe o retrato em seu gabine- um elemento inteiramente

rte de trabalho. dedicado, e quiçá integrati-
Ao ato, a que estiveram vo do próprio Estado, para

'presentes funcionários, o 'sr cujo serviço vive. a reservá,

'Egon Tietzmann, orador o- todas as 'suas energias.
iieial, proferiu o seguinte Portanto, Senhor Delega- I
.discurso : do, sendo configllrativas de I

"Senhor 'I'ycho Brahe Fer- vossa,personalidade tais vir-
-nandes tudes, sois um chefe. digno

Quando a comissão orga- do titulo, um chefe que é

.n izadcra desta homenagem, padrão para os seus subor

'composta de exatores fede- dinados, e nós os exatores,
Tai:< deste Estado, me COlIV.i- que sendo 'verdadeiros sol

-dou para saudar-vos, acedi dados sem armas, lutamos

sem hesitar e confesso que quotidianamente o bom com

.senti grande alegria. bate, defendendo os altos

Falar, fazer discursos é, interesses da. União e salva
-ern geral, a mais incomoda e guardando o erarro das

-desagrdavel das tarefas. fraudes e das evasões das

Mas ha ocasiões em que rendas.
'fazer um discurso passa a Sois um administrador se
-ser incumbencia sumamente guro e firme, e também o

-deleitavel. É quando a gen- mais encantador dos cora:

te pode falar com a alma cões. Vemo-lo com que trata

quando a gente pode expri- os companheiros e subordi
mil' com as palavras o sen- nados, no acolhimento com

+ímento límpido do coração. que recebe os contribuintes,
-É o que está acontecendo a- alguns deles, benza-os Deus

-qui. bem- difíceis de suportar.
De vossa vida funcional Esse é pois, o administra-

iniciada em 1911, nada pre- dor, o chefe, o amigo a quem
-ciso dizer, pois todos nós aqui os exatores federais de
conhecemos à ponderavel Santa Catarina, prestam a

soma de serviços, que ten- sua homenagem.
des prestado ao Estado e à A colocação do vosso re

"Fazenda Nacional, nas cita- trato nesta sala, é uma ex

des sêdes ou no interior pressão cordial do nosso re

inhóspíto, como funcionário, conhecimento e gratidão, do
chefe de serviços e tanta, nósso julgamento', do nosso

-outras comissões, desempe- 10U\;,or e alto apreço às vos

nhadas sempre com eficien- sas qualidades pessoais.
cía e dedicação à causa pú- Antes de coloca-lo nesta
blica. sala, já o haviamos coloca-

Sendo disciplinado e des- do nos nossos corações.
.ciplinador, duas qualidades O vosso retrato ficará

'fmprescindiveis às funções nesta casa, como urna lem

de chefia possuís ainda em brança a incitar- os nossos

alto grâo, além de grande ânimos e a levantar os nos

patriotismo, bom senso, ho- sos corações para bem ser

nestidade e operosidade di- vir ao Brasil".
nâmiea, O homenageado, em segui-
E assim como chefe podeis da, muito sensibilizado a

servir de exemplo à nova ge- gradeceu dizendo que a atrí-

"-:ração de funcionários.
.

buia ao fato de ser o primei-
Porque a discfplina, tra- 1'0 funcionário daquela De

duzida não só no absoluto I_> Ilegacia que conseguira al

essencial respeito à hierar- cançar tão alto cargo, ou

quía, como na o.bediellcia ás

I
ao dele sempre ter t::lta.

do

'normas e preceitos, (o a 'for- os Exatores Federais de

ça de coesão" que sem anu- lSanta Catarina com muita

1�r, a personalidade dos ser� I bon?ade o que fazia porque
VIÇOS do Estado, permite pe- sabia o quanto eles mere

Ia totalização dos coef icien- ciam, pois que a todos co

tes individuais, o cômputo nhecia pessoalmente e via

do trabalho util de toda uma quanto se sacrificavam pa
classe e a sua apl icacão às ra bem poderem se desobrí
necessidades do serviço pú- garem das multiplas atribuí
'blico. ções que, lhes estão afétas,

Porque o bom senso, qua- desprovidas,' como estão de
Tidade tão rara, assegura a pessoal e material as Cole
-exatídão de juizo, sendo as- torías Federais deste Esta
sim indispensavel aos que do.
servem à Nação. i Terminou sua oração a-

Porque a operosidade di- gradecendo as generosas
"nâmica dá sentido de vida palavras do orador dos Exa
»aos atos e realizacões admí- tores Federais, a presença
.nistrativas, orienta I) traba- do representante de S. Ex
'lho e faz com que, visemos cia. o Sr. Governador do Es
sempre aperfeiçoa-lo, tor- tado, das demais autorida
nan do-o assim cada 'lei mais des e de todos )luantos a

'util.: ela compareceram, bem, co-
Porque a honestidade é Imo

a imprensa desta Capi
um dos principais basilares tal que, sobremaneira o ca�
da ética funcional; é dever I tivou com a sua eomparen
para com .o Estado, é dever cia ao ato da homenagem,
para com a sociedade, e é assim como com as palavras
dever para consigo mesmo. bondosas e emerecidas a ele
E culminando estes atribuo dirigidas,' com que noticíou
tos: o patriotismo, senti- a realização da homenagem
menta dignificador, que se para o dia 12 do corrente.
manifesta na gisposição de
realizar pela Pátria todos os

sacrifícios, servindo-a com

,dedicação sem limites.
Necessál'io se torna

CASA MISCELANlA di.tn
buidora dOi Rldfo. aO....

