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Pelo que se infer-e do discurso do sr. lrineu Bornhau- ! que é bem possível que dele S. Exa. já tenha colhido uma do conhecimento reafirmação feita por V. Exa, ao sr,

seno pronunciado aes
" Ioguetes tio prime�r{) aniversário IlíÇão' e modificado o seu pensamento, para, após êle, re- 'Presidente da' Associação Comercial do Rio de Janeiro,

da sua pasmaceira admlnístratlva, dois foram os fato- petir o, gesto de Cristo na conhecida passagem bíblica, ,. no sentido de evitar criação e aumento, de. impostos e ta

res que lhe entravaram, o govêrno : o Legislativo presen- ! O plano agro-pecuário está sendo es�udadoi por uma xas que contribuem para elevação do custo de vida, vem
te é Q E_xecutivo passado. comissão de deputados de todos os partidos, sôbre. a pre- manifestar a V. Exa. o seu mais decidido apóio e OS seus,

, Examinemos, hoje, a primeira suposta causa da inér- sidência de um representante da U. D. N. Buscando aper-j mais calorosos ilplausos pela oportuna e tranquilizadora
da e do fracasso da administração udenista. Declarou o f'eíçoá-lo, essa comissão, convocou os técnicos 'do Estado declaração que condensa não só as aspirações do povo
:sr. Governador tIue a maioria da Assembléia Legislativa para dlscutí-Io em conjunto. Fôsse êle aprovado, de afoga- ' brasileiro como, especialmente, a linha de conduta 'do
tem procurado, por todos os meios e modos, impedir o dilho, restaria: inútil e inexequivel.

f

,
I Govêrn� Federal, legítimo interprete da vontade popular,

'Poder Executivo de r.ealizar as obras constantes do seu Seria, nada mais, nada menos, uma simples lei teó-
'

no. combate' em prol dos mais justos anseios das classes
programa d� ação. , _

r ica, sem resultados práticos. No tocante a "êle, ressalta I trabalhadoras. Cerrando fileirás em tôrno de V. Exa. a-
,

A acusação' não resiste ao mais leve sônro. A maio- evidente, não só improcede por inteiro-a acusação do sr. proveita 'também. esta Assembléia, a opôrtunidade para'
ria legislativa, através de várias dezenas de leis, deu ao Irineu Bornhausen, como ainda é, falsa.

�.

estender ,os seus aplausos ao veto. 'que. coerente com suas.,
govêrno túdo quanto este lhe pediu. Não lhe .recusou .": TAXA RODOVIARIA - Na sua plataforma de can- afirmações, houve por bem V.·Exa. opôr à recente lei do l
um S(I credito soIi�itado. O sr. Ir íneu Bornhausen, (para dídato, o sr, Ir ineu, Bornhausen, por duas vezes, eloquen- Congresso Nacional de aumento à tributação sõbre car

alicerçar -o seu libelo contra o Legíslativo enumerou ape- temente. se manifesta contra o aumento de imposto. As- hurantes que tão graves reflexos teria na economia dos
nas tres projetos de origem governamental que não me- sim ê que, depois de prometer COM O p'OUCO FAZER transportes' e, conseqüentemente, no preço das! utilldades :l

receram aprovação : o plano agro-pecuário, a taxa rodo- MUITO, acrescenta � "Mas com êsse pou�o se poderá f'a- em geral".
vijiria e a ,reforma da lei do selo. Bastaria arrolarmos zer muita coísa : poder-se-á até mesmo enriquecer o Te- ,Esse telegrama; além do voto da bancada da U. D.

aqui o, elevado número das suas "mensagens aprovadas souro, sem aumentos constantes dos impostos estaduais r N., teve ainda, na sessão de 29 de outubro-do ano Passa-

,p'or 'unanimidade, para que o'povo tivesse a Inova de que é 8Ó, aplicarmos os <Únheiros públicos em obras uteís à do, o apóio da palavra do seu líder, deputado Bulcão
o Legislativo deu contínua e completa colaboração 1)0 coletividade, --: (a casa da ,Estação Agronômica, por Viana, que, à certaultura, declara quanto.ao veto do sr,
Executivo. Dos três projetos acimas referidos, um não exemplo). _!_ e então o pouco se tornará muito". A seguir Getulio Vargas, .que o seu exemplo deve ser seguido nes-

-v

foi recusado, por que continua em
-

estudos, outro não po- doutrina assim: ,"!Abrir novas fontes ,de rendas
_

e não te'Estado,
-

4

.;

,deria merecer aprovação porque contrárto aos interesses sugar as existentes, através de sucessivos aumentos de' Estarrece, depois disso, o fato de o sr. Governador,
do povo e o terceiro se não Iogrou apoio,'foi porquedois impostos - eis o que é necessário fazer para aumentar ainda teimar em aumentar impostos e taxas antí-econô
-deputados da U. D. N. decidiram vetá-lo. Façamos a his- a receita do Estado".' , mícas, Causa dó, diante qisso, que a bancada sítuacionís
tória desses três projetos, os únicos que o sr. Governador

-c

Depois de tanta ciência 'econêmica infusa, o Go- ta houvesse achado jeito para votar a favor .da taxa-re-
t-eve para ,apontar como. denunciadores do empenho da vernador se rebelou contra o candidato 'e passou a' reme- dovíárfa. ,.�

,
,

'Assembléia em lhe impedir a realização das obras do ter ao Legislativo sueessivespro'[etes de aumento de im-
• Ainda mais: um govêrno que, por comprovada incú-

seu programa: , 'postos, como os de transmissão ínter-vivoe e causa mor- ria e incompetência do seu Secretário da Fazenda dispen-
v
PLANO AGRO�PECUARIO. _:_ Nem do seu progra- tis. da reforma da lei do sêlo e da taxa rodoviária. Incí- sa cerca' de CINCO MILHõES do imposto .de bebidas e

ma de govêrno nem da 'sua pr imeira mensagem,
-

consta di�do esta última díretaraente sôbre os transportes, atin- f'tlmo - imposto. cuja majoração- é um bem social - não

,uma única alusão a êsse plano. No seu discursd; () sr. gía em cheío-a produção e teria reflexos imediatos no tem autoridade para reclamar' a rejeição de uma 'taxa

.Irtneu Bornhausen, entretanto, incluíu-o como" projeto. encarecimento da vida. O ,Legislativo catarinense não manifestamente prejudicial à economia pública e ao bem
de or igemgovernamental. Não é verdade! O plano agro- I poderia aprová-la e se o fizesse estaria arremetendo con- estar do povo.' , .'

.

.

pecuário, que está na Assembléia e é ali o 6nico . dessa_I tra o próprio povo. .'
,

.

I HEFO�MA DA LEI DQ SÊLO - Derrotaram-na os

natureza. tem orig'em parlamentar e vem da legislatura I Acresce,' ainda, o seguinte: quando' o PreSIdente correligionários do sr. Governador. Lei também eivéfda de
anterio.r. Estaria, sem dúvida, arquivado, como. 'tantos Vil- I 'VargaS' veto.u uma lei, de. alImento da tributação sôbre erros, mal estlldada, mal proposta. S" Exa. de�.e de quei
tro�, �e ? Presiqente daquela �a�a nã? o �esenterrasse

I

carburantes - pelas. mesmas raz�es de incidir sóbre os ,��r-se do� deputados uden�stas q�e não quiseram apr�-,
para Joga-lo out�a vez ao plenano. FOI autor desse pro- transportes, traumatIzar a produçao e ,aumentar o custo va-Ia, e nao fazer demagogIa. e, atuar as culpas par� CI-_
jeto o ilustre deputado l{onder Reis, cuja permanência de vida' -,;. a Assembléia de Santa Catarinà, pelo voto ma da oposição. '

,

no mandato o·sr. Governador não. teve a coragem e a' ener- unânime das suas bancadas, transmithi-Ihe o seguinte
-' -

Aí ficam, reduzidas a maiô de perrlilongo, como diz
.gia de garflntir, livrando-o e se opondo às' pedradas crio) telegrama de aplausos:' o Zé-Fidelis, as. acusações do Governador ao Legislativo_
minosas com, que-o lapidaram! Ml,ls deixt;mos o fai?>...�ois "Assembléia Legislativa de Santa Catarina. tonian� RUBENS DE ARRUDA,RAMOS

�;::�i·�l�:;����tR
l T:empo':'_ Bom. ,

.

, t ..

Temperatura - E'ltáveL
V,entos - Variá\'eis, fres-

S cds; ',i

� Tempâaturas/ - Extre
; mas de ontem: Máxim� 28,0,

:r..-...,.-........,.�.....--..• ..,.�P,.,... Mínima 22,0.
-

, .....,..._,---,..../.
" k-.,..,...·........,.,_._.....V

Edição de hoje - 8 pa'_gs_.. �'_._---'� F_Io_r_ia_n_.ó_p_O_li...,..s,-T�rça-feira, 5 de Fevereiro de 1952, !" ,50 CENiAVOS' Surto' de paraU-
EISENHOWER NÃO DEIXA-ISO' mi'l�ões, a f:liv·ida que 8ta iDfaDtI� DO

.

RÁ O COMANDO
. ;aRl���.?�f��o�,_�!�a'!o��;��r�!! 8�!!t�i�n!I���Al

Ottawa, 4 \U:"'P.) .......,. Em I seJa qual for o desenvolvI-.lmandante supremo das for-, .

.

t' 'nd:' d' b t
- Um surto de paralisia in-

'face da entrevista concedi- fmento da catnpànha eleito- 'ças atlanticas. ., I: n1,0 :�ngen mo alt_ adnao RO- i pe 1'a so re o aSSl111 o. .

fantil' se manifestoil no Nor-
7, • I

'

.

. .

d'
. UClODOU a ques ao o Pf.tgg-I

"
'

i

da à Imprensa ontem pe o ral,para a presIdencla
.

os ..._..._...._��......-_-.--!"u...__••__·.,.··,'I' t .' ,.t'·, d' b"'," 'A. ESPERA 'DA' 'II"'IS"'-··
te de Minas. Em Curvelo já.

E t d U'd I
' m,en o, ,lOS expol <I ates .a .,. n,

'

, L, .V1 ;:,AO
SI'. Lester Pearson, parece s a os lll, os, o genera

R' I'''' , '1 ,'. d f t d 8() '--I'
.

COM'ERCI AL se. regi_straram 8 casos que'
. ... , .

V
,RLe_IOS e ,ru as, e Pli, , � (�

que as referenCIas do tnmls- EIsenhower permaneceria D O uçao em; II -

1
.

d 'd"
,

R 1 t t"
foram constatados no� últi-

E
' d' C d' . d d S H' A TI � .

.

,'lOCE!
ce cruzeiros eVl

0.31
ea men e 'es ,IV81'am os .

iro do xterlOr o ana, a a no comall o o , . . L. .:. , • • . mos dIas. Em Corinto a si-o.,

.

d, d. Tt
\

IE
1" t" "d .1 ,or do n· t' d.o

aos mesmos e resultftutes de laranJen'os e b.ana,n..
elr(\'3 na-

respoelto ,o c�madn AOtmlI tl.ar ,., IPe o menos a ,e o ,mes e 8, 'IiR a '1Iluc1'08 obtidos pelo comer.. b'icios com o sr. Bati:::t.J. l�u- tuação é ainda mais' a,Iar-
'da l'gal1lzaçao o an ICO JUl1 10. ' ,

. Y·. • • � t d t' I
'

. . 'rilante, uma ve) que a epide-
Norte suscitaram üÚerpreta Pearson

.

absolutamente LONDRES, 4 (U.p.) .:.__ I,CIO Im�or a OI' arge�"lllo zal'do. E ,c?mo l\ovldad(�, �hs- mia assumea.Ji maior exten--
-

"'.
t O 'd'" 1

-

f 1

.

t" d O governo conservador de com

a. vell,da,
em consIgna.- se o embaIxador que (I dU'e-

ç'oes. Juexa: as. preSl en",e nao ,a ou �m l:e Ira a,,, por .' '., I
-

d' 1" ". h .

I
." , . são.,

I C Ih Atlantico a'pe- .cualquer motivo do general Wmston C,hurchlll propos çao. e. alanJ�s e
. anaras tOI' de CambI?S ' ':10 Banco

, A fim de pl:omover a. pro�.c.o on�: o
.,_ d' E'.' \,' 1'" duma revolucâo no serviço I

do BrasIl..Contmua o Baneo Central lhe solicitara pró- fnas e�11ltlU a' 0PWlaO' e que, ISeU'lo\ver, (O posto e co- ., '

C t 1 d
.

A t" ilaxiá das cidades' seguiu
:_---..............

'!""'"-----·R-·,-O........-p'-M
....

