
,

I mãos de quem não ignora apticações mais rendosas em I j,Muito embora a nossa pobre e abandonada Capital I outros setores. Mas elas prestam ínestimáveis serviços ao

'I'
de Cr$ 500.000.110. Da mesma forma. a empresa Varginha,

vivesse vinte e quat.ro horas de intenso foguetório, no povo e são, sobretudo, realizações de entusiasmo, de de Minas Gerais. Essas empresas usam pequenos aviões,
dia 31 de janeiro último, em homenagem ao prhneiro n ihil amôr à terra e de desprendimento. A 'l'AC, essa empresa de custo reduzido. .

do govêrno udenista, ainda há quem acredite que o maior a que o sr. lrineu Bornhausen se refere desprezivelmen-l Esses dados e esses fatos indicam o interesse btí
barulho da dáta pertença, ao discurso-relatório do Chefe te como a que só possui um avião, é hoje uma organiza- cíal pelos transportes aéreos, tanto da parte do governo
do Executivo. Essa peça, todavia, não passa de um ção vitoriosa.. O seu capital é de. dez milhões de cruzei-I

Federal quanto dos Executivos Estaduais. O sr, Irineu
ingênuo e inofensivo espanta-coíó posto às mãos do sr.' ros. Ainda no ano último não lhe faltou um crédito de Bornhausen é, no caso, o campeador solitário da tese
Governador com a maliciosa e irreverente informação de um milhão e quinhentos mil cruzeiros, que obteve por, de não interessar ao Estado êsse meio de comunicação,
constituir uma arma de guerra poderosamente atômica. empréstimo bancário, de duas parcelas, das quais a pri- pois que, além de vetar a subvenção de um milhão vo
Com ela, S. Exa. investiu contra o Legfslativo .e contra meirà recebida em, 18 de setembro e a segunda a 17 de tada pela Assembléia, ainda vem a público menoscabar
a administração anterior, na inútil pretensão de fazer outubro. Essa operação foi realizada com o Banco Inco.' uma iniciativa pateiõtíca da parte dos catarinenses. O
,daquele e desta os responsáveis .pelo colapso de que o Como a TAC. começaram as grandes companhias aé- projeto da subvenção, convém esclarecer, surgiu na As-
Estado, está sendo vitima. Essa tática, atinge o seu cli- reas do Brasil. EII} 1927, a Va1ig 'aparecia no Rio Grande sembléia com as assinaturas dos srs. deputados Francis
max, quando S. Exa., na sua prova de leitura, eleva a voz do Sul. com um avião. Hoje possue trinta. A Real come- co Neves, Paulo Marques e Braz Alves..do ,P.T.B., Fran
para uma acusação sensacional: a de haver a Assembléia çou com 2, em1945.' cisco Mascarenhas e Aquiles Balsíní, da U. D. N. e Wil
votado uma subvencão de cinco milhões de cruzeiros a • A, TAC está em franco desenvolvimento. Mantem mar Dias e Lecian Slowinski, do P. S. D. A imprensa da
uma emprêsa partjcular de aviação que posau i um un ico agências nesta Capital, em Tubarão, ltajaí e Blumenau, Capital, por todos os seus ôrgãos, inclusive os situa
avião. além de outras a cargo de firmas conceituadas, em Porto cionistas, teceu os maiores louvores ao projeto; demons-

Dois coelhos matava S. Exa. nessa simples cajadada: ,Alegre,'Laguna, Lajes, Joinville, Paranaguá, -Santos e (trando, assim, � sua compreensão da necessidade de uma
a oposição parlamentar e o dr. Aderbal R. da Silva, a Rio., empresa catarmense que venha fazer e completar as li-
quem, segundo espalhava a arraia miúda da U. D. N., per- Possui dois aparelhos, tipo DC-3. e já tem em seu gações com o- nosso interior, como é, aliás, porfiada as-

tenda a emprêsa beneficiada. poder a necessária autorização para importar mais tres, piração de todos os municípios,
.

f"� má fé oficial precisa ser esclarecida. A TAC é a Essa licença, do Banco do Brasil, tem o número COI;no se vê, a subvenção à TAC, que o discurso do
prIn,eira e única companhia catarinense de transportes DG 51/84763-102593. Por sôbre isso e enquanto em fase sr. Irineu Bornhausen diz de cinco milhões sem esclare
aéreos. E não pertence ao ex-governador. É uma socieda- inicial, a TAC, mantem consórcio com a Cruzeiro do Sul, cer que e de um milhão anual, não foi ato de favor ou
-de anônima, com 350 acionistas, entre os quais diversas uma das maiores organizações do ramo, no .mundo. digno, de, condenação, mas deliberação consciente e

figuras da maior expressão nos meios políticos do situa- As subvenções às companhias aéreas, IW' Brasil, acertada, a que não faltou o voto de deputados da situa
cionismo e dos outros partidos, como, para citar, os srs, constituem já norma geral do poder público e é o meio cão, na hora de aprová-lo.
deputado Waldemar Rupp, CeI. Aristilian,o Ramos, dr. Jo- pelo qual os governos amparam êsse modo de comunica- Por sôbre tudo isso, é até paradoxal que um govêrno
sé Miranda Ramos, prefeito petebista de Xapecó, dr. Cé- cão, do maior e .mais alto interesse coletivo.çflítemos al- aéreo como o do sr. Irineu Bornhausen se atire contra o
lio Ramos. Genesio Miranda Lins, diretor-presidente do g'tÍmas cifras: a Varig, hoje orgulho da aviação comer- transporte aéreo, sem ao menos oferecer ao Estado ou-,
Banco Inco. Este ú1timo é, aliás, o vice-presidente da cial brasileira, recebeu mais de 52 milhões de cruzeiros tros meios de comunicação, como o terrestre. Como assí-
TAC. da União e do Rio Grande do Sul, para chegar ao que é. nalamos, o mal de S. Exa. é ver tudo pelo prisma politico .