I Vfeto.-. Vilvul••• Di.eotI.
den-. Rua Co...lheiro Mafra. '

"'-:......._1_.�
. .

'; .�.
"

<.._---

ABREM 'CAMINHO'S PARA O PROGRESSO

t ,

Chou/, tie. ,37" ent,..
•i�os, Capacidade po
ro 1,50 m3 olé 2 m3.

,Os caminhões Chevrolet estão sempre
presentes no árduo trabalho de abrir
caminhos ,para o progresso' econômico
do Brasil. Nessa 'patriótica tareia de'

construir estradas, os caminhões
Basculantes Chevrolet são os mais

eficientes no transporte de terra. caso

calhes, etc. Inteiramente de chapa.
eom reforço em toda a extensão dai

laterais, os Basculantes Chevroiet
oferecem carrosseria fãcilrnente levan
tada por meio de um aparêlho hidráu
lico acionado _pelo motor, simplificando
a. operação de descarga. Proporcio
nando maior resistência e mais espa

ço, os caminhões Chevrolet dão' mais
lucro porque rodam mais tempo mI

estrada - J icam menos tempo. na oJ icina,

produto da

GENERAL M010RS
•

\.
f
DO BRASIL S.A.

C;onçeS!Sionórios �m todo O país

c O n y O C á ç ã O O SacrificiD do Povo:
pAo MIXTO!

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

SECÇÃO DE SANT ACATARINA
De ordem do sr. Presidente, e, nos termos do art. 38

do Regimento Interno e art. 59 n. III do Regulamento da
Ordem convoco os 81'S. advogados inscritos nesta Sec
'ção e no gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral
Extraordinária a realizar-se dia 25 do corrente, às 16
horas na séde da 'Secção à rua Trajano n. 1 (Edif. do
Montepio do Estado).

Assunto aumento da anuidade para 240,0,0.
Nos termos do artigo .600 do Regulamento da Ordem,

si na data e hora mencionadas, não houver número, nova
assembléia será constituída em. 2a, convocação, em o dia
l° de fevereiro próximo, à mesma hora, decidindo-se en-

tão, com qualquer número.
.

Florianópolis, 11 de janeiro de 1952
(As.) Waldemiro Cascaes, - 1o Secretârio ..

RIO, 15 (V.A.) - O mi- são do trigo, o que se tem
nistro da Agricultura deve- verificado é que as padarias
rá assinar. nestas próximas tendo a obrigação de divi-
24 horas, importante porta- dir sua produção em 50%'
ria, autorizando em todo o de farinha mista e 50% pu
território nacional a místu- ra, só tem utilizado a fari
ra de 5% de farinha de ar- nha mista, passando-a como

roz, 0\1 mandioca à farinha pura.
de trigo. A medida visa es- O pão que está sendo ad
tabelecer um tipo de fari- quirido atualmente, a 8 cru
nha' para permitir a baixa zeiros ou mais o quilo, pas
do pão. A CCP estabeleceu sará a custar Ci'$ 3,70, por
o preço de Cr$' 3,70 para o que a esperada portaria do
pão misto no Distrito Fede- ministro da Agricultura não
ralo Segundo declarações do

I
permite dois' tipos. de fazl

chefe do serviço de expan- nha para o fabrico do pão.EX8me dR admi��ão aos ginásios
2& ÉPOCA EM FEVEREIRO

Curso sob a orientação da Profa. Antonieta de Barros
Fern:ando Machado, 32 - Fone ,.1.516.
Matrícula aberta das 16 às 17 horas.
Abertura das aulas a 2 de janeiro.
Mensalid�de Cr$ 80,00 (pagàmento adiantado).

Lotes em. Canasvtetres
Otimos lotes à venda prontos para construir.
Tratar com Herculano Farias no ed. São Jorge. l0

andar, sala 4, diAriamente das 9 às 11 ho��:i_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Bssembléia LegisJativa Costas
nado tentou invadir o cole
gio para desforço, sendo im

pedido pela policia que. por
precaução, passou a guardar
não só os edificios do cole-

"

PERDÉU-SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JANEIRO

SABAUO .' dia 19 SOIRÉE'AO DEP�AMENTO ESPORTIVO - TENIS � BASQUETE - VOLLEY E ATLE-

TISMO --- ENTREGA DE PREMIOS - AS 21,30 HORAS. ,

.