O-
....

-L
..

--I�S;.�·O.-... I �:n���i�s:��iO;���iv�;�n�:s<� ,����i���:; ��;;i�:i�o,P:�;� , ·�����b�eÇã�o�?e���rtt:��l.'�'!�� !�o�:�fs�aP��a::lio o ;:��:i..
EM PET .

I.
.. um bllhao de doIares ao Era- v �a anca, IStO e; pOl' ml'lO 'Mota que levou'medica�en-'

.
.

'

','. ..
'� 'rio britanico. O Gabinett: -mo em Úlçe da resolução do de ltln acordo entl',�· (io; .Ban-

. , tos de urgência.

Presl-dente' da Aepublil'a a�l'esentou um Pl'OJ:to d� gov.ernO' .brasileiro,· de s6 cos Central e 'do Brasil.
'

K,· "
. le<l no Parlamento lmplan- assl1uar novo convênio de ; Tal proposta foi, no eJ:- O· d

·

d dRIO,.4 (V.A.) - O presi-. deixou o Catete às 11 horas, tando o pagamento de hono.' frutas depois, qúe o referi- tanto, recusada pelo,s fru'
riso a CI a e •• ,

dent.e ,da· República deu illi- em compa.nhia dó ministro rários por certos
.

serviças do débito, seja saldado, eo· teiros, não só porque eonsi
do, sábado último, ao seu Simões Filho, do sr. Rober- que anteriormente eram gra- Imo nos informou' uni dos in- deram mais eficil'!nte a me.

veraneio, dirigindo-se na to Alves, seu ,secret�rio par- tuitôs, aO' mesmo tempo ,em j
teressados �o assunto. \

.

diação do Ita'maratí, coma

_i:m,rte .da manhã" par_a P:� ti�l�lar, � d� major Herna�i �ue pede autorizac.�o_ pa;a, Infor�amos, �á dias qu.e tan'lbem, porque acham qUE,
.tropolIs, onde devera, peI- I FltIpaldl, aJudante de 01- Impor multas de prlsao aos os fruteIros canocas', flueu- com a solução propoi,fn,,' o

manecer até o mês de abril. I dens, foi recebido no local infratores da nova, lei. nenses e paulistas, represen- Ban.co Central não 'vi3u se-
, 1 das obras pelo 'engenheiro Os conservadores apoiam tados pela entidade qtle ')s nª.o ,a maior protelação

Antes de se dirigir para a
I Hildebrando Horta Barbo-, o p,lano de medicina sociét� congrega; �proveitando

-

a da' liquidação da divida,
eídade serrana, a convite do sa, encarregado da cúmltru- lista, em vigor desde há' :5 presença nesta capital, d',) Decidiram, assim, os jl)'
nünístl'o da Educação, sr. ção e demais auxiliares, a-. imos, e seu pédido sobre o embai;x:ad6l' Batista. -Luzar- teressados, ""guardar o ;'8-

Simões Filho;' este've em vi- chando-se presentes, ainda,' pagamento de alguns servi- do, iam st) dirigir ao chefe sultado dos entendimento3
sita às obras da Cidade Uni- na qualidade de co.rlvidados, ços médicos é devido à grave da nossa � representação (li-' das Iiossas àutoridildes com

versítá'�ia, a qual está sendo o m�nistro da Yiaç.ão,. �nge-l crise financeira británic:J., plómàtica: �m BuelJos Ait'es Ia Missão Comercial Ãrgenti
constrtuda nas Ilhas do Fun- ! nheIl'O Souza LIma, reItor da sendo, qt;e esse propósito para conhecer a ultima 1'e- ma, que, para\tl'atal' do novo

dã?, Bom Jesus" �apu�a�a,.�lg!1iversidade do BÍ'asil, pr�- !f3:z pa�'te do plano de super, solução do governo pi:n·ten_ho laj�ste �omel'cia� éntre os

a4,:.,Jacentes e, p',I."OXImq a.;'$l'l,ta:,;�!K&�or Pedro Calmou, p.re��-lau�t�rIdade do chanceler'do sobr� o faso, Isto porqu,�, I dOIE! paIses, esta. sendo e,,

d�,/GOVern;lilo!". '.1 f '. fg�'nt\� do B!_m,co do Br�sII,. �rano, R. A',Butlel', anUll- d?p.OIB de,prome�eI'em umalperada,l1:sta C��Pltal dentl'o
,,��,() ,ehefe do govéri'1o que (Contmua na sa pag.) elado terça-f�Ira, ,. dIVIda, as autorIdades al'- dos proxlmos dIas. Ir
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ATL.ANTIOA
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OS MELHORES, ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIQS - ELEçmOLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS . AGULHAS
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQuIDIFICADORES BATEDEIRAS :V�VULAS ALTOFALANTES RE-

SISTENCIAS CONDENSADORES
•

Vieira·
Formado pela Faculdade

-

de. Ciências Médicas d31
Universidade do Distrito Federal.._..

-"

...

..,,,
.. �

" ...:,y
:

.Eàpeciallsta 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.
Ra'ílway e no Hospital São João Batista da Lagoá.
.

Curso especial izado em Tracoma no Departamento>
Nacional de Saúde.

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegoe

no Rio de Janeiro.
.

RECEITA DE OCULOS
Angío: - retinoscopia exame de fundo de olho para.

diagnostico e con trole da pressão arterial.
í Tratamento e Operações na Especialidade.

Consultas: Diariamente das 9 às 12 horas e das 15>
às 18 'noras.

Rua D de Março, 594. - Join vílle - Santa Catarina,

Dr. Roldóo ,..... '-,

.00nSOnl
Cirurgia Geral - AUa Cirurgia - Moléstias de Senhoras;

- Cirurgia dos Tumores -

Da Faculdade de Medicina da Universidade-de São>
Paulo.

.

Ex-Assistente de Cirurgia dos' Professores Alípio
;,

.

Correia Neto e Sylla Matos. 'Q)
Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares, intestinos'
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicoceie, hidrocele, varizes e .hérnia

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmídt, 21
(sobrado) - Telefone: 1.598 .

Residência: - Avenida 'I'rompowsky, 7 - Telefone:;
M764.

.

DR. ANGELO F. FONSECA

CIRURGIÃO DE N TIS T A

Rua .Jerônímo Coelho, n. 18 (Sobrado).
,

ATENDE A TODOS OS CASOS CONCERNENTES À
ARTE DENTÁRIA.

Horário: Das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas.
._-----_ .. _._--

Viagem com segurança I
e' rapidf.z . ti:sO NOS CONFORTAVEIS .l\lICRO-O�IB{JS DO '

RA�IDO 1«8UL--8RASILtiIRO»
.

Fhrianóphlis - Itajaí - Joínville -- CUJ'itiba

Asêncii1 :
Rua Deodoro esqUJ)la da
Rua Tenente Sílveir'a

FA<.;A UMA VISITA A

FÁBRICA DE MÓVEIS
DÊ'

Rodrigues I

& Santos
FIUZA LIMA & IRMÃO�

-

COllS. Mafra. 37
� Florianópolis

ESCRITORIO DE
ADVOCACIA

I
Materiais de "Construçio •

DO SOLlCl'l'ADOR WAL- Beneficiamento em Ge-ral •
- DIR CAMPOS Madeiras para todos 011'

Advocacia e•••ra. Fins, Aberturas, Assoalhos.
Funciona juaio aOI laltl· Forro Paulist8f etc., Madei

tutos e Caixas 'de Aposeat.. ras de Pinho, Lei e Qualida·
doria. Aciqentes do Trab. de.

lho. Inventários. Socledadq. Escritório, Depósito - •

Naturalizaçõell.
I Oficinas - Rua 24 de Malei

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

Meirelell, aO 18 - 20 a.dar. Dópolis.

RAO'O

"'
....'l;'

1
..
--

v---
O mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21

..
A.- Florianópolis , .

.'
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'''''''6 'ESTADO Florianópoli&;'ferça-feira. 5 de Fevereiro de 1952
----��------------------------------------�

..�l,-·----�-------------- ------·------·v----------------------��----------�--r--------------

�!���LTl���!!11S. E.':.N. A�· l. Cin�:!iátiol!Od���!�C�Dc!.�!�,·��l��ro���n�;��
Ocorreu, ontem, o aníver- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INÍmS. Ás 5 e 8 horas ,I PITAL I ravelmente. .

.

;sário natalício do sr. Prof. .
'" TRIAL

''- . .ODEON Foi em 1926 que foi insta-I Acrescídçs de mais 20 aosAltino da Silva Flores, Sê-!DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANÁ E SANT4 Ás 8,15 horas lado o Corpo de Bombeiros 30 que possuiam, o aumen-
cretário do Gov�r�o e bri-' CATARINA �

"I .

ROXY da nossa, Capital; V.inte e I to feito é de, dois terços do
'lhante homem-de-Imprensa .E D I T A L ,

'AS 8,30 horas cinco anos passados e o seu I próprio efetivo; um gran-
.de.Santa Catarina.

. Concu:r'rênçJ',.l.'fJx,a �onstr1ição
.
da. Escola de Aprendisa- Sessões das Moças efetivo. permanecia o mes-I de passo, não

.
há dúvida,.

As homenagens de que fo� zem em Blumenau
.

Para que- todos possam as- mo. Relevantes e honrosos.mas se compararmos Floria-.alvo o ilustre intelectual O O Diretor Regional do SENA! nos Estados do Pa- sistir... serviços tem ele prestado à

I' nópolis de 1926 com o de
ESTADO se associa, cordial raná e Santa Catarína faz saber aos interessados que se O filine que jamais será sua cidade como também, 1952, veremos que a cidade
,e fraternalmente.. ' acha abei:ta concorrência para, construção de_ edifícios igualado...

.

» fôra dela, deslocado que quatríplícou e aí está a ta-

, destinados, a uma Escola d�\,�prendiza�em na cidade de EXTRANHA 'PASSAGEIRA foi, ���tas vezes, pa,ra aten-I' zã?
porque �ument�dos t;mFAZEM ANOS, HOJE: Blurnenau, Estado." de Santa Câtarfna;'. ii

.

":' eem, .

.

,
der .eínístros em outros mu- dOIS terços ainda nao satís-SENHORES: ..

"

As. propostas .deverão ser 'apresentt.úlas em dois en-
.

Betty Davis � Paul Hen- nicípios.. '. faz, pois, estabelecidas as
,.

__ o Dan úbio Melo, funcio- velopes fechàdósjA e B.)_, até às 14 horas do dia 15 de reid e cldud� Rains. l'odos vêm, sabem e re- proporções, eles estão, antenário do Banco do Distrito
março na sede da Federação 'das Indústrias do Estado � No programa: conhecem o valor dessa ins- a cidade, menores hoje do'Federal.
de Santa Catarina - Edifício IPASE � 40 .andar - Flo- Noticias da Semana. Nac, tituição; mas setor de polí-;o eram quando criados.- Enio Callado Flôres. rianôpolis. ,

.
. Preços: cia que é, ele tambem,. o I Pese-nos embora o louvar- Modesto Roldão. O envelope deverá- conter os documentos seguintes: Sras. e Srtas. -I Cr$ 1,50 nosso Corpo de BombeIros: aqueles que nos feriram,- Rodolfo Ribeiro Go- 1) Prova de quitação' com o SENAI, o SESI e a Estudantes _, Cr$ 2,00

.

ficou a margem . e passou! não podemos deixar de fazê-'111.e8. LBA. Cavalheiros - Cr$ 3,20 longos períodos estangnado, ,lo quando isso constitúe ato- Henrique Loureiro Fi- 2) Prova de quitação 'com os Institutos de Aposen- Censura -'-- LIVRE sem acompanhar. o progres- I de justiça, e damos a CesarTho, telegrafista.
.

tadoria e Pensões. ' IMPERIAL· so geral da cídáde. I' 110 que é de César, quando---r ENHORAS: 3) Prova de quitação de todos os impostos, federais, Ás 8 horas. Foi muito recentemente,. consignamos que o ar, Irí-�, Benta Santos, esposa estaduais e munícipais.. inckusíve ímpôsto de ... E o sucesso continua! no govêrno do dr. Aderbal neu Bornhausen neste caso-do sr. Afonso Peter. renda.
.