.A velha mania de o sr. Irineu Bornhausen reduzir Num- quadro de subvenções, 'recente, colhemos mais Para quem prometeu do pouco fazer muito com a
todos os- assuntos a termos políticos, fê-lo, no caso, acu- estes dados, relativos às 'que foram pagas pelo governo} aplicação dos dinheiros públicos em, obras exclusivamen
sader gratuito de uma iniciativa que em todos os Esta- Federal: Panair - Cr$ 50.985.670,00; Cruzeiro -

, ..

:' �
te úteis à coletividade, o auxilio aos transportes aéreos

dos do Brasil vem sendo prestigiada por todos os

gO-j
Cr$ 12.879.790,00; Aerovías - ,Cr$ 9.873.760,00; Varig - valerá mais do que a suntuosa construção de um palace-

vêrnos, pelo interesse que, exceção do nosso, o J}Qd�l' Cr$ 5.732.600,00. Algumas dessas empresas, como a Va- te orçado em vários milhões de cruzeiros.
'

público tem na disseminação do transporte aéreo.,l'S.t\o
__

6 dg e a Aerovias, recebem também subvenções estaduais. ( No caso, S. E��. voou muito alto na sua acusação e

fáei1. às �empr!!sas. que se av..�!!t\llam,�_ ��!j!t1 Ff!P.lQ de co� IA'13Qa, entidade com�rcial de taxis-�éreos, sem l�nhas re- .;1ão tem, agora, onde POUSl"l!,. _,

,

,

ntunwaç�o ç'�mqUlst�r· ellfitai�, ��:ando esies' estã.o na8 guIares, tem do governo do. p;xa;.a: ,3: ���y:�çaQ �mHll. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
..... ---.-� �--_._ ..... , ---

r: --;;�;��{ ;=�J Dr.RubRf>DS dp,:

.� A�:�:nRa�;�. t ri_� �e s, Catarina .1 �r�!i�"dP B!n�O��
,_,

GER'ENTE· '1
Ano XXXVllt� \

'IBra::;il,
d-e cujo estabeleci-·,'{

manto é advogado, segue,

,;:" _ Domingos. F. N 11.34� hoje, via aérea, para Tuba-

da AqUino
•

rão, o sr, dr. Rubens de Ar-
....

ruda Ramos, diretor de O
- • ..,. _-_ -.......,

ESTADO.
...

O'U&O

'Florianópolis, Quinta-f�ira, 7 de Fevereiro de 1952 õOCENTAVOS
------- ---------------------__---------------

LONDRES, 6 (D.P.) - A

Bolsa de Valores decidiu fe
char ao meio dia, hora de
Londres. As bandeiras ,das
embaixadas estrangeiras
nesta capital, estão tôdas
hasteadas ao meio pâu. O

vespertino "Star", publica
esta notícia na ultima pa
gina, tarjada de negro: '

"Faleceu o rei. Noticia,
transmitida pelo telefone de
Sandrigham para o Palacío
Buckníngham. Diz o mesmo
jornal que logo depois do
dr. James Ansell, médico do
rei em Sandrigham, ter com
parecido à residencia real" ff:??::){}
Y'()r ordem do palacío Buck-
ningham, o, sr. Churchíll,
Ministro David Maxwell, foi
informado do obito, tendo
sido expedido telegramas
para todos os domínios colo
niais. Espera-se para esta
tarde o comunicado de luto
real e a convocação' do con

selho Privado que, com a

ausensia da Princesa Eliza
beth, talvez tenha de seguir

7

A Imprensa Oficial do Estado, em. data de
15 de janeiro dêste ano, solicitou ao Secretário
da Justiça, autorização para ultrapassar o duo

décimo, em face do aumento do salário' mínimo
e do pagamento do % dia de sábado, queé pago
sem os operários trabalharem (semana inglesa),
dando o sr. Bayer, o seguinte despacho, ao ofício,
após 21· di�s: "Não pode ultrapassar o duodéci
mo, côrte o pessoal excedente". E como o pessoal
ainda não recebeu o dinheiró de janeiro, o secre

tário da Justiça ordenou à tesouraria da Repar
tição a dar um vale de Cr$ 100,00 a cada operá
rio, para comemorar hoje o "Dia do Gráfico".

Casõ 'se efetive i dispensa dos operários da

Imprensa, sugerimos, como colaboração, que os

despedidos sejam transferidos para as obras da

construção do palacete da Estação Agronômica,
que não estão sujeitas a duodécimos!novo processo.

• • •

"

- Quem. é, hein?
- É o nosso Governildo,
Depois de acabar com

as nossas estradas e ve

tar os transportes aé

reos, está, 'inaugurando
um novo meio de comu

nicação!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AVENTURAS

Vida Social
ANIVERSÁRIOS

",
- Oscar Damasceno da

:FAZEM ANOS, HOJE: 'Silva. '

,

'Senhores:
'

_:_ Oswaldo Damasceno da
-

- Gal. dr.' Achilles Pall�! Silva. •

'10 Gallotti, médico do Exêr- I Senhoras:

'I'-cito Nacional. - Adélia Moritz La POl"-
.'-'.- Orlando Damiani, in- ta. esposa do sr. Felipe La

,rltlstrial."
•

P�rta.
- João Neídermasr. I - Flávia Pereira,
-- José Valentim Borgo- Senhoritas:

-:novo, comerciante em Nova - Francisca Luz Paiva.
''l'Í'ento..