-

/DOMINGO dia 27 - SOIRÉE MIGNON ""-"AS 20,30 HORAs.

FEVEREIRO

SABADO - dia' 2 - GRITO DO CARNAVAL - AS 22 HORAS.
__________

D :_·�
---------------------------------------------------

�_----------------------------------------------------�-----

E O,, T A L 0RI����.!I) f��!.�clv���!�e���!�!,ae�sidente Getulio Vargas por tá sendo encomendada e a

JUIZO DE DIREITO DÁ

I
ros por edital no Diário

Ofi- ocasião de sua visita, saba- nuncíou que estamos tam

COMARCA DE BIGUAÇU eíal e jornal do lugar, se- do ultimo, às Industrias bem produzindo locornoti-

I
r gundo o art. 178 do C. P. C., Reunidas de Ferro e Aço, a vas Diesel hídraulícas, de

Edital de notificação com o
\

a doutrina e a jurispruden- fim de 'assistir à viagem tipo modernissimo, justa

prazo de vinte (20) dias' I cia vigentes. À vista do ex- inaugural da primeira das mente num momento em que

O cidadão João Cândido posto, e co mbase no art. grandes locomotivas Diesel. se agrava nossa carencia de

da Silva, juiz de Paz QO e- 724 do Cód. Proc. Civil, com eleteicas, inteiramente ia- divisas e em que precisamos

xercicio do cargo de juiz de o devido acatamento, e dada bricadas no Brasil, por tec- restringir ao minimo o in

direito da comarca de Bí-' a, urgencia que o caso exí- nicos e operarios brasileiros.
dice das nossas ímpôrtações.

guaçu, Estado de Santa Ca- ge, vem requerer a v. excia. com'material fornecido por Concluiu o presidente Var

tarina, na forma da lei, etc. seja notificados da revoga- Volta Redonda e consumindo gas suas palavras, com con-

Faz saber aos que o pre- I ção da procuração em cau- combustivél nacional, 'fez fiança. nos destinos do Bra

sente edital virem ou dêle I sa, o sr. Valdemiro Louren- um discurso de improviso, sil: uÉ preciso que nossas

conhecimento tive.r�� qu:, ço Rios, o sr
..
escrivão de exaltando o empreendimen- fronteiras economicas c?in-

por parte de Benjamína SI- Paz de Alto BlgUaç�l, .nesta to.
.

cid�� com �ossas �r?ntelras I
mones, por seu advogado, comarca e o sr, oficial do

I
Ein certo ponto disse o politícas. Não ambicionamos

d�..Paulo F�lipe, lhe foi di- Registro de Imóveis desta chefe do governo': "Creio terras de nínguem. Precisa- \
rIg.Ida � petição do teor

. s�-' I coma�ca, por m�ndado, e a
I ainda poder prestar a meu mos tão somente, de �I·e�cer .

ARACY .VAZ CALLADO
A

•

gUInt� ..Exmo. sr. dr. JUIZ

I
terceiros por �dltal. com o

lpaís
a esta altura da minha dentro dos nos�os h.mIt�s.' Jairo C�ll�do conv!da aos parentes e pess�as .aml-·

d� dIreIto.da co�ar�a d.e prazo de 20 dias, c,onforme vida publica, este serviço: Retiro-me daqui satisfeito gas para a�SlstIr�m a �ISS� que será celebrada dia 17 do

Bíguaçu. DIZ Benjamína SI- IV do art. 178 do Coo; Proc. ,'0 de fazer renascer entre pela oportunidade de ver o corrente mes, quínta-feira, as 8 horas. na Catedral Metro�

mOJ;es, br�s.ne�ra, �oIteira, ICivil. en.tregando os, autos, Inós, o espirito de confia.nça qU�vi, mais confiante f� politana, pele decurso do segundo .ano de falecimento de

. maI�r,. religíosa, resIden�e e

I �m seguida, a� patrono da
1 no

bras-ileiro. Esta confian- �aI� �;gulhoso de ser bra- sua esposa

dom�c�h�da em Angehn_a, i
requerente, Indepen�ente- ça estava descrescendo. Era aileíro .

ARACY VAZ CALLADO

mumerpio e comarca de Sao mente de traslado. Da-se a comum ouvir de pessoas de
'
----

Nêsse ensejo externa sua imorredoura gratidão

José, POI: seu bas!ante pro- I presente o valor de
.:
.... grandes conhecimentos, fra-

'ElUDAS, REUJlA.TI8KO todos que assistirem êsse ato de fé religioSA.

cu rador
. Infr� assinado, ad- ,Cr$ 2.200,o?, para efeito de ses como estas: que nós não

• PLACAS 8IJ'lLl'l'1C.AI -'--

M
voga�o ínscrrto na O. A. B. 'alçad� ..