O filme premiado pela' Ramos da Silva, que as ViR- merece louvare; " pelo ato'_ Zilda Steíner, espôsa 4) Certidão da lei dos 2/3 _ Decreto-lei n. 5.452, Academia de Hollywood. tas ,governamentais valta- I
que melhorou a eficíencia.<do sr. José Steiner. de 10 de maio de 1943, artigo 362, § 10. • TARDE DEMAIS ram-se para a heroíca, util,

•

daquele importante e útil- Luci Gaerrete Alves, es- 5) Prova de habilitação do responsável técnico. da com: nobre e. valorosa institu!ção I' setor policial de proteção ao':pOL,"'l do sr. Agenor Alues. C R E' A 01' 'a de HAVILLAND e f I
� --

,�- v firma e de quitação com o' . . . . 1"1 '

que 01 por aque e gover.no 'I público, e também porque 0,....:.... Laura Oaldeira,'viuva' . M t CLIFT d d d Ih t6) Prova de existência do seguro contra ACIdentes on gomery.. ota a e apare amen o m- . aumento aliviou os encargosdo sr, Alcino Caldeira. do 'I'rabalho. No programa: di I t balho Iispensave �o. r� .
'; dos valorosos SOLDADOS_ Eulália Teixeira Sch- 7) Nome da firma, local da sede e 'nome do seu re-. O· Esporte na Tela. Nac, Mas tudo �a�Ia crescido, DO FOGO, vítimas que vi-]emper, esposa do sr. Paulo presentante legal que deverá assinar o contrato. Metro Jornal. Atualida- menos a policia ; e parte de- ! nham sendo. no silencio da:Schlemper.·) O envelope' B deverá conter:

.

des. la que é, o Corpo de Bombeí- 1 sua modestia, dos excessosDorvalina Teixeira, 1) Proposta propriamente dita para a obra, em Preços; ros, est.ava tão atrasado;que I de serviços que lhes rouban-viuva do 'sr. Delfina Tªixei- duas vias devidamente assinadas, obedecendo Cr$ 6,20 e 3,2{J. a� medidas daquele governo do o descarrço roubavam-Ta. fielmente as especificações e projetos forneci- Imp. até 14 anos nao conseguiram sanar a lhes tambem a saúde jogan-.. - Eliam Dirce Colombi, dos pelo SENA!. .

.

IMPERIO enorme deficiencia da util, do-os nas enfermarias e daí-esposa do sr. Dionísio Co- 2) .

Declaração de que concorda com qualquer alte- Ás 8 horas instituição; isso, porém, não sabe Deus para onde.'lombl.
ração que acarrete aumento ou .redução de cus- Sessões das Moças diminúe QS louvores a que,' S. SURI- Hilda Dutra dos Anjos, to, que será avaliado de acôrdo com a .tabela que Jorge NEGRETE fez jús o Ilustre homem de i

_

-esposa do sr, Manoel dos servir de base ao orçamento da obra. em: Estado, como tambem em lolas dr. InalAs.Anjos. 3) Declaração formal de aceitação de tôdas as con- PERJURA nada desmerece aos que a- ,,(j
_
tiSENHORITAS: dições desta concorrência, inclusive o pagamen- No programa:

.

caba de conquistar o atual PRATICO E TEORICO._ Aurea Garcia. I to das despesas de lavratura do contrato. Noticias da Semana. Nae. governante que aumentou o Professor Bonson
- CeliaRilla. Das propostas "deverão constar, -no míníjno : Preços: efetivo, pois embora este, co· Rua Deodoro nO 3 sob.
- Manoela Mancelos, 'a) Preço global e preços unitários dos diversos ser- Cr$ 1,50 - 2,00 - 3,20 mo aquele, tambem não te- Diariamente ..

. üa�-
Neusa �?pes de �lmei�

I
.

viços a executar. Imp. atê 14 anos nha resolvido de todo a. si- . Dás �8' �s��:. er d�s 14 às 19.
'-1

. .b) Prazo de execução da obra.· ].' "'� -.;:,'.
.- .'"_:_ Zilma Lea Ph)e�, filha :,�,c-) Cond:içóes,,'tie· pagamento. ';-... , . .;;, .. _ �

�__-__--:---:---_- _

:0.0 sr. RomlXaldõ Pires. ,,,..
-"

Serão rejeitadas as propostas que, por qualquer for- '

.NASCIMENTO: ma, não obedeçam às condições do presente edital. IEsPl-ando a m.a"e·'Na· Maternidade "Dr. Esta concorrência poderá seI' anulada pelo SENAI, ...
Carlos Corrêa", no dia 10 sem .que ca.iha a?s c?ncorrentes direito a qualquer l'ecla-'

N G L E' S A Eu pre�er�ciei, qu�nta-fei-I pelo pequen? automóvel. Bo-do 'fluente na�ceu' a ínteres- maçao ou mdemzaçao. ' I II' Ira, a prehmmar do Jogo Bo- la no mar, e fora, bateu nosante garotinha LEDA, dile- Os projetos e especificações serão fornecidos áos iI1-

...]
tafogo x Figueirense, dispu- muro valeu. Inte!ressaj}ltis-ta. filhinha do nosso presado teressados nos seguintes endereços:. r� .,:'1':' tIl tada no jardim que faz fren- simo, como podem constatarcontert'aneo dr. Jauro Den- 1) Na sede do Departamento Regional do SENA!, L!.a 'd_�__!- _ te ao campo da F. C. F. �uas os leitQres, o jOgó que eutice Linha.res e sua, exma. à Rua Chile, n. 1.380, em Curitiba.' -

A P E R.' T I V A, I aut�nticas e�uipes ql1.e po- e um colega presenciamos.,,"sposa. 2) Na Eletro Aço Altona, em Blumenau, r o N I C A .'

denamos mUlto bem cagno- Mais interessante ainda o
3) Na Federação das Indústrias dt) Estado de San- minar de "Arranca-Tôco" e descuid�'de nossas autorida-

ta Catarina - Edifício IPASE _ 40 andar � "Quebra-Canela" disputa- des que permitem futebol
Florianppolis. I·

'ram ardorósa peleja, cujo numa praça, 'local onde mui·
4) Na sede da Inspetoria do SENAI de Flórianópo- ta.gente procura !?ossêgo, ar
.:lis, à R�a Felipe Schmidt, n. 34 -10 andar..

� - resultado, infelizmente, não livre, 'enfim.um lugar onde
Curitiba, 29 de ja,p.eiro de 1952. ,�ende-se nos foi possível apurar, vis- não haja barulho. Esses de-

FLAUSINO MENDES - Diretor Regional.
Y'I

. I to que os tentos saíam a to- talhes. passam, desapercebi-No Bairro Bom Abrigo, do momento. O arco que da-
dos, e pela marcha breve

uma casa de madeira com-. va 'para a rua estava a fPOU- haverá "pelada" até na prapletamente nova. .' I cos metros de um :'Morris", ça XV, e só não c�'emos queTratar 'com·o propneta" e os crutes, por smal, bas-
tal aconteça d'evido não ha

rio na Vidraçaria Rosario à. tante violentos, passavam ver espaço suficiente para
rua Trajano 51. por diversas vezes raspando

os disputantes correrem a

valer. Mais c�rinho para

. Parta'C·.p'ario' com os jardins da cidade, é

� o que devem 'dispensar nos-
nOUTOR JAURO DENTICE LlNHARES i sas autoridades, porque, se

.

E t nos que'€stamos acostuma-
SENHORA I dos reparamos, o que não

têm o grato prazer, de participar aos seus
I dirão os de fóra que aqui

parentes e amigos o nascimento no dia }iJ' do flu- I vem con'llecer as atràções
'ênte, ná Maternidade

.
"Doutor Carlos Corrêa", '1

da ilha???
.

de sua primogenita LEDA. Passoni Junior
----------------------------------,--�

PolíliC,Q ,8·
j�'

. .

�

Literatura
.RIO,4 (A.).) - Animcia- AS� .

'
e

Edith Moellmann Oliveirase para breve o aparecimen- ,

têm o prazer de partiio de varios livros de auto-
i'ia de deputados, os qtHl.i�, cipar o nascimento de sua

filha HELENA; ocorridó·.mtretanto, ao que parece,.
na Casa de Saúde São Senão conseguirão ultrapu:;- ,

sal' o "record" de livraria cio •
bastião.

. .,....- Fpolis .• 30-1-52.�'Esperidião", do sr. B.ene�li- JV�IOR ,-�J,,to Valadares. Em pnmell'O ,,-,.' ",� - -l E Ih dlugar, temos "Meus sôfri- I' '. �t.: � mpa a or
mentos", do sr. Danton Coe-' � ,�,\\, )J I Empalha-se cadeiras, tra-
lho, obra docupH�ritaria so-

.

tal' à Rua João' Pinto, 34.
bre a campanha que levou
{) sr. Getulio Vargas ao Ca
'tete. Depois, "Um estadista
'rla República", do sr. Afoil.
"o Arinos, que é a 'historia
-do pai do·procer udenista, o

embaixador Afranio de Melo
·Franco. Segue-se o sr. Gus-
t.avo Capanema, com 'uma,
·é()letanea de discursos pro�
nunciados na Camara, du
'l'ante fi sessão l'egislativa
pas�ada. O sr. Amando Fon- I

·tes, festejado autor de "0'3
.corum-b.as"; tamhem está
ultimando novo romance, sa
-tendo-se ainda que o sr.

Vasconcelos Costa, cristão
·novo do PSP, promete "Flor

ft� no Gheto", focalizando pro�
:blemas do ,mlmdo judáico.

CASA MISCELANlA dts�
liuidora do. Rádio. a.C••
", íctor, V'lvul••• Df.ceM,

q,,,. ('�n••4It1t.et� lI�fr.

3
- ....... ,.........

Parjicipação
Bento Pereira Oliveira

.

,..

DO .ZE-MUTRETAAVENTURAS
----..------.-------------T·--------------�--�--------�·--���------------r---�

. . ..
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�r

:p.�
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Florianópolis, 'I'erça-féirá, 5 de Fevereiro de 1952·
----------------�--------------------�--�--�--------------- -----------�----------------------_.----------��----._------
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�o .'astarTe1egrâfico, eIJatadao�' sãiadó úRilO, COI a CI�� -D::�taixa"
Econôlica, 'foi proclamado Campeao de. Aladores di Cidade. raraRos.

.

_ :t''-'',." ". •

\ .
'

,.

','
; f'_ " ',' •

_'(�()""()�()�()�)4IIIIo()._.()._.(�)�)����.,j IIIao()'_'("_'(�)�()""()'-'()'-'<)"",(�()�()411110()411110()__�

"0·····. j'
.

"

Sába'do e 'domingo a,dlsputa
Campe_ooato :Estadual,' de Atletismo

do' Atlética �raiaú-Campeã do
Terneíe Qu'adra-ngul-ar

Foi encerrado, sexta-feira xar de ser, foi empolgante
ultima, tendo por local o Es- e sensacional, terminando
tádio Santa Catarina,' o Tor- favorável aos cariocas pelo
neio Quadrangular de Bas,- escore de 36 x 32. No 1° terr- �
quetebol que a operosa F'e- 'po vencia ainda a '}\Hetica
deração Atlética Catarinen- pela escore de 21 x 20. Os
se promoveu como sempre, I quadros jogaramasaim. cons
visando o progresso do po- tituidos: ATLE'TICA - Zé

pular esporte da cesta. Luiz (4), Rui (4) f' Monta
Barriga Verde x Ubiratan nha (6), Armando (4), Hê-·
Dando comece a noitada lio (11), Ivo (4), Ossiman,

.

quando enorme' já era a as- Mário (3), Reinaldo, Edia

siatência, defrontaram-se os ne e Zelmar. SEL. DE P.
"fives" da Associação Atlé- ; GROSSA -r-x Mail' (14),
tica Barriga Verde e Ubira- : Chaia (6), Alfredo, Monta
tan. Vencidos ambos pela 1(4), Zanette (5), Barrfrihos
Atlética Grajaú- e pelo Sei�-l (2), Antonio, Valde, Salva-
clonado de Ponta Grossa, os i dor (1) e Camal. •

dois conjuntos locais foram I, A sensação da noite foi o

a quadra para decidir o ter- cestinha Mail' que empolgou
ceiro posto. Bom desenrolar a todos com sua alta classe

apresentou o prelio, tendo e perfeito controle da bola .

;'encido bem áA. A. Barriga Foi, sem duvida alguma. o

Verde, pelo escore de 40 x herói do Torneio, justif ican-
35, após estar perdendo no do a sua convocação para o

1 ° tempo por 14 x 13. Os selecionado brasíletro,

.quadros foram êstes: BAR- Foram �juizes da peleia
RIGA VERDE - 'I'ica (3), decisiva os cestinhas Dan-,
Lauth (2), Chocolate, Jú- tas e Meira, agradando am- ,

lio (18),\Niltinho (4), Biti- bos. ..�nho (6) 'e Airton (7). UBI- Felicitamos a F. A. C. por
RATÀN - Serafim (6), mais essa brilhante realiza
Meira (2), Cuca (11), Ba- çâo, coroada come' foi de
nha (6), Erico (10) e Calico. maior sucesso!
Juizes: Cacau e Lehmkuhl, .. _

com-boa atuação, , lOS SOFRE'DORV&Atlética x Ponta Grossa,
'. fi .