'

- -Nadyra da Rocha Pai-'
- Dr. Constâncio Krum- va.:

.mel. - Rosa Miriam Lehm-

"
- Adolfo José dos Reis. kuhl,

, Senhoras:

I
Menino z

'- .Eg lantina Luz Caldei- - Jayme Humberto Cal',
T&. de Andrada, esposa do sr. doso.
Dalmiro Caldeira de Andra- ------ ..----

da, do comércio local. DR. POLlDORO ERNANl

_ Celeste Arantes Ribas. SANTIAGO

_ Gema Damíaní Ventu- AUSENTE desta Capi-
tal até 18 do corrente.'

-t�.sa
do sr. Antônio

- Nair Melquíades.
Sophia Bernardina

-Cunha,
- Leopoldina Rosa da

-Con ceição.
Senhoritas:

- Maria da Gloria Puri-

:ficação.
- Vanda Melo, filha do

.Jornalista Osvaldo MelovSe
-eretárío do "Diário da Ma-

falece0, DotAm,
n Rei JorD� Vlo.
Rainha Victoria, Rei Eduar
do Sete e Jorge Quinto. O
seguinte, Eduardo Oitavo,
abdicou pelos motivos co

nhecidos, passando a usar o'

título de Duque Windsor,
Príncipe Alberto tornou-se
rei como Jorge Quinto a 12
de dezembro de 1936. A 20
de abril de 1926 nasce-lhes

ela a primeira filha, Elizabeth
Alexandra Mary, que agora
subiu ao trono. Assumiu a

corôa e seus primeiros atos
outorgando ao irmão mais

.ner, velho o titulo de Duque de
- Neomar Bezerra. Wíndson e a coroação se de

]i�AZEM ANOS, AMANHÃ: cinco meses mais tarde, na

Senhores: mesma abadia. Em 1900 es-
-� Epójrino' Mâcú'Cõ., "', teve 'nos' :Estaaos' Unidos' e'
- Hamilton Cardosó. no Canadá, voltando a' Lon-
- Dr. Fulvio 'Aducci, ad- dres em julho, tres meses

antes de irromper 'a segunda
guerra mundial.
A RAINHA ELIZABETH

CHOROU
LONDRES, 6 (U.P.). -

Em Na.irobi � chamada ofi
cial de Londres, para a Rai
nha Elizabeth foi feita 'a
través de pequena agencia

Ás 5 e 8 horas postal-tlegráfica local e le-
IMPERIAL vou quase trinta minutos

Ás 8,30 horas para completo contáto.
.A Twentith Century Fox Qúando a Princesa recebeu

,já está consagrada como a á notícia ficou abatida e
.produtora máxima de filmes chorou. Espera-se que a Rai
do gênero, a que sabe jogar nha parta, via-aérea para
'Com côres, música em enle- Londres, a bordo do avião
vo. Real que decolará em Mom
A NOIVA QUE NÃO BEIJA bassa para a Inglaterra.

Technicolor RIDGWAI APRESENTA
Betty GRABLE - Victor CONDOLENCIAS

NATURE e Phil HARRIS \ TOQUIO, 6 (U;P.) - No-
No Programa: tícia-se que o supremo Co-

O Esporte na ,Téla. Nac. mandante aliado General
Noticiário Universal. A· Ridgwai está preparando

'tualidades. uma declaração, man ífestan-
Cr$ 6,20 e 3,20 do suas condolencias à fa-

Censura - LIVRE milia real britanica pelo fa-
ODEON I lecimento do Re iJorge Sex-

Ás 8 horas to. Não há entretanto, ne-
Uma historiá tão linda nhuma confirmação oficial

'-lHe agradará a todos. déssa notícia.
PERJURIA

:nhà".
- Zulma Luz.
Jovens:

- Ada.ir Lourenço:
'

- Dalcyr Iguatemy
Silveira.
--- Silvio Santana.
Meninos:

- Renato Nazareno Wag-

,'agudo.
- João da Mata Pereira

da Silva.

Vida Social
, RITZ

com:

Jorge NEGRETE
No Programa:

Cinelandia Jornal. Nac.
o-s 5,00 e 3,20

Irnp. até 14 anos

'ROXY
Ás 8 horas,

Em ultima exibição.
PANDEGO DA FUZARCA

com:

Tin TAN - o maior comi
co mexicano.

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Cr$ 5,00 e .3,20

Imp. até 14 anos

IMPERIO
N'ão haverá sessões Cine

'c:matograficas.

.' ...
.-

_-----

'�.,_; I

•

I

OS CAMINHÕES /,

'_

ABREM CAMINHOS PARA O PROGRESSO

•

Chassi. ,fe 137" enfre

eixo., Capacidade pa'
ro 1,50 m3 até,2 m3.

Os caminhões Chevrolet estão sempre laterais, os Basculantes Chevrolet
, presentes no árduo trabalho de abrir oferecem carrosseria fàcilm)ente- levan-' ,_

caminhos para o progresso econômico tada por meio de um aparêlho hidráu-
do Brasil. Nessa patriótica tarefa de lico acionado pelo motor, simplificando,
'construir estradas, os 'caminhões a .operação de descarga. Proporcie-
Basculantes Chevrolet são 'os mais oando maior resistência e mais esps..

eficientes uo transporte, de terra, caso ço, os caminhões ChevroJet dão mais
calhos, etc. Inteiramente de chapa, lucro porque rodam filais tempo ,.."

com refôrço em toda a extensão das .: tslrada-Jicam"meno$ ttmpontJõ)��'_""

...
......_

....oduto dQ

,GENERAL MOTORS DO 8RASfL1S.�
'ConceSf;onõrios.em todo o' país

o PESAR DA ITALIA

l'
,-

"