Nestes .termos, pede temos petróleo, que o carvão HIII1r de N'OU08Ira Deposito d . oveis
Secçao deste Estado sob o

.

deferimento. Biguaçu, 30 de nacional jamais seria quei-

-. 47�, residente em FI?ria- 'novembro de. 1951. (Ass.) mado por nossas maquinas ".dte.a�o
auxiliar •• In

MOU�A
nópolis, na ru� Ur�guaI, 15, pp. Paulo Felipe, advogado. e que os brasileiros não ti-

tam••to da .tttu. �

onde recebe cIt�ç?e.s, (doc. \Estava selad? com estampi- nham capacidade para dir i-

.•

1), que tendo de InICIO, cons- Ilhas estaduais no valor de
gir grandes empresas indus- A luft !!l _S_ _

Dormitórios - Varandas - Copas Laqueadas e

tituido como seu. procura-
I�r$ 3,50, devidamente Inuti- t.riais. .

':siO .-. Pastex.

dor. Q sr. Valdemíro Louren- [Iizadas. Despacho: Como Felizmente hoje o brasí- �. Aluga-se uma casa bem
Reforma de Copas Laqueadas - Peças avulsas.

ç.o Rios, reside�te e domici- i'eql��r, l:?ti_fique�se. Bigua- leiro já acredita e� si mes- confortável, à - Alameda
Ultimas novidades.

hado����»---, i-;--l.<;.�����9_d1:l1�;�. 100, �a,>ilua ..c�:pacida.de.....te;;- d.GJfo Kond�t: nO 6.
Preços Módicos

t� mumcrpio e comarca de_ (As�.). Joao �a�dldo da S11- nica e na expansão de seu Tratir ao lado nÕ 2, no
Rua 'Conselheii'o M-afra n9 182 �. Fpolis.

1hgu�ç.u, p�ra vender a A.., v�'. JUl� de direito em exer- país, dando um verdadeir-, armazem.

nastâcío RlChartz,. um te�- CICIO: E para chegar ao co- comppromisso ao Brasil,

reno de.sua p:oprIeda�e: �l-, nhecimento
dos interessa- que é, no momento, apesa-r Agen tes

to no RIO Fartas, mumerpio dos, passa o presente com o de todas as nossas difícul-

e comarc� d� B�g?!l-çu, her- prazo de vinte (20) dias, dade.s eventuais, um arqui- (INTERIOR)

d�do no m�entarIo de su.a publicado e afixado na for- pélago de abundancia, en- Preciso em todas as e ida-

mae d, Matilde Manes SI- ma'da lei. Dado e passado 'tre zonas necessitadas e des e vilas. Ambos os sexos.

manes, mas, como resolveu, nesta cidade de Biguaçu, carentes de civilização". Boa oportunidade. O'timas

não mais efetua,r a aludida aos três dias do mês de de- Há cerca de oito anos, o condições. Escrever Cia.

veida, é a presente para re- zembro do ano de mil nove- presidente Vargas encontrou Brasi'l. C. Postal 3717
_ S,

vogar os poderes outorgados centos e, cinquenta e um. um jovem engenheiro traba- Paulo.

ao sr. Valdemiro, outorga� Eu, Orlando Romão de Fa- lhando em galpões empres

dos em notas do mesmo tabe- ria, escrivão, a fiz dactilo- tados pela Central do Bra�

lião de Angelina, onde tam� . grafar e subscrevÍ. Bigua- sil. Era o engenheiro GaI

bém se fez a revogação (doc. I çu, 3 de dezembro de 1951. vão Antunes. Nesses gai-

1), de acordó com os artigos (Ass.) João Cândido da Sil- pões emprestados, ele.fabri-

1.316 e seguintes do Código I va, juiz
de direito em exer- cou nóssa Ia locomotiva e os

Civil. O valor juddic'o da re- ; cício. Confere com' o origi- primeiros motores dos caç�s

vagação consiste na notifi-: naI afixado no lugar de-cos- submarinos da, nossa esqua.

cação por mandado a pes- 'tume. O escrivão: Orlando dra. O proprio sr. GetuIiü

I,soas conhecidas e a tercei- Romão de Faria.
-

Vargas lembrou em seu digo

MAGROS. E FRACOS
I

curso: ,"Nunca mais perdi
de vista ,eSse tecnlco". Deu

r-V A N A O I O. L
toda a ajuda possivel, por

que se tratava da instala·

ção de uma industria basi-

Ica para o nosso progresso.

Graças a isso, hoje trafe

gam espalhadas por todo o

país, muitas locomotivas e

automotrises fabricadas por

aquele jovem engenheiro,

que é hoje,.ó diretor das In

dustrias Reupidas de Fer

ro.

Acrescentou o presiden�
te d"l Renublica Que urna no-

....- .._-- �
-.-.-

- _-....•-.---.._..
- - ",._. _.

MISSA

8.U8 INTERBSSE NO

•
Rio de Janeiro .erlo

bem defendidos por

I.
.uLINDO AUGUSTO ALV118

advo,ado
AT. Rio Branco, 128 - S.lu 1801/.

Telf. 82-6942 - 22-800a.