Como orga.ni,zado o programa
, S�b o p�t:'ocinio da.Fede- I

E' a seguinte a ordem das distância, Arremesso 40 pe- I Ás 9,30 horas - Arremes-

T<l,;!l,() ,,,f.chca ': -tarrnense provas: soo
.

, lso do disco (declaton), 100
será ',. lizado, nes;> Capi- . Ás 16 horas - Salto .em .I metros (finais). .

tal, :.;a:J'1do e dom rgr prox. Sábado: altura (Declaton); 400 me-
I Ás 10 horas - 400 metros

�'1H)S o Campeona :o Estadual As 10 horas - 100. me- tros (eliminatórias), 5.000 (finais), salto com vara (de-
de AUt·r smo, Mas '1I1in(; e tros rasos (Declaton ) , 'salto metros.' claton)', Arremesso do dar-

Feminino, concorrendo 05 em distância (Declaton) . e Ás 17 horas - Arremesso do - (declatori).
-, lt.r;",s Atlético v L a Ten is Arremesso do peso (Decla- Martelo, 200 metros (elimi- Ás 10,30 horas':_ 3.000
Cl li be, locais; Grêmio Es- ton). natórias), 1.500 metros. metros, '1.500 metros (decla-
j:orti,'o. Olímpíco, e Duque Ás 14,30 horas - Desfile

,

Ás 17,30 horas - 4x100 ton).
+, ,_:;��,.jas, de B'urnenau : Olímpico com a participação metros com revezamento. Ás 11 horas - 4x100 com

Bande+rantes, de Enc.q le; obi igatória de todas as re- Ás 18 horas ..,.....110 metros revezamento.

Palmeiras e Socie íadr \;i- presentações devidamente sobre barreiras, 80 metros Ás 14,30 horas - 200 me-

nástica, de Joinville e A. D. uniformizadas. sôbre barreiras, 400 metros tros (finais) e 800 metros.
Lauro Soares, de Porto' Ás 15 ho-ras - 100 metros sobre barreiras. Ás 15,30 horas � 110 me-

.Un ião. (eliminatórias). Salto em Domingo: tros sobre barreiras (fi-
Ás 8,30 horas - 110 me- nais), 80 metros sôbre b�r-

."....................w..._.·..........._.·.-.':'J".....-j-'".-.·.·_.-................__...., .tros c.om barreiras (decla- reiras (finais), 400 metros'

ton), salto, triplo.' 10.000 sôbre barreiras (finais).
metros, - Ás 17 horas' ,- 4x400 com

,

está

Importanfes ..declarações
'-de Uamilton. Cordeiro

'

peão paranaensê de 1950 p�
lo escore de 9 x 2. Já no dia
'anferior o quadro argentino
esmagara o Agua Verde pelo'
escore de 10 x 1.

�
I
li

revezamento.

O local das provas tanto

D I R··...
'

., C de campo como de pista se

(',eu a.� amos li. e 1'2.. O .estádio "Tte. c-i. Nilo
..._,'

, 'Con:v�(all"ão Chaves", pertencente ao 14°
'7 B. C., gentilmente cedido pe

lo seu digno comandante
Tte. Cel. Paulo Weber Viei-

.:r, .

E;Üve�6s Ollte�{ ';p-af��� "À pi�prif' i�pren'sa f�Ia
trando com o jovem Hamil- da e escrita da -Capital Fe
ton Cordeiro, sem favor al- dera} teceu longos' comen
Irum. um dos melhores tema-' táríos referentes' a guarn i
dores' do Brasil é' que recen- . ção de Santa Catarina, ta
temente tomou parte na" e" xando-a como- a melh'or e

.

a

liminatórias efetuadas em. mais capacitada a represen
Porto Alegre e Rio de Janei- j'tal' o B'rasil no Sul America-
1'0. 'Ino em Valdívia."

"

Indagando sobre as ulti- Quanto a acolhida da nos-
mas provas disputadas na

I
sa turma por parte dos ca

Lagoa Rodrigo de Freitas e docas, assim se' expressou
da� possibil!dades. da nossa I'Hamilton',Cordeiro: '.'R.calrepresentaçao

.

aSSIm se ex- me:é.te fomo's bem recebIdos
pressou: "Sabiamos do po- I por parte' dos desportistas
dedo das guarnições de ou- em geral, principalmente a

tros Estados, contud"O tinha- torcida rubo negra, local on
mos

-

a ligeira 1mpi'essào'de de ficamos hospedados. To
otie saIrIamos ,;encedores. dos �ém excéção nos trat,a
Realizamos diversos treinos ram de forma cavalheiref;
no local da p'rova e 'os en- ca. "Pel:guntamos tambem
saios foram bastante movi- qual ô melhor "quatro" com
mentados. O melhor tempo patrão e a resposta veiu
eonsegui.do pela nossa guar- breve: "é o do Vasco da Ga
nição nos ensaios foi o de 7 ma, sem dúvida a-Iguma pos:
minutos e 8 sQgundos. TeJ'- sui muito conjunto e enf'on

ça-feira, quando em dis-pu- tram-se bem pr.eparados.·'
ta da ultima eliminatória, Finalizando a nossa pa1<.�s�

.

eSforçamo-nos' bastante (�m tra, perguntamos da sua e

busca da vitoria. Isso;ape-I'moção e dos seuS colegas,
Sal' do vento que soprava re- após'a vitória final que os

,rularr,nente pela prôa, impe-
.
colocaria a:o lado das"- ou

d.in do que se fizesse o per- tras, guarnições que repre
curso em menos tempo. De- sentarão o Brasil. Eis :i
senvolviamos uma média de resposta: "Ficamos emocio-
34 remadas por minuto, e nadíssimos e orgulhosos
felizmente 'conseguimos a- (por termos conquistado uma

pontal' a meta final em pd- vitória maiúscula para o
meiro luga)·. Os Cariocas remo catàrinense: Esta vitó
que nos seguiram de perto, ria serviu-nos de incentivo
tentaram-nos agredir por para o próximo sul àmerica-

.,..._.._.""---....�•......,.._.""-.....;........�••�••••._..._,;........._••

termos. levados de' vencida, I no estamos bem entusiasma- ,nortes aquáticos, daí a

1"11-1
vens remadOl:es, glórias dos

profermdo palayras de bal- dos e preparados, tudo tere- zão de ficarmos imen�amtn� nossos desportos.xo calão, tudo isso, por não mos que fazer para levarmos te gratos a todos aqueles -Agradecemos a gentil cüterem eles, como éra de cos- de vencida os nossos adver- que nos aplaudiram". "., \ laboração do Hamilton emtume, vencido' a prova .. Mal:" sários. As nossas condições Como os amigos poder5ó nw� ter concedido esta ne
t�rde; serenados os ailimos físicas são as melhores que constatar, enorme foi a 'lu- quena entrevista, e fazemos
Vleram-nos abraçar e felici- poderiamos ostentar". ta dos rapazes da cl:1pital �m ,'otos parà· que continUeI!1tal' pela vÍtórià. Em,bora es- Ainda no tocante as ma- 'busca da vitória. Lutau(b batalhando em busca de vi
sa felicitação fÓ,sse .ao que nifestações recebida� no es- contra fatore's adversos, tórias tão :gloriosas' como
nos pareceu mUlto contra ta' dI'O d F C F d' I'"

c',
d
'.' ., ,.' .', '.

.

O' .

:" N"' �. ,;
• Isse-no,c.;, mesmo aSSIm,' eIx�rahl de as que acabaram d9 cónqul�-

'- .",o�to da pa: te do� me�rrlO::;, o segumte: - FrancamentQ Ilado os mesmos e Jogaram- 'tat;,em Porto .Alegre e Rio
1l0�S como fICOU dito hn,h�3 não esperavamos tanto' por ,se com corpo e alma na la- de J'àneil'o. .

•
.

aCIma, o nosso adversa.no parte dos desportistas da

'I
ta. Avante, bravos remado-'pretendia vencer a todo cus- capital, sabemos que pOUC0S Mais uma vez torno públi- ri�s!

to. são o,s apreciadores dos 2S- .co as qualidades destes jo- Nazareno Coelho

, De ordem do sr. presiden
te do Paula Ramos Esporte
Clube, estão convocados to
dos �s associados deste clu.'
be para a reunião de Assem
bléia Geral a realizar-se na

residência do sr. Orlando
Carioni, à rua Almirante L8.
mego, quarta-iei;ra proxima,
dia 6, com a seguinte ordem
do dia:
1) -,-- Posse do Conselho

Deliberativo eleito em janei
ro findo.
2) - Eleição da nova di

retoria.
3) ,- Outros assuntos.
Florianópolis, 3 de feve

reiro de 1952.
Mauro Duarte Schutel

::o Secretário.

ra da Rosa.

A seguir, decidindo o ti
tulo de campeão do Torneio
Q'uadrangular, assistimos
ao sensacional prélio .entre
os fortes "fives" da Atléti
ca Grajaú, do Rio e Selecio
nado de Ponta Grossa, cuja
disputa como não podia dei-

A Dra, L� GALHARDO.
ex-médtcado Centro Espiri
ta LUz, Caridade e Amor,
comunica a mudança do 'l!Iell
con�ultório para a Avenida
N. S. CopaeablUJa nO $40 -
Apartamento nO 702 - Rã
de Janeiró.

Terneio Rio
São Paulo
F'oram os seguintes os

resultados da rodada inici.al
do Torneio Rio-S�o Paulo:
SABADO - Flamengo 3

x Bangú, 3, no Rio e .Palmei
ras 2 x Codntians 1, em

São Paulo.
DOMINGO - Botafogo 2

x Santos 1, no Rio e Flumi
nense 4 x Portugulfa de

Desportos 2,./ em São Paulo.

1' - ':' _ - ..." ,

I
•

.,..",..,...- -.-.-_• ...- _ -.-.-�-_•••_._._-.-............•••••••- ..-J

'o Esfodian-tes arrazou

:0 Ferroviario
,-;_"õ.

. CURITIBA, 4 (V_A.) -

O Estudiantes de La Plabí,
de Buenos Aires, jogando
ontem fresta Capital, 10gl'OU
venc.e'r o Ferroviário, cam-

.� l/Jfln (/ cJ.PA.l
.'

I
.

�r-��,uI.7h
, �IJIV�.

nO nOvo BANeO AGRleOLA.
A C>OOP(U·At;v�, de e,.é�ito n; 1, do BRA�ILl

SEDE PROPRIA
.

�'cr�Y1�1b
'

fLORIII110POllS - STR CRTRRltfR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, ;; de Fevereiro de 1952
--------------------------------------------�----------------

:---EDITAL .

'1:,

<Arnnh'o Souza, Õficial
fPrivativo ue Protestos .ia
':f::(Imar<.:a rlt' São' José, EsHt·

, .,!:lo ce $anta Catarina, na

-forma da lei, etc.
Faz saber que está srn

-EC L! poder e Cartório, nesu
cída de de �ao José, para :>('1"

:protpl"tuda, por falta de d.

.. (:12\;:', e fla$!� mente, uma Du

]:líCata .de n, 5102, emitida
'�l)! trinta de 'setembro de
:.11.t1·r «ve c-ntos e cíncoeua
d" um, nor Magames & Cia ,

"h' São}' :,,1'10, no valor de
'1:io;,; '1 i

, c-.rrto e vinte e ",,",-
'i,\ cru: e:ro� (Cr$ 2.127,(;�· .

"on L 1'<1 ,,José Schrciner, esri
';)'J(\l'.�_(:jriu tem São Pedro �h
_A ican tara. neste municip:o. I
E rcn:c r.ão houvesse si.lo

I-enccn trado neste municí o.o
'C devedor, pelo presente eilí
-t:,d. ir t.mo-o a vir pagar .)

'"ali'r da (1 .ta duplicata «u
;,

'-"'", -da r as HI'l<JCS de recusa, n:'
,-t i.1 icun do-o, desde já d-o 'pro
"Ó;cd.;. 1::1SC' não compareça.

Sfw .)usÉ·, ,30, (trinta) dI'

,jr..ue1fo flr :;_H52_._
Arnnldu Sousa - Oficial.

I
.

,

1 '

Na ,amica das
. ..,.

nsmlSSDes.
./

• ''>;.lotes à venda
Na praia' da Saudade, em

-Coqueiros, ao lado do gru
po escolar "Presidente Roo
esevelt", com 45 metros de
�1'rente e área de 400 m2.

Todos os lotes servidos
ode água encanada e. Iuz.
Informações no local com

<I sr. Gilberto Gheur.