'

gem semelhante ao primeiro
ROMA, 6 (U.P.) -, O mente o pezar da Naçãoamí- 'da Grã Bretanha". O Presí- Minlstro Churchill.

primeiro ministro italiano

I
ga", disse o sr. De Gaspe- dente da Republicà italiana LONDRES, 6 (U.P.) -

sr, Alcides De Gasperi disse ri pelo passamento do Rei enviou telegrama à rainha Com o falecimento do Rei
que o povo italiano partilha- que era tido, com merecida Elizabeth, manifestando as ·,Jorge· VIo sobe ao' trono da
va com os britânicos em seu dedicação e devoção. "Tanto sentidas condolencias da Inglaterra a Rainha Eliza
luto pela morte do Rei Jor-, eu como o povo e o governo Italia. O primeiro Ministro beth Alexandra Mary, 'sendo
ge. "C6mp.l!eendo perfeita- italiano partilham do pezar I De Gasperi enviou mensa- herdeiro? Principe Charles.

DO, ZE-MUTRETA '. 110 ••
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Gra'nde p�leia hoje à' tarde em hO.. I:No Rio� !m treiD�mento a

,menagem ao «Dia do Gráfico» gnarD!çaO cataríaense

Comemorando-se, hoje o cional peleja' de futebol em Será.. sem dúvida alguma .

Dia do Gráfico, a Associa- homenagem ao sr, dr. Se- ltma partida atraente e sen
cão dos Empregados nas Ih.:.' cretárjo dá Justiça Educa- sacional,' nà qual os

.

dois
dustrías Gráficas de Floria- ção e Saúde, que' .oferecell bandos tudo farão para ver

"Tiópolis, orgarrizou, como já artístico troféu para ser en-" sorrtr o triunfo.
.

'

'demos notícia, um" grande tregue ao vencedor, Estarão ,

programa de festas, desta- em.ação um combinado

fOl�-I'
O cotejo em referência es

cando-se a parte .esportív» ·Imado por gráficos da Capí- tá com início marcado para
'que constará de' uma sensa- tal e a J, O, C, às 15 horas.

,

--------------1

POS'ali reiegrafico- cam- íCampeões
'.

UraSi_I
peão, de 1952. 'Ieíros de Rp.mn

Ao assistir o jôgo Botafo- \

Nazareno Coelho go x'F'ígueirense, fiquei ma-
I , ravílhado pelo desfile dos 5

.

I
• ''-',Y'.' "

O campeonato;,,:�'ma,d.l!l'ls- pois sabemos perfeitamente campeões do .Remo Braailei-
ta chegou-ao seutei..mino, na

\

que o título de campeão cus-' 1'0 que com sua caracterfsti,
tarde de sábado, com a rea- 'tou-Ihes muito. Em todas as ca símplícídade desfilaram
Iização do encontro Postai I partidas que assistimos do.'> gloriosamente, sentindo den
Telegrafico x Caixa, Econo- I rapazes do Correio, notamos tre tôdas as man ifestacões
mica, A numerosa asaisten- o entusíásmo e a fibra com a glória' de ter levado San-
da que compareceu 'ao "es- que eles lutava� pela vitó- ta Catarina ao trono supre-

"?
.

fadinho". da Rua Bocaiuvn ria.
.

mo do Remo Brasileiro.
'f icou satisfeitíssima com r) Ao Guilherme Silva, dín â- Os nossos herois que; den .

espetáculo pebolístíco que mico Presidente e prepara- tre em pouco tempo lutarão
assi�tiu. Tanto o Caixa

EC�'I dor dos rapazes campeões por mais uma.glória no Ghi
nomica como o Postal, reali- da segundona, abraçamos e- le, nos merecem todo o re

zaram umâ partida bem mo- . ftisivamenta e fazemos votos conhecimento pelos esf'orcos
vimentada e coberta de lan- pai-a que o' P�stal cresça E empreendidos que tantq .Ae- Os cat�ril1erises jamais .Keller, técnico alemão con-

ces de real grandesa, continue trabalhando af in- leítaram'nosso povo da Úha. esquecerão a proesa,' magni- tratado pela Confederação BUENOS AIRES, 6 (D,P,)'
, Na parte inicial, a partida camente ao Jado daquelas a: e do querido Estado com tão fica sob todos os aspéctos, Brasileira de Desportos. - O Fluminense F. C., do
transcorreu disputadíssima, gremiações que estimulam o grandes "Louros". i da- guarnição de. out-rtggers O Brasil 'inteiro deposita" Rio de Janeiro, solicitou ofi
Ambos os' conjuntos empre- futebol amadorista· da cida, Não devemos deixar de co- ! a 4 remos formada por Dé- I grande fé nos. seus represen- cialmente ao "Indepienden,.
garám-se a' fundo ,em bus- de. mentar a indiferênça navid.a I do Couto, patrão; Hamilton I, tant:s. Será" �egundo os en- te" a transferencia de seu

ca da vitória� que daria ° Os quadros atuaram as'- por este grande passo que Cordeiro, Walmor Vilela, tendIdos, a melhor represen- centro-avante Omarini. (
títulQ máx;imo do ce�tame:1- sim formados : POSTAL TE- déu o �emo Catarinense :10i" Manoe! Silveira e Sadi Ber-I tação. que o, Brasil, eriviará O. quadro' do "Indepien-
madorista de 1951.' LEGRAF�CO: Wilson, Pé de mereCIdos colaborado.\'es, ber, remadores, que concor- \ ao estl'angeIro, dente", inclusive o rêferido
Esse equilíbrio patente Ferro e Ped�o; Carlinhos, que tanto trabalharam jra rendo em quati'o provas eli- No Rio desde ante-on�em jQgà.,dor Omarini, acha-se a-

ife forças nos primeiros 45 Carioni e felipinho;.Alcino, formação dessa guarniçü1, min-atórias" efetüadas em A chamado 1]0 Conselho tualmente em excursão pelo
minutos iniciais da luta, ter,. Bica; Milton, D,elamar e Mo-, os srs, José Elias e Alcides Porto Alegre e no Rio -ae' Técnico de Remo da C. B. D, México,'
minou empatado pelo 'justo Z'art.