E indicado nos casos de fraque

za, palidez, magreza e fastio, porque

em sua fórmula entram substancia.s

tais como Vanadato de sódio, Lici·

tina. Gilcf'rofosfatos. pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz

nos casos de fraqueza e neura�te

niaR. Vanadiol é indicado para ho.

m",ns. mulheres, crianças; sendo fór·
..... '11a �nnhpcida pelns grandeR roê.

1!cns p pstá licenciado pela Saude

�Io fBAmSt!O J)f) S"l, oara NOIA JOII
Info'ma '5•• o.,mo' "o.ot••

. •00pol,,-C.'lo. Rotpçl:tl!!SIA
-( l-o TrJd(\trt 1,2)7' ( Rnd. tele••

fI"l ••� do SuJ-C .,;101 FlI)f!f)('N:e ;;:tA - Cl-Telelone 6 MOORBMACB

Sabão

"i'rqem·. Especiâlidade
da Cla. "ETZEL INDDSTRII(L�JoIDvll". (.arca registrada)

________

�

T_o_rn_a__'8_._roup_a_�_r��qoi�ss�i=m=a� ----��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ReaJustamento ctos inaU- O RAID DOS JANGADEIROSvos do D. C. T.
RIO, 16 (V.A.) - o deputado Manhães Barreto, re- Os heretcos .homens do mar, DftO fardarão a pa�-lator do projeto que dispõe sôbre o reajustamento do

pessoal inativo dos Correios e Telegrafos, declarou que sar por SaDf� Cafarinaainda não relatou a matéria, visto estar dependendo das I '
. . ,.... .

.

f .

-

M' ist d F d' d I Exemplo de heroismo.,. ,dêS-I
stca do 6° B. C. da I� orca I cearenses: Sem conforto al- tes pescadores conseguorr-ln ormaçoes que requereu ao InIS 1'0 a azen. a, 111 a-

.

'

, .", .

1
'

gando do "quantum" da despesa que resultaria da apro- heroismo tão proprio dó b:a. Publica, �mo.clOl!ados abra., gum, ahme�tando.�e de ,I:a- repousar, Aint a aSSIm, o

-' d' M di t I I síleiro que o torna- perfeito r çaram seus irmaos do nor- padura, farinha de mal1CUO- programa vem prejudicar o-vaçao o mesmo. l as - ,a Ian ·ou - (e .qua que!" ma- ,
. .' .. , ,.

..
_ .

t
'

neira daria seu parecer favorável' na Comissão de Fi- cidadão e soldado, quando te. ca, carne se.ca e peIxe:" que descanso tao JUS o, pOIS, que
,

,.
.

'

d luta - o dos . 40 DIAS NO MAR durante a viagem os janga- sempre, passam de 5 a 7nanças, pOIS entende, tambem como os relatores das co- no cam�o a
. ,

'. .

.

, '".,.,' -

d J ti V·
- .

t t I jangadeiros nordestmos e Foi uma bela manhã dJ J..1 deiros enfrentam o Jl1"". di: dias sem dormir.rrussoes e us iça e iaçao, que o reajus amen o (OS
d t b r d " d it íand 1- EM SÃO PAULOdedicados servidores do DCT aposentados se impõe. dêsses que empolgam e ca- e ou u ro o ano passa o, e nOI e, guian o-se rao 1"0-

racterízam a' raça. {presente o governador do mente pelas estrelas e pe-. Hospedes oficiais do !<�5-t-_ ........-_-.-.-_.;_.._"'........_...._......-......-.:-.......,........................,..,.,_._....._"._._. _

Do Ceará, em jangadas Ceará, soro Raul Barbosa. ai- los ventos. tado, os jangadeiros �m São

por êles denominadas "Nos- tas autoridades e incalcula- A jangada, construida de Paulo: Pessoalmente, 'o go-·

sa Senhora, da Assunção", vel massa de povo que a pau piuba, é impulsionada vernador Lucas Garcez, a

I I' em hom�na.?em à p�droeira jal,1gad� ':�?s�a. Senhora �,a por uma vela de pano bara-. companhado de outras altas

Ido
Ceará, sao : Jeron imo An- Assunçao IDIClOU sua au- to, de 37 palmos de cornpri- autoridades 'recebeu OR in-.

dré 'de Souza (Mestre Jero- daciosa aventura. Cinco ,ho� mente por 10 palmos de lar- trêpídos homens do mar.

nimo); Manuel Lopes ,Mar· mens fortes, pele bronzeada gura.
..,

RUMO A META FINAL

l tins (Frade); João Batista pelo sol causticante do Nor-I Mesmo aSSIm, J� cornple- Em dias desta semana,

-�'lorj�-n-ó-p-o-I-is-,-Q-u-i-n-ta---f-e-ir-a-1-7-d-e--'J-a-n-e-ir-o-d-e-1-9-s-2-1 de Oliveira (Trinta e Um); deste, pés e mãos calejados; taram. o seu 40° dia de via- os jangadeiros intrépidos.
------------------------- Manuel Lopes da Silva (Ma- pela proprla.natureza do seu t gem sem dormir, pois a bor- zarparão, rumo à meta final,

né Preto) e Raimundo Cor- serviço cotidiano" viei'am! do não há meios para tal.. que é Pôrto Alegre, deven ..