- \

',.: .<)/
;- ""'.'''''

;-(

,:'.

Sob o ritmo trepidante das transmissões, e ao

rodar suave das polias que marcam os tempos
da sinfonia do trabalho produtivo, crescem e

prosperam as indústrias, em projeção o

futuro e em realizações cada
vez maiores, como fatôres
de progresso e bem-estar.
As correias Goodyear - um

. modêlo adequado para cada

tipo de trabalho - participam
1., ativamente dessa fôrça produtiva,

pois são as preferidas pela maioria
,f

_ das indústrias em todo o Brasil.'

.

F
.,�

Aulas d� Inglês
PRATICO E TEORICO'

Professor Bonson
Rua Deodoro n? 3 sob.
Diariamente.

Dás 8 às 12 e das 14 às 19.

Vende-se
VENDE-SE uma casa

-com otima área de terreno
·para novas edificações, á
rua Crispim Mira na 59,
Tratar á Avenida Mauro

'Ramos, 194 ou Crispim Mi
Ta,84.

·IAssodação Irmão Joaquim
, EDITAI. DE VENDA

Diario da Mefropole
Onda Contra o 'Amor_•.I

(Alvarus de Oliveira)
Os jornais' deram desta

"que à notícia da prisão de
.artista teatral que vem se

destacando entre os novos

.astros da ade cênica bras i-I E tem havido! casos de e

'Ieíra, Cacilda Becker, intér- xagero pois até casais, ca
prete notávelda "Dama das

li· sados, porque desejam seri
-Camélías". Terminada a ses- tar-se na murada da praia
são no saguão do teatro, Ca- para refrescar-se e olhar o

eflda trocava carícias com 'mar, tirando filosofias da vi
�ell eleito e um guarda, dís- da, tem sido proibidos 'de
-cípulo do célebre Padilha, fazê-lo ....A liberdade do
acabou com o idílio e foi na carioca está cerceada e o

-eadeia muita gente que pre- comissário, cheio de sartas,
-tendeu intervir. continua na sua faina, não

Estas campanhas contra dando confiança a ninguém.
"o

..
amor parecem exageradas. E o guarda de São Piwlo

"Certamente que se devem e- certamente industriado pe-
�

wítar os excessos, aquilo que los seus superiores, ou agín
J)ossa ferir a moral, mas daí do por conta própria, fez as

-ao exagêro a que se tem ido, vêzes do Padilha mandando
.há muita coisa,. .i : Nem oito, "encanar" a célebre artista
nem oitenta. . . da ribalta ...

O Rio sempre se ufanou Palavra, que a gente che-
-de ser uma cidade o�de o a- i ga .

a pensar em complexo
mor completava a paisagem. I dêstes mantenedores da (11'
·'110 fundo do jardim, na beira ,dem., . Será que êles odeiam
-da praia, ·no banco da prad- 10 amor? Ou descontam I:OS

"nha, os casais agarrados, I que amam a sua raiva por
mesmo no calor, amavam-se' não poderem amar também?
.abraçadinhos, onde de quan-I Convenhamos, porém, que
-do em quando escorregava . há exagêro e como todo exa

um beijq meloso .. _

'

I gêro é prejudicial, t'eda
E como na Metrópole tu·, conveniente que ficássemos

;;do se 'acaba, menos ;:t crise no 40. Nem 8, n,em oHen,ta ...

e a falta das coisas necessá-
De acôrdo com o resolvido pela Assembléia Geral ex

traordinária realizàda no dia 27 de janeiro de 1952, na
Secretaria da Associação, foi autorizada a Diretoria à'
venda de uina casa e respectivo terreno sita a rua Tte.
Silveira n. 65, nesta capital, I

Os interessados deverão apresentar propostas até o

dia 10 do corrente às 10 horas, em envelopes devidamente
fechados, e lacrados, podendo comparecer aquela hora pa
ra assistirem à abertura das respectivas propostas. O pre-
ço base é de Cr$ 150.000,00.

Florianópolis, 1° de fevereiro de 1952.

( A t
·

t d BOsny Ortiga - Presidente.' urso n onle -a, e', arros

o Sangue·é a Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914
INOFENSIVO AV ORGANISMO· -

AGRADAVEL COMO UM LH�OR
REUMÁTISMO! SIFILISl ..

Tome o popular depurativo composto de

Hermotenil e plantas medicinais de alto

valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
,

�. como medícação auxiliar no tratamee

lú d aSifilis e Reumatismo da mesma
origem. '

rias à vida do carioca, o

complemento da paisagem
também se acabou.· ..

\ EXTERNATO FUNDADO EM 1922
'Alfabetiza e prepara para os exames de, admissão aos

ginásios.
Prof'as. ANTONIÉTA E LEONOR DE BARROS
Rua Fernando Machado, 32 - Fone 1516
MATRICULA: Mês de FEVEREIRO, das 9 às 11 ho-

ras, nos dias .10� 2 e 4, para os alunos que já frequenta
ram o. Curso e para o 10 ano; nos dias 5 e,6, para os no

vos candidatos aos quatro anos.
W'�.�F�� COMECE BEM \"

'

� OS" , r� . EU DIA... '<, _- - .

�' � �

� Com UJ:r.d bôa dose �"1 �� "-
� de ENO que com- -v- .

.

'tJ \ ,I:
� bate. a pri!,ã� de � ��\'\. jJ� ventre, garanhndo' "..., - '.._� t: "

� bem estar todo dia V�
� e b?�humor toda /�� a vida. ,

\.,
-e

'?d' f..\ �,\

� "SAL DE FRUCTA" "'fl.'\

I [3«1] ..
�, A Vida d. Hoje Precisa dO'ENO

-

'Curso Particular
Sãe Vicente de Paula

REGISTRADO. NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Matrícula para' I0, 20 e 30 anos do curso primário,

durante o mês de fevereiro, das 9 às 11 horas.
- Alunos somente do sexo masculino -

Início das aulas a 3 de março.
�IRETORA: Pil'ofa. Eurora Schaefer Meyer.
Professora: Normalista Therezinha Schaefer.
Rua Visconde de Ouro Preto,.123.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Florianópolis, 'I'erça-feíra, 5 de Fevereíro de 1952
'

�----------------------�------------�--��-------------------------------------� ------------��------------�----�--�------------�--�-------/'
'!- . ., .....

UBlRTE-SE DA PRISAo DE VENTRE TOMANDO OS

O
GRÃOS DE SAUDE DO DR. FRANK

Uma noticia dolorosa ecoou, sá-' Domingo, com grande acornpa-

bado à tarde, em nossa cidade, nhamento, teve lugar o sepulta-
Fa'lecêra o Sargento José, Luiz, mento, qiie ,se realizou à� 11 ho-

�:'��:t��a�·��::�:;::e.Sofrendo :�:�sOc:;::::od:o�I��:��: �;�r:n� 8',,' LeI,islalivl r,'e",rante. ,I Povo
-,

E,· '. D, ,I, .r ,A L'
Nio sõmenteos seus carrraradás qual 'se .nchava a 'Bandei!'a ,Na-'

"J"OA-O' F'RAINER _ cro- portuna, ,que ,é' o deputado
",

de farda: mas o meio civil em que cional antes de tomar o carro '

'Edital de prime�ra prafta"1 (4)' ch.av.es d�st.ribUidorasconvivia, -I3entiram o seu passa- �\1neb�e, estàclonou' para as, bon- .nista partamentar. Ylmar Correá.
"

'.'
'

,CQm O prazo de vinte dias de ondas, seleção, volume e '

mente, pelos' elevad'os' dotes de ra'S militares. Se Ingrata foi a tarefa Traquejado nas lides par.'
para venda e arrematação; tonalidade, em bom estado"

coração, ao par de fina educação Um' Grupo de Combate deu as que coube á bancada da lamentares, a _SRa, atuação de bens penhorados na exe- de' conservação,
_

avaliados
e ivi l e militar. '

salvas regulamentares e um cor- União Democrática 'Nacional se enalteceu pela, presença
cução movida por ADOA- e� tl'is mil ,cruzeiros .....

'O Sargento José L�iz nascera neteiro executou a "Marcha Fu-Iua Assembléi,a, Legislat�va, de espírito, pela elevação CYR 'SCHMIDT contra NI- (Cr$ 3.000,00), A avaliação
em Lajes, neste Estado, em 2 de nebre" da Ordenança Militar. tde responsabilidade delíca- do debate e- pela superíorí- CANOR, SOUZA, ria forma importa 'enitreÍs mil cruzei-,
Dezembro de 1920, sendo filho de

'

No Cemitério Municipal, no ldiss,ima fO'� a, que se impôs dada da diii��tj,ca. abáíxo i.. l'QS '(Cr$ ,3.000,,00), Quem"
_loão Pedro Luiz e D. 'Dorvalina momento e� que o corpo baii{ava i aos representantes do Par- Ao, sêu lá-do, na vice-lide-

O Doutor Breno Sanvicen- pretender arremajar' ditos
,

'

tid: S '1 D
'

ti E rança vemos' .o deputado'buiz da Rosa. Era casado .corn D. a -sepultuna, o' Sr.Coroilel Oswal- 1. O .OcHr,
, em?cr,a lCO.'- te, Suplente, de Juiz Presi- bens, deverá, comparecer no

Maria Laurita Luiz e deste con-, do Melchiades de Almeida, co- i dizemos dellcadisaíma por- W���t�i�:.meritos íncon- dente' da Junta de Concilíà- dia, hora e 10ca1 supra meu-
,

sórcío. deixou quatro ,filhinhos, mandante da Unidade, proferiu as que se lhes exigiu, ao mes-
ção e Julgamento de Floria clonados, ficando ciente, de'

t,e.;,'t,ave,is de cultura' ampla
.

.

" -

Pau'lo Henrique, com 7 anos; Sér- seguintes palavras .de despedida; mo tempo, justificar a, atua- ,,'! ' nópolia: que o arrematante deverá
gio, com 6 anos: Maria da Graça, "José L1:1iz. cão' desenvolvida na legis- ,é'poliforme, de surpreenden- -

F�z saber a todos quaútos garantiro lance com o sinal
1 tur iteci v'

.

te equillbrío na defesa' 'de .

t. corn 3 anos ; e, Maria Apar�cida, Alguém dis�e que ninguern deve aura an erlOr e 19W1' a
'. " o presente edital virem, ou correspondente a- vín e por

com 2, anos de idade, ser o proféta da morte nem imi- marcha dos negocíos publi- nm� tese, I�pr�sslOn�nte�, dele' tiverem conhecimento, cento '(20% do seu valor.
Verificou praça voluntáriainen- tar a coruja agourenta. Mas a- COS para não permitir desvír- 14JglCa, SOt� e ,estl'Ul���e�-. 'que no dia 6 de fevereiro E, para que chegue ao co

te no 14° B. C. em 2 de Maio de conselhou que quem ti�<;sse OPO!'- tuamento "de compromissos pre c.o:n c adrezad merr �an�, de 1952. às 14 horas, na sede nhecimento dos interessa-
d id C b d d d lh�' e relaxamento de deveres ad- as criticas Q a versarro as

d t J t " A t'· t 'dos, e' passado o presente e-'1940, sen o promovi q a a o em tuni a e, e amea ",r recursos
.. ,.

d
., .' 'es a ap a, a lua r IS a "�

22 de Julho de 1941, após' ter si: super-iores --p'ara a vida -espirituàl,' minístaatfvos. ll;-lCllatIVas. a' ma�ona, prm- Bittencourt, riU 8. serão leva- dítal que "Será 'publicado pe-
do aprovado no respectivo Curso, aumentasse seus valores próprios I Sabiam, eles que o ataque cipa mente" quan o se pro ..

dos, a público pregão de la Imprensa e afixado no lu-
ieand "1° I f 't' d I ao gov'erno do Dr. Adsrbal curava combate-las sob a

d'
' ,

t
-'

'

, d tt me na' ede des"dàssiflcan �-se em ugar; ez e orgamzasse esouros a a ma '"

ven a e arrema açao a quem gaI ocos 1 ,s ,_

Ramos da Silva viria rijo e alegação de serem inconsti- .

de "d Iios cursos de Sargento e de Mate- convicto de que a viagem para ou-:

t
'

-

.
',' malS e1'," aCIma a ava la- ta Junt!l.