.

Rosa que sempre foram o's Ja�leiro' escreveram mais seguiram ante-ontem para a --�---------

escore de 1 tel).to pa:ra cada
. CA,lXA ECONOMICA: - madrugadores nos GaÍpões tlma pigina brilhante na

I Capit�l ,da Republica, via- ',TA� A DI'O DR A rtCO,'bando, " \ Rubinho,
.

Dobes '

e Tales; do Martineli e Aldo Lúz, pa- históritt· do remo barriga- jando pelo avião da Cruzei- V 11
Na parte final, o, jogo as,�, Jo!io, Getúlio e .Haroldo;, 1'a incentivar ·com.sua pre- verde, vencendo 'todas elas 1'0 do Sul, os remadores ca- ,MON';l'EVIDEU, 6 (D,P.,)
'Ih

- '

d
- Segundo S,e anuncia nesta�mmlU me ores proporçoes IvO', Betinho, Meireles, Er- sença os atuais Campeõe3 com inteligencia e arrojo" tai:menses, comparecen o,ao

P I T I 'f" d R b 'd Capital, aceitaria a
.

Asso'-
e o osta e egra ICO apre- nani, e Paulinho., e emo Brasileiro, que na- arrancando fartos aplausos' em arque Cl'eSCl o numero

sentou,-se na cancha com Marcaram os tentos"para quela· época já treÍ.!1avam" de quantos acompanharam de esportis,tas, na maior.ia a- ciação de Futebol d,isputar
I a Taça "Rio Branco" depoismais disposiçãó para a lu- a, é"quipe campeã _ M'ilton e,Sses remadores para o cam- ó desenrolar das provas. da '; ficionados dó esporte do re-

ta e'consequiu d� inicio co-Ié Alcino;Par� os vice-cam. peonato Estadual'de Remo, raia doS Navegantes é', 'da ;mo, Segundo \lma emissorfl. do Panarnericano de Fute

mandar o jogo, até os 39 peões"-':" Paulinho e Ivo,' de o11de mais tarde saiu a Lagoa Rodrigo de 'Freitas, ,I Carioca, os nossos bravos boI. Todavia, nada existe

minutos c�plementares, DrÍgiú o en�ontro o' sr. lIlJlior guarnição até hoje cio Todos' ainda comentam ('; :
conterrâneos chegaram mui- ai�da de oficial, sendo pos-

" sivel que tal fato seja co-{IUanqo.'o ça_ixa eS]:>,oç()u sul} Mario Abreu, S. S. teve unia nosso querido Brasil, 8 que- expressivo feito çonseguido j to bem à CIdade Maravilho-
. , ,

b' municado à C. B. D., na se-ultima reação, sem, no en- atua'ção �xcepcional. Agiu abençoados por Deus e àpU7 pela nossa turma em con- I"sa, �endo rece Idos pelos di-
, 'e 1

'\
d

" r t d C B D mana vindóura. J
tanto, tIrar proveI LO a gum 'com muita imparcialidade e rrnhado por Santa Cata1"i�. frontó com as melhores: re ores a , ,.

.

em virtude de os POBtalistas foi sempre preciso nas pe- 'na, demonstrará no Chil� e,' guarnições' do país, dando- I O remador do, Riachuelo, R"-e--s'-c-.-,-n-.-d.-do Onuma grande tarde, defende-jnalidàdes e nos impediml:.m- mais tarde na 'Finlândia o nos. assim o, ensejo sunia- Kurt Krupka, que acompa-
,rem-se �1Uito bem e atac!,\l' tgs. Agradou-nos a sua atua- valor do Remo Brasileiro,' mente grato Ode ,reprefientar l1hot� a no&sà repre.sentação CO.nt,"'!:II....Ocom. perIgo para o arco de

i ção"
.

A, vocês. pois, José Elias' e o esporte náutico "do Bra,s�l a l!'�rto Alegr,e e RlO de Ja- " •• i
Rubmho. '.,

, .

AlCIdes Rosa, o obrigueb de no Campeonato 'Sul-Amel'l- neno, na qualIdade d.e reser- 'RIO, 6 (V.A,) _- O Flu-
Os pupÜos áe' João Ga,s- •.

. todos os Catarinenses,
.

cano, marcado pai'a. o dia 2 va" .seguirá hoje, 'devendo minense rescindiu os contra-
- parino jogam 'mais visando À noite do lllesmo dia, foi UBA" de ma:t;ço próxImo, �m Val- juntal'-se a )lossa turma. O tos. de Sanford, catarinense, ,

goals e conseguem o seu oferecido ao quadro do Pos- díviai_ Chile.
.

valente remador riachueli� e Nelson 'Adams, gaucho,.fi-
intento, visto que o prélio ta!" Telegráfico um "cock- Sànta Catarina inteira no aguarda licença do Mi-· xando em 25 e 50 mil cruzei-
terminou empatado 'q'uando taU" no Bar. Rosa por seus :1 T· á B '1

ufanosa dos seus bravos fi� nistério da Guep'a, afim de
TOS, respectivamente, os

llotou-s�,�a'mór parte,do jo. Diretores. \, Ir a Q rasl I lhos, será, por,a�sim djz�r pod:E a1!s�nta�'-se do, pak preços de seus passes,
go dOl'llllllO d,os Postahstas. ' I a esperança do' Brasil no KUlt KrupKa e tambem re-