Assembléia Legislativa reia Lima (Tata), que não mostrar,a seus irmãos d,o.SI:11 Escalando nas capitais, e do, nêsse percurso, passal

ponde completar o "raid" como VIvem os pescadores agora em Santos, os valen- a ilha de Santa Catarina,

�li�:eJ:d���!����,dOvi����o �� O Aconlecim8D.to de, AlÍte-Outp,m:Sessão de Incerramentn malaria. Em seu 'lugar, está
viajando o solerte reportar

'. (Continuação) Vinicius Lima, do prestigia-

l;;a S I
-

B
A

IOf·
· lO deputado Bulcão Viana, como porta-voz. do Co- do jornal "O GLOBO", do lnsta ada, o enemente, a o sa lelar:vêrno, procurou justificar o aumento da taxa do sêlo, Rio de Janeiro, que está pa- 7

alegando que o erário público prec'isava de mais recur- trocinando a sensacional fa-

d V I
A'

d C'. ('.,sos.
çanha dos pescadores nor-

. e
.

a ores . e �ant.a alarmaVejam só como são as cousas: para ter mais recur-
Idestinos em homenagem ao

sos financeiros, o governo do sr. Irineu Bornhausen, que presidente Getulio Vargas. Às 17 horas de ante-on- falaram os srs. dr. João

I
Bôlsa Oficia.l de Valores'

tanto prometeu ao povo" procura fazer justamente -o con-
A SITUACÃO DOS PESCA- tem foi realizada, à rua Bayer Filho, Secretário da de Santa Catarina, e, final

trário, exigindo desse povo sacrificios impossiveis, nu- DORES CEARENSES João Pint.o, esquina da Nu- Fazenda, que declarou inau-
I mente, o Corretor Mário R,).,

ma época de crise enorme e angustiante. Será que o sr. I A finalidade do "raid" é nes Machado, no edificio gurada a Bôlsa Oficial de berto Bott, que encerrou a
Jrineu Bornhausen 'quer matar a pobreza à fome?

da maior importanoia para Osvaldo Machado, a sole- Valores de Santa Catarina; solenidade.
,

Outro argumento a que se apeg.ou o orador, fOI a-
.fi numeres» êlasse dos pes-: ne instalação dá Bôlsa OH- ! dr. Mozart E. Pereira, Con- O acontecimento. que'

quele de terem os deputados pessedistas aprovado pro-. cadores cearenses. Avistan .. cial de Valores, cujo ato sultor Jurídico da Comissão marca o início, em Santa
.ietos d� auxílíos :: diversas ,e�tidades:, No entender �o do-se com o presidente da contou com a presença. d.e I

Nacional de Bôlsas, sr. Cat�rina, de uma organiza-,nobre 1.I�er, da �l1l�0 Democ�atlc� NaClOnal, a cOl�cessao República, no dia imediato altas autoridades �as quaIS Charles Edgar Momtz, Pre- ção que será conquista de'
de amalIo ImplIcarIa na obngaçao de aprovar leIS con- ?to da sua chegada ao Ric destacamos - Governador sidente da Federação do Co- elevado nível no terreno do.
trárias à economia do povo.

-

os jangad�iros f�zeram-Ihe lrineu Bornhausen; Capi- mércio de Santa Catarina e comé�cio e da indústria,
_ N�sse �eu modo de ver as cousas, o deputado Bul-

�ntrega de um longo memo. tão Euclides Simões, chefe da Associação Comercial de muito virá, contribui,r para,
coa0 VIana e constantem�nte ,a�artead,o, s;empre no sen· rial"no qual estão contidas da Casa Mi!ita�; Almira�te Florianópolis, em no�e das o pro�résso �o.Estado. .tido de provar que o projeto e .mconstItucIOnaL

as reivindicacões dos modes- Carlos da SIlVelil"a CarneIro. classes produtoras feIto o ASSIm, notIcIandQ, embo
•

Indo à t�·ibuna, o deputado Wilmar Dias pronunciou tos pescadol'�s. Eles dese- representado pelo Capitão que se seguiu a leitura, pe. ,1'a tárdiamente, a inaugura
llnportante dIscurso com argumentos que puzeram a cor-

jam apenas que o Governo Tenente Bonifacio <le Car- lo Corretor Alcino M.. da, ção da Bôlsa Oficial �e Va-
reI' os defensores do governo.