J'jál Bélico,; se'ndo pl'om�vido n tro genel'O de vida é inevitável. insistente, como não igno- UClOnalS.
ção, os bens :t)(�nhorados na Floriailópolis, 17 de janei-

3° Sargento em 8 de Junho de Você partiU, tanto quanto póde ravam ,que ao novo governo Igualmente brilhantes no execução movida por Adoa- 1'0 de, mil novecentos e ciu-
1942; fez o Curso de Comandan- valer a falaz observação humana, impossivel' seria manter-se desempenho do mandato, ali ey Schmidt contra Nicanor quel}ta e doi� (1952). Eu,
te de Pelotão' e foi "promovido a bem' provido de tesouros da al- fiel ás, promessas demago-

os vemos, o deputado Estiva� Souza, e que são os seguin- Maria de Lourdes Pereira,
:;0 Sargento em 17 de Julho de ma. Como imperativo mesmo qa gicas da campanha eleito- 'let Pires, orador de grandes, tes: _ Uma (1) me�;a, de

I
Escriturária, classe "F", da-

1950. Estava:cJàssificado no com- graça de se!' Cristão, você apren- ral, daí a imperiosa neces- recursos: o deputado Fer- madeira, modêlo de escritó-
. tilografei, e eu, Antôni\)

})ol'tamento "Excepcional". deu com humildade a lição da vi- sidade de te-los á mão, fir- nando Oliveira, representan- rio, com sete (7) gavetas,: Adolfo Lisbôa, Chefe da ,Se-
Entre os muitps elc>gias, que da e padeceu com aproveitamento mes e incontestáveis. argu- do, coiu dignidade, as aspi- medindo aproximadamente, cretária, subscreví.

",'oll�tam de sé'{;: asselltalJlent;;-a,I para a piópria alma, pois nunca mentos em abundância para racões" do povo do norte; o 0,84 x' 1,30, em bom estado I Bruno Sanvicente - Su
esqueceu de que Deus é o tema 'serem rapidos e decisivos deputado ,Olivio Nobrega, de conservacão; um (1) re- ple'nte de Juiz Presidente.
central de nossos destinos. E na, defesa, justo e serenos não os esquecendo, 'os i11te- lógio de" pal'ede, fabricado
quel11 como você esperou sem de-, no ataque" resses do seu municipio, São por "E. Ingra,ham & Co.""Na.da lhes falto'u e a ball'--Paes o elogiou pela compreensãô sesperar o fim dos dias de sorri- - Francisco do Sul; o deputa- em bom est,ado de conserva-

cada, admiravel na sua coê- do Ivo da Silvei'ra, mereci- ção; um (1) rádio receptorsão, l'ep'rese�toll, durant'e o -.

damente escolhido para re- de ondas curtas e longas,
ano _de 1951, uma -força in- presentar o povo dé Palho- com tres (3) faixas, arr)pliavencivel a serviço do ,bem

ca; o deputado Gal10ti Pei-. dás, marca Philips, mo'dêlo !

trou para com seus superiores; mo -C�'escendo aos olhos do Se- estar do povo e do progl'es- 'xoto, voz firme a sel'viço de S89 AN,enumeração 683.76,
-� ein .iÍ de ,Junho a� 1943, () nhor. so da gleba barriga-verde, Ti,iucas; depatado �ahia equipado -c(;)m 'i'ete (7) val-

'Comandante do Batalhão o elo- Nesse momento de emoção pàra Na liderança encontramos Bittencourt, ardente na de- vulas, ôlho mágico, tomada
giOG nos seguintes têrmos: seus camaradas que ainda pernia- O tribuno cultq, de' palavra fesa dos proplemas' relati- para fqnógrafo" e quatl:o"3" Sal:ge;to José Luiz, Auxi-lia,: necerão 'algum tempo mais no fadl, de,' árgument�ção 0- 'vos a Itajaí; deputado Ribas '

' "'"

_'_;__
'

'_'_: _da Instrução, Pelo entusiasmo Mundo, é o antigo Comandante Ramós.,_sempre ao lado das
<'om que se dedicou dUl'an,te o, de onfem que, pesa:çosamente, reivindicações' da Princeza zal e deputado Oscar Da va do ,deputado Nelson Bra-
IunC'Íonamento do Curso d<Can- tl'àz ao irmão q,ue partiu a ho-

em sua Epistola Universal, cap. da Serntl; deputado Walde- Nova, consagrado pelas ul/- 'lsil e apropria ser,enidade
,-diôatos a Cabos, pelo ardor ,bem m,enagem que se revela na ex-, IV vrs. 14. �mar Grubba,' conhecedor nas de Joaeaba. " do dêputado Coelho de Sou-
caracteristico em transmi,tir os' pressão de saudade delicada que Sua alma voou para as man- profundo ;das nece'ssidades Diante de-s�e bloco, unido, za. '

conhecimentos, militares necessá- você fez florir no, co:ração de sões, celestes, para as moradas de Jaraguá do Sul; deputado e indivisivel, nada poud'er�m I Dando l:\0 governo todos
<1'ios aos Cabos de Fileira, apezar quantos o conheceram integrando leternas quê Deus têm, preparada Le�ian Sloviski que jamais aq.uel.es qúe quiseram COIO-,

os l'eCUl'Sps' reclamados pa
da dificuldade porque atravessou as fil�iras do nosso Batalhão.

para os que foram bons na ,:ida se afastou da vontade.qo'oe- cal' os' int�resses' partida- r� sOI,uçij,o d.e problema,s re
a instrução do 14° B, C" conse- JO:i\é Luiz, você sofreu, sacrl- terrena. leitorado- do sul; deputado rios acima dos interesses glonals e aprovando leIS de
quente dos acampamentos sema- ficou-se e amou. Dii o Evangelho Moáeu como Soldoado, de cons- Pl'otogenes Vieira, cada vez. do 'povo,'. 'alto alcance economico-so
nais das Sub-unid1..de's; 'de Jesus, que quem sofre terá ciência tranquila por haver cum- ma,is digno da confiança que 'Foi ali que, "embora fidal- cial, a bancada do Partido
-- em 30 de' Março de 1949, o 'mais luz, quem se sacrifica en- prido ri seu dever, pois ainda es- O povo n'ele, depositou; de- ga" se inutilizou a argumen.- ,S. D�mocrático, nobremen

Capitão Edson Machadll Lima, ao contrará a paz e quem ama ilu- tamos a vê-lo nos afazeres que putado, Elpidio Barhosà, O 'tação (lo deputado ,Bulcão te secundada pela inteligen
lhe confiavam, prestim.llso porque grande amigo do professora- Viana; ó humorismo, dema- cia, do depuJ;ado FrÇ}ncisco

assim se eXpressou: "Elogio o 3° Que se cumpra, como se há de
era educado, atencioso, porque do; dep\ltaao Lenoir Ferrei- 'gogico do deputado Osval- Neves" honrou os anais po;,

Sgt. José Luiz; por ter demons- cumprir sempre, o EVlj.l;gelho, era disciplinado, tr�balhador, por- ra Vargas, a voz autoriza- do Cabral; a declamação pa- liticos do Estado com 'mais
t�'ado ser possúidor de espirito. meu prezado José Luiz".

que tinha lfoção dô dever, amigo da do longinquo Chapecó: tetica do deputad'o Francis· uma pagina de ouro,
militar, disciplinado e di�ciplina- Ao ,toque de "Silêncio", exe-

porque as virtudes militares eram deputado Siqueira Belo, ba- ,co Mascarenhas; a frase Eleita pelo povo, soube
<lar, enquadrado em suas funções, cutado por Corneta, baixou o cor-

'partes integrantes de 'sua carti- talhador incansavel pelo

I
fl�ente 'mas sectaria do de- �stal' com o povo em' todas

on_de produz 'e se dedic,a com em- po à sepultura, sob visível emo- lhà, bom e generoso, porque era progresso de Caçador; depu- putado' Enedino Ribeiro; a as circunstancias.-
]lenho de bem cumprir os seus ção de Oficiais, Sub-tenentes, cristão e como tal sempre viveu. tado Antonio AIIrieida, man- fUl'ia do deputado Barros, Merece-os, por isto, os
-deveres". Sargentos, Civis e FamiHas, pre- Ao' entrar no Val� da Morte� datál'io do povo de Capin-I Lemos; a. digressão dispersi- nossos apl�usos.,

.

- em l;l6 de Junho de 01950,' o sentes, S';qualldo o ; argento José LUIZ se
2° 'f,enente, Ari Capella, ao deixar O Sargento ,Jósé Luíz possuía encontrou com o seu 1?eus" levava
as funções de Secretário do Ba-' a Medalha de bons serviç�s e a

a certeza absoluta da amizade que

, ,

'Sargento José Lui,z I

-destacamos os seguintes:
- em 22 de '1?ezembr:o de 1941,

-o Capitão Walter de Menezes

1lÍtida que demonstroUt!'o cum.- mento supol'tandl> com valor e

primento de 'seus deveres, pelo denodo o p'es" da, própria cruz

-.exato entendimento de sentimen- ,não s<;' l'evela âpenas forte mas

to de -camaradagem que demong- vencedor. Você venceu a si mes-

-deixar o Comando da Sub-unidade minará sempre.

talhão, formulou o seguinte elo- de Guerra. lhe votavam superiores, colegas e

subordinados, e .o sol�ne momento I,de seu sepultamento cOllfirm�u �a
,-muitq contribuiu para o .bom an- "Com os sentimentos dos Oficiais admiraçãó, o respeito e a camara-- ,

'da,mento dos trabalhos, distin- e Praças do 14° B. C." � "Home- 'd
'

dagell1 os que tive�am a dita de
guindo-se, principalmente, pelo' nagem dos Sub-tenentes e Sar-

sua presença real.

gio: ,-_ '''30 Sgt. José Luiz, auxi- 1 Entre as muitas corôas' pude
liar competente é interessado, mos anotar as seguintes:-

scu espirito organizador e eleva- gentos do 14° B. el' -_ "Saud'a-,
rio censo de l'esponsabilidade". des de esposa e filhos".
;Logo após o seu falecimento O. Sargento José Luiz mor-

gl'u'nd'e foi o número de elem�ntos reu .', e o que é a vida? - Na-

Tod,os os que privaram com êle
alí estavam, naquele instante de

recordações, enchendo seu tumulo
de flôres e naquela romaria, não

militares e civis que 'acorreram à da mais' somos que um vapor que estavam de joelhos; 'estavam .de'
residencia do extinto, à Rua Cris- ap'arece por um ·pouco, e logo se pé, tributando ao subordinado, ao
vim Mira. ,

desvanece, no dizer de São Tiago, colega e ao superioJ: e amig'o, a',
últ.ima homenagem, porque o seu

-PartiCipação �

que

que

espírito continuará a viver

lembrança e na sáudade,
constituirão rosas' eteruas

FRANCISCO I"AMARQUE E CANDIDA LAMARQUE;
E

MANOEL B. DE OLIVEIRA E CATARINA DE
OLIVEIRA

perfumarão sempre o seu nome

inesquecivel"
O 'Sargento José Luiz foi can

tando pam o Céu, aquela' estrofe
de uma velha cal,l_ção militar:

:- "Quàndo morre um cama-

,
[ralJa .. ,J ISua alma toda de a:l'minho

Ip.alpita
inteÍl'a junto a Bandeiral.

'IIE nos segreda baixinho,

I'Visões de glória, fulge a vit;\ria!".
André Nilo Tadasco

1>{l.rticipam aos seus parentes e pessoas de suas re

.!ações o contrato de casamento- de seus fil_ho;
MARIA IZABEL LAMARQUE

e

BENTO DE OLIVEIRA
Floriànópolis, 3-2�952

na

DIREITO
Noções de Finanças e Direito Fiscal" , , .. , . , , . ,

Comentários Cód, Proc. Civil'- 4 vaI.-
'

.. , , .. '.,

Normas iuridicas de Contabili!iade .. ", .. : ....
Comentário Cód. Pena!. .",.", , .. " .. ,.,.,

O Divórcio .. , ...•... ,'. , , .. ' , , . , , , , . , ',' , .

Teoria ,,-Pratica rio Processo Fiscal .,., 'c' •• ," •

"

..,.___ .----_.:._--_.

"

nr,., Clo,roo
G. Galle'1i
- ADVOGADO -

,

Rua Vitor M,eirelles. I '

60, -;- Fone. 1.46_�, -:.
Flo-

'Irianópolis. _ )
\ ,_ rf

" .

o Suicídio .,
"

, • , , , . ' , , , . ,

ROMANCES "

Dinheiro Graudo ", , .. " .

Manhattan Transfer , " .. , ".' ..

Aventuras de um comunista ", "", , .

3, Soldados , , .. , , .. , . , .1.: . , .

Paralelo 42 , , , . , , .

1919 ' ' , , , , , .

Paz de Espírito ", ,

A Esperança .. , , , , , .. , ".,
,

BIOGRAFIA
Augusfo dos Anjos .... '" ..

'

..... : , . , . , .. , , .. ,
- De Ca�tro f) Silva, 25,00

.