.
Acreditamo� mesmo, si ° O Sr. JO'ão Gasparino da MONTEVI..DE

\
• ,grandioso certame COlltfnen- rserva da _guarnição de dois Nnvp '-e'cordoPos.tal arrematasse com Silva Presidente do Caixa, ,U, 6 \D,P,) I' tal que reunirá brasileiros, com patra� (E, Santo) e 8 1P .- 'C>

11' . 't t' 'd'" -Em palestra com o Jorna- , . ,., t
-

(D' t't Fd' ,1 aIS ceI eza enam vencI ') Economlca ofertou como I' t N'l' G '

'

'. 'I'
argentmos,

UrUgUaIOS.,
chlle- com pa rao· IS 1'1 o e e- ROSARIO Argentma 6

bem o jogo,
r'

prova de seu reconhecimen1
IS a, ,1,0 utlel7rez, de LI�·nos,e.outrm; paísés. ral), ;;endo considerado um cu, P.) _:_ (> nadador' ar-

O placard f' I f 'd ? ma, adIantou-nos que o Clu- E' b'J' 'dos melhol'es . m d '

'

.ma .01 e, '_ to pelos esforços dos seus b U'
.'"

I
norme e a respollsa 11-"

.

le a oIes ca- O'entino, Orlando Cossanl es-
tentos a 2, Com este resulta- jogadores e qu� até �'ulti- e lllve�slt�rlO, �tllalm.en- dade que pesa 'sôbre os om-,', tarinenses na atualidade. 'tabeleceu um nbvo "record"
do o Postal Telegráfico con- ma rodada acompanhou la- t� 1:esta Cfap�dal" n�o aceIta-

I bros dos nossos jovens 1'e- '0-
.

M- .'---1 sul-americano para os 200
,

-t b 'Ih
'

,
< ra Jogos ora a� CIdades do - ..J ..

qUIS ou rr antemente o tl-· do a lado o desenrolar -

do tn, S- P Imadores, Terao que lutar. i 8f,urelra metros estilo "butterfly"
tulo máximo do .certame a- aludido certame Úndíssim'ls I 10 e

I a� aulo, um� vez muito, dar tudo' fren'te a I '

, eom o 'tempo de 2 minut�s
mactorista de ,1951. Feliei- medalhas de pr�ta, Co�o �e I qdue,o dC' li e:Pderuano uao po- guarnições poderosíssimas, . C ..' 35 segundos e 8/10, no tor�

,

tamo!': e d"'"
' era ISpOl e tempo para - ,em ar·� ca�

.

., os s us Joga Oles, (11- ve uma atItude bastante e10-
.

'_ como sao as dos palses do " .', O· ,"' neio organizado pelo Club
retore 'm t' t J ".

. uma grande excursao por P' t
'

,

,
., s e SI pa Izan es pe a glavel a do sr João .Gas ....a- t t d b

.

,

" Ia a como a Argen.tma e CARACAS, 6 (U,P.) ,-o O..de ReO'atãs de Rosario,
eFltupenda cam a h d' .. " .

'y ou ras es a os rasI'lell'os. OU" '

T ,-
,

'" <

,
" " P 11 a esen- rmo que dIa a dIa vem pres- Dr' ··t"· ,

o . I ugual. e1 ao de suar to- Madureira, do Rio de Jánei- O "l'ecord" antenor per-
volvida no ano p d 1\"', " 'I, p1versl ano devera estar d

.

d·" "

.

.' , .
. assa o, _'1.€- tIglando os esportes amado- B,'1 "os os las, na anSIa louca 1'0, empatou a nOIte passada tencla desde 1949 ao brasl-

Tecem os nossos aplausos, � 1'istás, dn? dlas1, nos p�'lmeu'os de atin-girem a 'm.elhoi' for- j pe'já eontaO'em de ] xI 'com l)e1 Wílly Otto Jordan com 2
las e marco prOXImo '

b _. '-, "

,
.

' ma, sob as VIstas de Rudolf o club local Loyola. minutos e 36,1 seguJ?dos.

Manoel' Silveira, o hercúleo sota-prõa da guarnição bar

riga-verde

'iI
••

Fed8rDcão Cat.
de Futebol.

í'

De ordem do senhor Pre-.

sidente, convoco ,pelo' pre
sente, os srs, Presidentes de .

I Clubes das' divisões de pro
fissionais e de amadores,.
para uma sessão a ser rea-

,

Iízada.aábado; dia 9 do ��)
rente, afim. de serem trâ
tados diversos assuntos con ..

cernentes aos mesmos. ,
A

s�ssão será realizada na sé-
de desta Federação, com iní-
cio às 16 horas.

Florianpolis, 5 de Feve
reiro de 1952.
Moacyr Iguatemy da Sil-

\

veira - Secretário.

I Comec� dominqo
RIO, '6 (V,A,) - O Cam-r

peonatõ- Brasileiro de Fute
bol será iniciado domingo,
com a realização de duas

partidas, Em Porto Velho,
as representações do- Acre
e do Guaporê entrarão em

disputa e em Bela Vista jo
garão Rio Branco 'e' Amazo-
nas.

Omarini para
o Fluminense

\.. ,
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I EE>ITAL;1 'ArriaM(! SoUza, Ofidal

,,� Privativo oe Protestos .la
. C{l.marca rte Sjo José, Esta- '

,

(ió ne Santa Catarina', na
"

forma da léi, etc.
Faz saber que está e!n

seu' poder e Cartór'io, ne$!,11.