" Federal volte suas vistas' valho Neto; dr. João José Silveira, da Mensagem eu. ,Iôres de Santa Catarma, {)Em suas considerações provou o nobre parlamentar,
para os problemas que afli .. de Souzá Cabral; dr. João viada pelo sr. Presidente da ESTADO se congratula, e o

q�e o. governo l:ã? mede despezas paI'a aumentar a sua
gem a sua' classe, Completa- Bayer Filho; Capitão �al- Bôlsa Oficial de Valores de faz muito à vontade. com

n:aquma burocratlca, mas veta despezas quando se des- mente desamparados dos p0' mor Borges, representando o São Paulo e da Comissão q�a�tos desenvolvera.m sua.s:tmam a melhorar o povo. "det;.es publicos, eles peq,em dr. Secretado· da' Segurança Nacional de Bôlsas, corretor atIVIdades para a concreh.
Mais adiante, acrescenta o orador que' o aumento do

agora que a pesca no Nor. Pública; acadêmico Jorge Ernesto Balrbosa Tomanik. zação dêsse empreendimen
imposto viria gravar. unicamente o comercio de alimen- deste' seja regulamentada. Fontes, representando o .. Com a palavra seguiu.se o to que, esperamos, virá con-,
tação, tornando m�is difi,cil o problema da alimentação, Escolas,' hospitais, assisl:en- P,refeito da Capital.; dr. Ze· Corretor Alvaro Saraiva de t.ribuir p�ra o eng.randeci ..
enquanto que as mdustnas, onde o sr. governador tem cia social e escolas de ces- ferino Carv�lho Neto, Pre- Souza Dantas. P,residente da mento de nossa terra.
?"ra�de� inte;'esses. finan?ei�os em jQi'o, enquanto essas

ca, bem com�, apose�tad�ria feito de Tijucas} dr. Ader-
,•••••••••� _mdustnas nao serIam atmgldas pelo aume,nto, pelo Instituto dos

\ Mál'iti. baI Ramos da SIlv.a. ex-Go-
O deputado Osvaldo ,Cabral procurou ll1terrom?�r o. mos, é o que querem os jan· vernador do Est�do; dr.

I F de..'o�ador com apartes f�CCIosas, mas o d.eputado Wllm�r gadeiros. O povo, dm;de Na- Houza Dantas.,P_resIdente da, . uga O ['.\111.0'US,ODiaS lhe rebate os sofIsmas com a realIdade das estatts- tal no Rio Grande do Núr- Bôlsa de Valores ,de Santos;
ticas, pelas quais se prova que o governo enquanto nega te' até Santos tem s.abido dr. Mário Correia, Presiden-
Q aumento dos .fu�cionários sob !l �legação de não �av:r h�menagear a' bravura d0S te �e. Bôôlsa de yalo�.es de O bárbaro assa.l'SI·nio do D.es. lo..;verba, gasta mllhoes com a admlssao de .-novos funcIOna- irmãos nordestinos. CUrItiba; sr. Jose Joao Co- ., ,
xios, só para favorecer correligionários. Em San tos enorme pertino de Medei!l"os; sr. rl�t·1 deu àl de Vila DiogoEn:urecido, o deputado Os�aldo 9�bral �esal1da em multidão se comprimia· des- Guid� Bott; sr. Pedro �in:" :J" •••

acusaçoes d� t?da � ordem a_ adml�lstraçao passada. de às primeiras horas da :l\Iar�ms; sr. Roberto OlIvel- RIO, 16 (V.A.) - Valtel' va à praça Quinze, escolta-
�as nem aqUI fOI ;felIz, como nao podIa se-lo: o orado.r manhã para assistir a. <,he- ra; sr. Newton da Luz Ma- Rosa, o b�rbaro ,autor do' do pelos soldados Francisco

n�ostro? que o :�ttlal go�erno" em seus desnran.dos adml- gada dos jangadeiro:;. Rlf- cuco; sr. Charles Edgard assassinio do desembarga- Augusto Torres e Franc!-::
Dlstratnvos, est� destrumdo tudo quanto, realIzaram os tretanto, somente por volta Moritz; sr. Osvaldo Mac�a- dor Mauriti Filho, fato já co .Soares dos Santos, da 23,
governos antenores.

das 18 horas é que rleu à do; sr. Augusto de Fana: amplamente divulgado, 10.- Companhia do 1° Batalha0,
Continúa na sa pág.

. praia do GOl1zaga a minu\',- dr, Henrique Rupp Jr,; Jor, grou fugir, quançl.o, na, ma- de Caçadores da Policia Mi,
----------------�---- -',

J' Guedes' dr Osmar drugada de ontem era con- litar do Estado do Rio. Va, .

Adoça-O ·do p'a-O Dl.l·XtO �:::.e��g:::a���!o��;:e(��= C��ha, sr. FI�vio' Ferrari; duzido, sob escolta, da Pe� lendo-se dum momento de

/ .

'

.' blico, que a levou nos om. Monsenhor Joao Crysaski, e nitenciária de Niteí'ói 'para distração de seu� conduto-

I d
•.

.

I 'ta soa d alt co Petrónolis, a fim: de ser sub- res, Valter Rosa saiu a COl'-em O O o pais
.