Pedidos p;:tra Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas,

4(HiQ -- C, Péstal 1268 - Rio de Janeiro, Acompanhado de vale postal Ol}

cheque pagàvel no Rio de Janeü:o,

l
f

Cr$
,.,

De Plácido e Silva 100,00
De Plãcido' e Silva 480,00
De Plácido e Sil�a 150,00

, Ribeiro Pontes 130,00
Érico Maciel FO, 50,00
Roque' Gadelha de
Meio . � .......... 65,00,

Napoleão 'Teixeira 40,00

John dos Passos 45,00
,John dos Passos 45,00
,John dos Passos ,50,00
John dos Passos ,50,00
John <tos Passos 25,00
John dos Passos 45;00,
Joshüa Liebmam '30,00
André Malraux , . 30,00

-l.
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O ESTAOO Florianópolis, "Terça-feira, 5 de Fevereiro de 1952
'.----------------------------------------------�-----------�------_. __

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

7

A Inspetoria Regional do

Serviço de Expansão do Tri

go, em Santa Catarina, com

séde á rua Visconde de OU-I'ro Preto, n. 51, em Florianó

polis, avisa aos senhores

agricultores e moageiroa de
-------------.--'- --- ---------, 'trigo, que está habilitada a

vender-lhes, sob, as condi

ções abaixo.rsilos para trigo
e oub�s cereaes, com capa
cidade para 93 toneladas:
Preco - c-s 30.000,00, :".1prestação, sendo dito preço

Iacrescido dos juros de 7%
ao ano, sobre o saldo deve

dor respectivo e mais a co-lImissão de 1% referente à
taxa bancária. Distribuidores

O comprador, na ocasião Comércio - 'I'ransportes
da assinatura do contrato, C. RAMOS SIA

da Silva, em Plorianó- pagará a la prestação, cor- Rua João Pinto. 9 Fpolis
respondente a 25% do valor ---' ----.". v -

-

do silo e mais a referida-ta- ParticípacaO lPi\rjiCipaçãoxa de 1% sendo que o res-
' "y Alfredo Liberato Meyer

tante poderá ser pago em 6' CRISTIANO BUCH E SRA. ANNA tUDERS BUCH e

prestações semestrais, de
-,--:_ E _:_ Senhora

Cr$ 3.750,00, mais QS juros. OTAVIANO DOS SANTOS BOTELHO E SUA. ALTAIR participam aos parentes
Florianópolis, 23 de ja- ROSA nOTELHO e pessoas de sitas rela-

neiro de 1952.
. ' pa;ticipam aos parentes e pessoas de suas relações, ções, o nascimento de

Germano G. de. A. Fan,a

10
contrato de casamento de seus filhos' sua' filha

'

- Inspetor Fegional do ELDEMAR e NEUSA MARIA Lúcia

S_�!. .

I
Rio Negro (Paraná) - 2-2-52 - Florianópolis Maternidade Dr. Carlos

5 anos. rDIDA$. BEUIIA,.I8MO
'

•. '.
Corrêa, 31-1-1952.

OsOU 8am3 &Cia :,.PL!CdAB.NSI)'ILl,.I?ÜIDePOSlto de 'Moveis DrOnerreir'-o-'da
é I .'

'

, li '11r, e OUOtUra MOU�A F
•

lIed1eaç.o aulliar..... .' ',r-'IlI[,. , L ooseeaCaixa postal, 239 '"iIlm••t" da .tfl'l. Dormitórios _ Varandas - Copas Laqueadas e AUSENTE DURANTE O
Telefo,se, 1607 ' Pastex. l\'1:F.:S DE FEVEREIRO.ALUGA-SE Reforma de Copas Laqueadas - Peças avulsas.

Aluga-se uma casa bem Ultimas novidades.
confortável, à Alameda Preços Módicos
Adolfo Konder n? 6. Rua Conselheiro Mafra n? 182 - Fpolis.
Tratar ao lado ,nO 2. no -- - ..

8,

Cremes de' Frutas
(I N 'I' E G R A L)

Atenção Senhores Comerciantes, sirva bem os seus

freguezes vendendo as conservas alimentícias Geléias.
. Geléia é delicioso e nutritivo alimento, exclusiva

,

mente de frutas integrais e açucar purissimo,
'

_

Geléia alimento ideal, saboroso como' sobremesa com

bananas assadas, saladas de frutas, tortas, pudins, re

cheios de bolos, inegualável para passar no. pão e ideal
para merendas escolares.
Fabricado em Curitiba. I

único vendedor José Manoel
polis.

Rua Assis Brasil - São José.

(ompre pelo me

nor preço da cida ..

de o seu refrigera
dor NORGE, mo

dêlo 1951, com ga-
rantia rei" 'de@'

Rua Jeronimo
Coelho, 14

FLOR'IAN'OPOLIS

MINISTERIO DA
AGRI"ULTURA
SERVIÇO DE' EXPANSÃO

DO 'TRIGO

I. R. de Santa Catarina
AVISO

INTEIRAMENTE

NOVO

,

MODÉLO O o 10 HP

PONTO MORTO

MARCHA AVANTE

MARCHA A RÉ
TANQUE INDEPENDENTE'
(I MEDIDOR DE GASOLINA

"aus INTJ:R&�&S NO
Rio de Janeiro aerlv
bem defendido. por

ARLINDO AUGUSTO ALV_
advoarade

.A" � Rio Braac(). 128 - Sal.. 1101/.
Telf. 12-6942 - 22-8006.

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Professora - Maria Madalena de Moura Ferro

Dr. Antônio Rua Saldanha Marinho, 34 - Fone 737 M.

b M
Prepara alunos para exames de admissão aos Giná-

DI u!S' sios, Escola de Comércio e Escola Industrial.

Ausente até o dia 10 de O'Cnr'sD aceitará alunos para, 1°, 2°s, 30s, 4°s anos

I fevereiro. _
e Curso Médio.

.

'i
Em viagem d st d Matrícula das 13 às 17 horas.

. 1< (;l e ..

'

u o". '

, Abertura das aulas alo de Março.

. Maquina de

Viova Dr. Ferreira lima c�:,���? maquinas
Uma de marca "RENER",MISSA DE 7° DI.{\.

Armando David Ferreira Lima, senhora e filhos, João completamente nova e uma

David Ferreira Lima, senhora e filhos, Minervina Colla- "SINGER" (usada) ver' e

,

ço Cabral e Maria 8011aço Freire Leão, filhos, "noras, ne�
tratar á praça XV de No

tos e irmãs de CAROLINA COLLAÇO CABRAL DE LIMA' vembro, n? 20 (altos do res

(Lilina), convidam os parentes e amigos para assistirem t��fante Ros=).

a missa de 7° dia a se realizar na 3a feira, dia 5 do cor
rente, às 8 horas, ,no altar do Sagrado Coração de Jesus,
na Catedral Metropolitana.

Antecipadamente agradecem a todos que comparece
.

l'em a êsse ato tle piedade cristã.

Preparam-se candidatos aos exames pelo ar'tg:" 91.
Curso procurado por aquêles que desejam melhorar seus Lil c�ona·� e Pianoconhecimentos nas disciplinas do círculo ginasial. Aula
inaugural no dia 10 de fevereiro. Para '.principiantes,.à rua

Informações e matrícula na LIVRARIA ROSA. ,UrUgUaI nl) 47.

EXàme ,de admissão aos ginásios iVende-se
. 2a ÉPOCA EM FEVEREIRO

'

I Vende-se a casa à Rua
Curso sob a orientação da Profê. Antonieta de Barro� I Presidente Coutinho n? 34.

Fernando Machado, 32 - Fone 1.516. , ' Tratar com o sr. Antônio
Matrícula aberta das 16 às 17 horas. Cesario da Silva, das 18 às

,
Aber.tura das aulas a 2 sIe janeiro. .

21 horas, à rua Crispim Mi-
Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado). ra, 34.

CURSO 805,:0,

armazém.

Vende-se um com '120 bai
xos de marca Italiana, com

2 registros nos acordes e 4

registros na clave de sol.
Preço c-s 10.000,00.
Tatar à rua Deodoro 19�

/

VENDE-SE
ou

I' ALUGA-SE'
, Urna casa de material com

___",--"'-��:::;:�-----"r- todo o conforto, sita à rua

R COM PRIZER ,'A,ntônio Carlos, em São J0- -

COME DIGERIR SE!.�!E!.-
.

:ei.;:;�..��.;;�":: "��i�•
M

. ésia Bisurada a)
correr o r18- José Leite, na mesma rua.

O U80 «l:a ,. ��o ,forte "e, n.�o qu�stúrbi08 es\o

cia ai aliuaen, da biperacldez e 1, priJDid08•eo r eem com
lDacais••Em po

,

'

-

-

1 F�.quez., em gerei

jJinbo ereGlotado
, (Silveíra)

• Mago'ésia,
'Bisuralla' PEDREIRA

Dá-se a quem quiser cor
tar uma pedreira, inteira
mente grátis.
Informações com o sr.

Ady Brígído à rua Padre
Miguelinho, . .16 das 13 às 18
horas.

Dr. ·Oe' de A'raujo
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, no dia .um de VENDE.SE'Fevereiro, começará a funcionar um novo Laboratório de

Prótese, sob a direção de um Técnico vindo do Uruguai, Dois lotes de terra situa
formado pelo mais credenciado especialista da América' dos na rua Demétrio Ribei
do Sul, em Dentaduras sem o Céo da Boca '(Abobada Pa- ro, nesta Capital. sendo um

latina).
.

, I de esquina próprio para
Serão Executados Também: _. ,construção de casa de co-

I Pontes Móveis e 'Fixas. J Imércio ou residencial.
2 Qualquer Trabalho Acilico e demais' trabalhos pro- A tratar na mesma rua 11:.

têticos pela técnica mais recente. �{8, com Vilela.

, \
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Será Construido o Edllíclc

. �.

do IAPETe

,
'

O sr. Dep. Saulo. Ramos, São Francisco do Sul serão
em telegrama que enviou ao! construídas Vilas Operárias,
dr. José de Lerner Rodri- com 50 casas, cada" uma, a

gues, Presidente do Partido fim de atender às necessida
Trabalhista de Santa Cata-. des de habitação dos traba-

.xina, comunicou ter b

dl"llhadore;;,
sendo que em Co

Rafael Cruz Lima, delegado çador, Joaçaba e Rio do
do IAPETC, neste Estado, Sul serão instaladas "Agen
conseguido, em def'irriti- II cias dessa autarquia, para

vo, a construção, nesta cu- atender a essas zonas, den

pital, da séde do Instituto I tro das finalidades de assis
de Aposentadoria e Pensões I tencia do IAPETC.

-

dos Empregados em 'I'runs- I Com essas medidas, o

portes e Cargas, devendo.] IAPETC desenvolve atívida
na proxima semana, chegar I des no sentido de tornar ef s
�1 Florianópolis o engenhel- i tivos os seus planos de as'

ro daquela autarquia para i s istencia aos seus associa
as providencia� prelimina-] do�, em, Florianópolis e nas

res nesse sentido: I principais' cidades do ;nte ..

Nas cidades de Laguna e rior do Estado.

Florianópolis, Terça-feira, 5 de Fevereiro de 1952

o IC,ODlecim8oto do DI"

,
..

Vingança!
:0 barbáre cri'me, namanhã de
ontem,_DO Mercado Público
Ontem, às 10 horas, mais cir Coelho já está processa

ou menos, Moacir Coelho, I do por crime de "lesões le
brasileiro, solter-o, de côr [ves:', cometid� em 1950 n�
preta, residente à-rua Lajes, Agência da Auto Viação Ca
Morro da Caixa d'Agua, fi- tarinense, ferindo com um

lho' de Olavo Emerenciano canivete, a um senhor.

Çoelho, resolveu degolar o Moacir aguarda, agora, o

.seu inimigo, com quem man- pronunciamento da Justiça.
tinha velhas rixas.

.

Saindo de sua residêneia,
àquela rua, de manhã, ru-,

.

mou ao Mercado Público e, Cheu'OU a Hali, encontrou Osmar Teófi- .