·�idadc 0(' Sao José, para r.r
protestada, POl: fàlta de .t
ceite e l1ag�'mento, uma Du
plicata de n, 5102, emitída :

em- t+ínta de setembro .do
mi! r \_:Hé'Hítos e cincoen-a
e um, Dor Magames & Cía.,
(�(> São Í',.it,)o, no valor de
dois -roi , ce nto e vinte e .s,,-

te cruzeiros (Cr$ 2.127;6) .

«ontra José Schrei..."ler, esrn
beleeirio em São Pedro 1'3

Aícantara, neste municipro.
',E como não houvesse sido
encontrado neste municimo
o devedor, nela presente eqi
tal. ir timo-o ,I:) vir pagar .)

valor da (l;tá duplicata «u

dar as razões de recusa, 11,J

tificandó o, desde já do pro
testo, caso não compareça.

São .JI)8€>, 30, (trinta) dE'
janeiro de 1952.
Arnoldo Sousa - Oficial.

',Judo Cresceu] "MeI8s�.a Policia
. ' Pobre entre' 'os pobres. IANDA!

:_ :E ele, corno 'se

.Proletârtos hllmiides .sem a [estivesse sob ; fa tal maldi

.caure.ola' de simpatj�:' ,r, que içãp ao '''J\ldeil,Erran��'l, ,.bo- ,,:

nel>'�e' mundode s.iri'dié�tml��e 1 ta o fuzil n�s C0,S-t':rS ''('! a'"
.soeialismos, c�rca o opera- trouxa debaixo do, braço : t
.rio. Com a morte oa a cadeia ,;pe'ga á' mulher.e os' filhos é'.'
�:a rondar-lhe os: passos an- parte, para lá adiante repe-

,

·te o menor descuido no exer- tir a mesma coisa. Embora
-cício da sua arriscada mis- admitindo 'que sejam esses

.são. Essa fi reafidade do sól-, os "cavacos'; d'd ofício.i.não
-dado de polícia em Santa comprendemos a ínexisten-
-Catarina. ,da de casas para os solda-

Como se tudo isso não fô- dos em todas as cidades, vi
za suficiente, a estagnação las e povoações onde exista
-de toda a policia a-nte 'o de- destacamento de polícia.
.senvolvlmento do Estado, Nilo será necessário cons

::t&rnou deficiente os efeti- truir VILAS, nem díspendio
vos e fez com que sobre ele que exijam pomposas ver-

,::recaísse o peso de um tal bas; boa vontade, isso sim.

desiquilíbrio; por isso ele É apenas .um rancho o te
.anda de Herodes para Pila- to que abriga o soldado de'
"tos, aos trambolhões, tran s- policia, na sua maioria, pois

'

ferido, de um lagar para ou- para melhor 'conforto não'
'tro, mal senta o pé. Dá pena dá o magro soldo. Casinhas
'ver; e é espetáculo comum, modestas resolveriam o an
.�le a mulher e os filhos, to- gustioso e interminável pro
-uos com a tralha às costas blema da procurá, e poupa
,�,ssemelhando-se com 'fIage- riam um pouco a já exígua

I.lados em retirada. Lá vae bolsa do pequeno servidor
um "meganha" com a moam- que tem o honroso título de

I'ba --- diz alguem engrava- GUARDIÃO DA LEI.
'tado, importante, mas que As fábricas modernas dão'
.não esqueceu qualquer coi-: casas aos seus operários; os

sa mal feita que o fez ter Institutos constroem para os

:m.edo da polícia. Raiva anti- associados; são muitos os

rga, O soldado, coitado, mal serviços públicos onde os

chegou está as voltas com' o humildes têm abrigo asse

-problema d'e todos "arran- gurado é sem estarem su

jar casa". Se ele podesse ter I jeitos, como \,lo polícia, as in
'vindo só... mas não deu; I fidaveis transferencías e

já estava descontando

por-j
deligencias. Ao Comando da

'que no mes passado recebera Corporação, junto às autori
-ordem urgente, viajou só e dades e ao povo de cada 10-
f'oi uma trapalhada depois I calidade, cabe estudar e re

-para trazer a família. Tem solver o angustiante pro
.sorte, as vezes, mas quando blema da habitação ou, pelo
.:a sorte não ajuda, ninguem menos, se nada conseguir,

I \ znais ! e ficam, ele e famí- estabelecer uma formula em

lia, encostados, jogados em que o soldado tivesse sua

I-qualquer canto, dias e até permanência assegurada
.zsemanes. �,cha, .casa; -e se por um ano, no mínimo, em

.

instafa.
'

cada v lugar que- serve. Da' -------------.,.-------
Não leva muito' tempo e forma que está, é que não se A

,,1'ttI

I
,..., -

J
-

aqU -Im-exigências do serviço, um compreende como suportam,
-

ssoclaçao
. rmao _ O

-caso de diplína ou :o desa- com uma diária de viagem EDITAL DE VENI)A.eerto com um "maioral" que paga uma refeição, as
De acôrdo com o resolvido pela .Assembléía Geral-ex--qualquer, e lá vem a ordem numerosas transferencias

traordínâria realizada no dia 27 de janeiro de 1952, nainexorável. Como para Ahas- seguidas das longas esperas Secretaria da Assocíacão, foi autorizada a Diretoria à
vero um poder mui alto e de uma casa para alugar.

venda de uma casa 'e
-

respectivo terreno sita a rua Tte.,gJÍstante determina-lhe: - S. SURI
Silveira n. 65, nesta capital. _.

.

Os interessados deverão apresentar propostas até o

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

Florianópolis, lO de fevereiro de 1952.
Osny Ortiga - Presidente.

.

'''� I .�
.

',; "

•

-,

fumos seleciona ...

dos e· especial.
mente menulctu
'rodos fazem de
Continental um
cígarro que todos
fumam com pra

zer há mais de 11

anos.

------�-------------',

•

uma preferência nacional...