, ,bros, assim como aos senE! m�I •

s pes � ? "o -

y

, .

.

. , tripulantes, até o palanque rnerclO e da mdustrIa . de metido a novo julgamento liu reI', penetrando no Mt!rcadci'
RIO� 16 (V.A.) - O mmlstro da' Agncultura aSSI- oficial armado defronte

.

à nossa capital. Tribunal do ,Turi da cidade Municipal, e dali tomanrlo'
nou, hoje, portaria aprovando as seguintes instruções fonte luminosa Cumprindo o programa e- serrana. ·A fuga se deu I destino ignorado.
para, adoção do, pão_misto e� t(}d� o país: "O diretor.do! Altas autoridades (!lVlS, laborado para á solenidade, quando' o criminoso chega,- I Continúa'na 6a pág\SerVIço de Expan-sao do TrIgo, nos termos ?O decreto militares e eclesiasticas a-, �

30.350, de 29 de dezembro de 1951, resolve ba1xar as se· 'correram à chegada do'l "l-I P f'
,

S t f
.

-da'velguintes i?struçõe�: 10,- a. taxa de �arinha�. suced!lneas,itrepidos pescadores. É·· ��j- « ro essor a urn·O>r um mago. orml .....a serem lllc?:poradas, a farmha de �l'lgO sera d� dOIS por
1 dos, cantando o HinoN'l':io-I, I' , , '.,

;:�i�h�ed�a���oa :r:olz�spa de mandIoca e 2 por cento, de ual ao som d�' ban�� de mu- Adivinhava o passano, O· presente e o .futuro, m�s"
2° - o forJ;lecimento de� farinhas sucedâneas só po- - '.

"h ·gada 'da 'pnll·C·'3
.

-

derá ser feito diretamente dos produtores aos moinhos SOCIEDADE CATARINEN-· Dao prevIU a ti e . r. .de trigo. 3° - em caráter provisório e até que se nor· SE DE BELAS ARTES I RIO, 16 (V.A.) - Em seu'
"

lbo,
a impOl'tancIa de 120,

malize o mel'cado das farinhas sucedaneas, poderão os Convocação moderrio gabinete, na rua Il'ém, as coisas não estavam cruzeiros, referente a uma.
moinhos suprir a falta du.ma das farinhas de mistura pe· De ordem do sr. Presiden- João Cae_tane, 14, na Urea, boas para o "professor Sa· consulta. "l

la r��pectiv� per�entágem ·.da outra. 4° -'�ica proibida te, convoco todos os asso- Alberico Amorim, de ,25 i turno", pois não adivinhara 1., Le�adD;, à especial,izada, (}
na mIstura a farmha de trIgo o uso de quaIsquer outrQS ciados para reunirem·se em anos, casado, ou ,melhor, o I que, em vez de um consulell- advmho mostrou as auto-:
produtos de .m;mdioca ou de arroz (farinha de mesá, sessão, 110 pl'óximo dia 20. "pl'ofessor Saturno" era um :te, batia à �cirta do seu a!�aI'- rid;:t�es que estava em "si
fubá, fécula, farinha ,de quirera etc. Domingo, em sua sede so- mago formidável. Auxiliado �taménto a policia. E foi as- iuação legal", pois tinha a

5° - para os fins previstos no artigo 3° do decreto ciaI, à Praca 15 de Novem- pela secretária Célia Brasil, I sim que 6 "professor Satur- SITa tabela ,de preços, os.
30.350, de 29 de dezembro de 1951, fica permitida até ui· bro, às 9 h;l'as, afim de ele- solteira, de 30 anos, re::;i.lno'� foi preso pelos investi.lquais variavam de acôrdo'
terior deliberação a fabricação de farinha isenta de mis- gerem a nova Diretoria, que! dente na avo Copacabana, j gadores Lucas e Bezerra, lo. I con'! o prazo das consultas.
tura até ° limite de 15% da produção de' cada moinho. irá reger os destinos desta: 1.246, apartamento 203, e tados na Delegacia de COS.,I

No mesmo dia por exemplo,
6° - as infraçõrs da presente instruçã9 serão punidas no períoqo de 1952-1953. : sem precisar de "bola de tumes, no momento em que o "ciente" dava em paga
com as penalidades previstas no artigo 4° do y:lecreto Florianópolis, 16 de ja- i crista!'" adivinhava tudu. recebia das mãos da "clier.- mento 1.00� cruzeiros; em
30.350, de 29 de dezembro de 1951. 7° - a presente ins- neiro de '1952. I Era grande a afluência de te" Otávio Marques, estiva-130

dias 120 cruzeiros; em

trução entrará em, vig_?l' em todo o território nacional pa Aldo Beck - 10 Secre-! clientes, em seu gabinete. dor, residente na rua Ma- I?, 1ias 200 cr��eiros e em 8
data da sua publlcaçao. ltário. ! Ontem, positivamente, po. rambaia, 143, em Vaz Lô-, (üasJ40�,-cr:uzelros.

, ..
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