. ora
10 da Cruz, brasileiro_, com
22 anos, de côr branca, sol- Williansburg, Virginia, 4
teiro, filho de Manoel da (U.P.) - Dirigindo-se à As.
Cruz, l'esidente no Morro do sembléia do Estado da Vir
La Porta. E, tomando-o pe- ginia, o st. J�h1es Byrnes,
las c<?stas, degolou-o com governador do Estado da
nm punhal de dois gumes! �,Carolina do Sul, ex-secretá-
Velhas rixas, foram a ra- rio, de Estado declarou:

zão desse bárbaro crime: "Chegou a hora de dar
O criminoso, que no ,ca- claramente a conhecer nos

drez da Delegacia de Poli- sas intenções aos, russos e
cia foi ouvido pela reporta- ao mundo bolchevista. Deve
gem de O ESTADO, decla- mos fazer tudo o. que é poso
rou ter Osmar Teófilo da sivel, para por termo às hos
Cruz, a vítima, à noite de til idades na Coréia. Mas de
ante-ontem, em um' baile no vemos salientar aos comu

"C�t1be ?o Júlio", 'fre�te à nistas que se esses esforços
CaIx_a d_Agua,. agredI,*> o fracassarem ou se, uma vez'
seu lrmao Alclvando Coelho. conc�uido o armisticio for
Após a inominável cena de ele violado, utilizarem�s to

sangue, compareceu ao Mer- das as 'armas à nossa dispo-
.
càdo o invf!stigador 'Muni-' sição. para levar o confÍito
que, que tomou as providen- a' um fim vitorioso".
das que se faziam necessá- O sr. Byrnes lançou um a
rias. O criminoso, porém; ha� pelo a t.odos os americanos
via fugido, sendo preso, mais para que se unam sobre to
tarde, em sua própria casa. das as questões de politica
Segundo apuramos, Moa� interna ou externa

.... ",-",.�-"_"_�""""-:""-,,,,,,h,,,._,,_.-!---�.,.,..,..�....�.............y

QuaDd� pronunciou o «sim"
já estava viuva

'

LAIGUILLON � SUR-MER do ano passado, Guineau foi
4. (U.P.) - 2, Yolene B.ar�;morto, na Cochinchina, na
dm, empregada dos C?rreIOS,

I explosão de 'uma bomba dos
de 24.anos, casou-se - e fi� i terroristas, num cinema.
�ou VIuva, �oube-se aqui ho-I Pouco antes de perder a vi
Je .. ConsorCIou-se com o seu da, Guineau assinou uma
1101VO que foi mortq há ., i "procuração para o c�sa�,

; meses, na Indochina. Yole-!mento" perante o seu �ar�
ne conhe�eu o sargento Jac-, i gento-ajudante e, quando a

qu:s dG�:neau quando ele procuração chegou a La;
velO e Icença, da Indochi� guillon, no Natal. YoJene de
na, em 1950. Quando ,êle cidiu ir à "mairie" da ld

.

'

voltou para a frente contl' onde'
.

a ela,
, .

-, pronunClQU o "sim"
n.uaram a corresponder-se e ,h'adicional em l'7 d· ._

fIcaram .

E
.' -, e Jane]

nOIVOS. m Julho 1'0.

. \

�UMO AO SUL OS Aconlecimento IrUsfico
JANG.ADEIIR.OS

.

.

��u.ito ·embora. tivéssemos I'
se ontem, conform.e noti�l:i- O SEGUNDO CONCERTO DA CONSAGRADA VIOU-

noticiado a partida da Jan-' mos, entre as quais as VI';\- NISTA PATRIClA ILZE DOSSOW

gada N. S. da Assunção, ru- tas às autoridades que, só

mo à meta final, que é Porto ontem foi possivél aos des- .. ILZE DOSSOW, cujos mé-, As pessoas interesaadas.,

Alegre, em nossa edição de temidos homens-do-mar. ritos na arte imortal do Pa- poderão, tambem, obtê-los,

domingo para a manhã 'de
,. ganiní já se fizeram apre- rno Departamento-de Educa-·

ontem, fato que veiculamos As últimas horas de sába- cíar, em nossa capital, vol- I ção.
através de informações co- do, essas vísitas foram pro- ta, a Florianópolis, para 0- I O concerto de ILZE DOS-·

Ih idas pela nossa reporta-' gramadas, o que nos levou a . ferecer-nos seu segundo �'e-! SOW será,realizado no TE 1\-,

gem, só hoje os heroicos ma- incorrer naquele 'lápso, vis- ll,cital de arte. -I TRO ALVARO DE CARVA-

rujos do Ceará deixarão a to estar O ESTADO já nas Como da sua visita ante- LHO, quarta-feira (dia 6)".
nossa Capital. I últimas impressões quando ll'iOr,

vem a convite da Secre- com inicio às 21 horas.

_ Várias razões não permi- 'j
nos chegou ao.

conhecimento taria da Educação e. Saúde,
tiram que a-jangada.,zarpas- .o' adiamento 'da partída pa- que tambem patrocina seu To,' legra.. mas- - . - - - ........,."..,._. - ..... - - - .. - - . .,.........,.... - . -

-_j
concêrto 1: �

Aôs·-:-·Br�v-·oor·s"or
.. - .• or nnn.

ILZE 'DOSSOW escolheu rpt:, ..... ,... '<C'"
.

� U para a sua festa de arte um '( " ' .....
--

programa admirável com Relação dos telegramas
f ,r náginas de BACil, HA::-.r- .retidos durante o período de

Censagradera Homenagem ��L':E����i. ', V���� ';! ��r�.����I;O a 4 def'everei-

I
NIANBKI, e, contará com o Machado, Madeira, Itussi,

POpu ar magistral .acompanhamento Lilino Xaxier, Santana, Ire-
10 piano, da Sra. OLGA ,ne Branchardt, Ivete. E
SILVA RICHTER. I Gonçalo, 'Giomar Santos,
OS CONVITES para f) ILuiz Vasques Sara, Om3,

concerto estão sendu expe- J'osé Galimberti, Fulvio Per ..

'lidos pelo Exmo. Sr. Dr.Se-lreira; João Alto Aman>jo!J
cre�ário da ,Educação, .às _au-, Lin,doma C�'rdos�, Zu,:e�ma
toridades, as associaçoes, Rocha, José João- V181ntr
aos estabelecimentos de eu- ! Frederico Clasen, e Nelson
sino, à imprensa e ao rádio. Cordova Passos.

'

Na aprazivel chácara do sr. Baldissero filomeno rea

lizou-se domingo último grande churrascada oferecida

aos bravos 'remadores catarinenses, vitoriosos em', Porto

Alegre e na Capital Federal e que váó agora representar
o Brasil no Sul Americano do Chile.

Essa homenagem, da iniciativa da nossa brilhante
confreira A GAZETA alcançou completo exito, como era

de esperar, constituindo um consagrador preito de reco

nhecimento e de 'estimulo pelo que os nossos gloriosos
atletas fizeram e ainda poderão fazer pelo nome esporti
vo da nossa terra ..

No meio do maior entusiasmo decorreu a bela festa,
que contou com a solidariedade, do nosso povo. Oferecen

do-a, o sr, Almirante Carlos da Silveira Carneiro profe
riu eloquente improviso, interrompido varias vezes, por

aplausos' calorosos e yivas entusiáaticos. Na verdade, o

ilustre militar, identificado com a nossa terra, falou a

voz barriga-verde para afirmar que, depois das vitorias
selectivas de Porto Alegre e do Rio, as esperanças ago
ra que estavam depositadas nos nossos rapazes, eram as

do Brasil inteiro.
As' suas palavras causaram- a mais viva impressão e,

como dissemos, foram alvo de frenéticos aplausos. Fala
ram a seguir!Os srs. Acioli Vasconcelos, dr. Rubens de
Arruda Ramos, Jairo Callado e Waldir Grisard, pelos
clubes' locais; pela imprensa e pela Federação do Remo.
Pelos homenageados, o nosso distinto conterraneo e ve

terano timoneiro, sr, Decio Couto proferiu belissimo a

gradécimento, emocionando os presentes e deles merecen-

do palmas vibranteâ 'e demoradas:"�

-

•

A homenagem de domingo foi, assim, uma bela festa
com que, ao jeito simples da alma catarinense, os nos

sos remadores receberam o calor do jubilo do povo barri

ga-verde pelo valor que demonstraram na defesa das
nossas cores esportivas.'

'

'W".,......., �..w.- ·_·.· _._._·,.. J" .;..r. ..

sr. Ricardo Jaffet, diretor
da Carteira de Importação e

Exportação do Banco do

Brasil, 'sr. Simões Lopes,
deputado Mauricio Jopert,
prof. ,Brándão Filho, minis
tro Coelho Lisboa e outras

autoridades,
_

além de ele
mehtos ligados ao ensind no

país.,
NA FUTURA CIDADE
UNIVERSITÁRIA

, O ,presidente, na casa da

administração, ouviu minu
ciosa eXP,lanação em torno
dos trabalhos em andamen
to. Em s�guida, percorreu
as obras,' tendo a oportuni
dade de visitar as constru

ções do Hospital de Clíni

cas, da Escola Técnica e a

ala da enf�rmaria de crian
ças para estudo de nutri •

ção. Nessl1 ocasião palestrou
por vários minutos com o o

perário Paulo Smith, encar
regado da preparação das
ferragens para resistencia
do cimento ai"mad.o, intei
rando-se da paI·te de exe�

cução das moaêrnas cons

truções que ora se realizam
em ritmo acelerado 'na futu
ra Cidade Univérsitária.

'

Quando do jogo do Figueirense com o Botafogo..

fomos massacrados por 6 x 1. Infelizmente o score
'

podia ser maior, inclusive ser de 6 x O. É que o nosso

tento resultou de um chute sem maiores pretensões.
A bola ia à mão do goleiro Oswaldo, que deitado em

berço esplendido, a aguardava. -

De repente, no entanto, ela esbarra .numa, ton

,ceÍriUha e sobe, indo às redes. O keeper ficou
.

de
mão esticada e vazia... E dis,'3eram, depois, que o'

nosso melhor homem fôi'a o Zé-Moita!
xx

x

Na volta do campo, ali no café, ouvi a um ude
nista do' Figueirense este desconsolado comentário:

_. O Figueirense que lamba os dedos! Foi mui
to mais feliz que o nossQ; Governador! Estei até ago

ra, 'não arranjou nem mesmo uma touceirinha salva
dora!! !

, ,

.l!.·.,..·.·.-.,...,.,....,..,...........-.·_·...·.·.·_-_..........,._w ...,._..-_....

No. 14- B. C_·

Solenidades 'de ' Hoje
Em virtude de ter sido de- unidade que integraram a

signado para outra Comis- F. E. B..'
são, o Cmt, desta Guarnição c) - 4.s 10: horas: Lanca
organizou o programa abai- mente _da pedra fundamen
xo pa-ra hoje, dia 5, convi- tal da sede da Associação,
dando para estas solenída- Cívico Militar Marechal
des as autoridades, a irn- Guilherme, dos Sub-T'eneri

prensa e o povo: tes e Sargentos desta Guar-

a) ,- .Às 8 horas: Missa nição, no Jardim Atlantíco,
Campal, resada pelo Revmo. terreno cedido patriótica
Padre Braun, no quartel do mente pelo sr, Jackson Sch-
140 B. C. e inauguração da weidson, do alto comércio
Gruta Santa Catarina, cons-:' desta praça, peja mediação>
truida no seu comando. benemérita do dr. Adolfo

b) - .Às 9 horas: Inaugu- Konder:
racão dos retratos do ciro O 14° B. C. estará fran-
H�rcílio Luz e sargentos da. queado ao público.

EIVI PETROPOL1S .• �

DASP, senador Sá Tinoco,
diretores do Ministério da

Educação e outras per;soas
convidadas.
Terminado o. almoço, o

presidente Getúlio Vargas
seguiu para Petrópolis, che
gando ao Rio Negro, às
16,30 horas.
NO RIO NEGRO

O chefe do governo foi
,recebido pelo ,comandante'
Amaral'Peixoto, e pela sua

esposa, sra. Alzira Vargas
do Amaral Peixoto, ceI. Soa-

'

res Dutra, comandante do
lHO R. L e outras ,autorida
des fluminenses.

/

D. IlIce da Costa
,Vaz

'Transcorreu, ontem, o a

niversário natalício da
exma. viúva Alice da .Costa
Vaz, ilustre Presidente d�
Honra do Diretório do Par
tido' Social Democrático, no
Estreito.
A ilustre dama, que des

fruta, na sociedade local de
sólidas amizades é prestigio
so elemento dó P.S.D.; à cuja

Após a visita às obras, agremiação político-partidá-
foi oferec,ido ao presidente ria tem servido com lealda-
da República na casa da a.d- de.

'

ministração, um almoço, do O ESTADO, embora tár
qual participaram além das diamente, apresenta à ilus
autoriàade!'l -J1cima mencio� tre correligionária oS seus

nadas, o sr. Manuel Vargas, respeitosos cumprimentos.
\s�cretário da Agricultura do associando-se, com praz�r,

�lO ?,rande �o Sul, sr. Ari� às homenagens de que, on-
310 VIana, dn'etor geral do i tem, -foi alvo.
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