'ERl1J�, .t<.J!':U.M.A1'�aO
• PLACA,8 SIJ'ILI"l'IC.u

RUxir de �;Ogu6jra,
.ecli••�.o ••:dl1ar •• '"'

__ taJDP� d••U.!.:lll ..

•

\
.

(:.18.151
UM ,RODUTO SOU�I!.".cR'U%

Brasí,1Casamentos no
ACÊNTUÀDO ACRÉSCIMO

Ises
dois centros maiores, o

NO ANO PASSADO número de casamentos cor-

O "Boletim Estatístico", respondeu, em 1950; a ...

:
publicação do Conselho Na- ,54,82% dAos enlaces. oc.orrl
cional de Estatística· (L B. I dos em todas as capttaís do

G. E.), divulga dados que IPaís. .

'

.

permitem apreciar o número' Considerundo o total rela
de casamentos celebrados, tivo ao ano passado, de um

no civil no Distrito Federal lado, e, de outro, a popula
e nas capitais das Unidades ção recenseada em 1o de jn:..
Federadas no triênio 1948- lho de 1950, verifica-se <it�e
1950.' foram os seguintes os coe-

Os totais de 1948 e 1949, ficientes brutos de nupciaii
alcanearam' respectivamen- dade, por li 000 habib,mtes,
te 51'252 e 59 570 casamen- nas Capitais das Unidades
to�. Em 1950, houve acentua� Federaq,as, durante o ano

CURSO PARTICUL�R SAO JOSÉ 1 do aumento, sendo de 62 285 findo:
Prof-essora - Maria Madalena de Moura Ferro o número de casamentos re� Recife, 11,52; Curiti�a;
Rua Saldanha Marinho, 34 - Fone 737 M.' gistrados. ' 1O,1�; For:taleza, 9,72; Por-
Prepara alunos p3;l'a exames de admissão aos Giná- A capital onde se l'eali- to Alegr�! �,56; São Pall1�:

sios, Escola de Comércio � Escola Industrial. zou, em 1950, maior número 9,44; GOlama, 8,91; Terazl-,
O Curso aceitará alunes para 10, 20s, 30s, 40s anos de casamentos foi-8ão Pau- na,' 8,76; Nat!l-l, 8,52! B��o

e Curso Médio. lo (21 023), 'seguido d� Rio Horizonte, 8,05; Nlterol;
Matrícula das 13 às i7 horas. de Janeiro (13 668), Recife 7,96; Florianópolis, 7,90:Vi-
Abertura das aulas a 10 de M�rç�. (6 158) e Pôrto Alegre .. " tÓl'ia, 7,29; Maceió, 7,26;

(3 836). Em São Paulo, a di� Aracajú, 6,49; João Pessoa, .

ferença para mais, em 1950, 6,21; Rio de Janeiro,' 5.66;
em confronto com o ano an- São Lt!iz, ,-5.05;' Salvador,
terior, atingiu' 1 546, e no 14,39.; Belé�, 3,66; Mimáus,
Distrito Federal 774. Nes- 2,86. ,

..

,

MAGROS E FRACOS
-VANADIOL

, E indicado nos casos de fraque
. , �a. palidez, magreza, e fastio,' porque
em sua fórmula entram substanctiRs
tais como Vanadato de sódio, LICi·
tina. Gilcerofosfato,s. pepsinà. noz'
(le cola, '�tc., de' ação pronta' e' eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadlo1 é. indicado para ho..
mens, mulheres, crianças; senC\o f6r-

\ mula conhecida peloS' grandes me.
dicos e está licenciado pela Saude
Publica.

.

----,,--

Dr•. Octacilio de Araujo
CIRURGIÃO DENTISTA

]Rua I<'e1ipe Schmidt - Edif. Amélia Netto � Sala I -
Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa, Alveolar.
Tratamento cirurgico e cura de Abcessos, Granulo-

'mas, Quistos radiculares, etc. ,

ATENÇÃO: - Grande redução ,de preços nas DEN
'TADURAS, para- as pessôas que vivem (le ordenado.

.

Laboratório Protético sob a direção de Técnico con

-;tratado especialmente 110 Uruguai, formado sob a ol'ien�
'tação de um dos mais credenciados especialistas da Amé
rica:
Dentaduras sem o Céo da Boca (Ahobada Platina).

P.ontes Moveis e Fixas
Todos os demais Trabalhos Protéticos pela Técl1 ica

Curso 'Partictilar
São Vicente de Paula ,

Participação
DOUTOR JAURO DENTICE LINHARES
" E

SENHORA
têm o grato prazer de participar aos seus

parentes e amigos o nascimento no dia lO do flu ..

.

ênte, na Maternidade "Doutor Carlos Corrêa",
de sua primogenita LED,A.

REGISTRADO NO DEPAR'rAMENTO DE EDUCAÇÃO.
Matrícula para 10, 20 e 30 anos 'do curso primário,

durante o mês de fevereiro, das 9 às- 11 hOl'as.
'

,

- Alunos somente do sexo masculinó -;
Início das aulas a 3 de março.
/DIRETORA: Profa. Euróra Schaefér Meyer..

Professora: Normalista Therezinha Sch�efer.
Rua Viscónde de Ouro Preto, 123..,mais recente.

�_ ..

Participacão
CRISTIANO BUC� E SRA, ANNA l.UDERS BUCH

-:-K-:-
.

OTAyIANO DOS SANTOS BOTELHO E SRA. ALTAIR
ROSA BOTELHO

participam 'aos parentes e pessoas de suas relações,
o contrato de caSamento de sel'''l filhos

.

ELDEMAR e NEUSA MARIA
j Rio Negro (Paraná) i2-52 J?lorianópolis.

PA R A '\f E R IOA.$ �

E C Z'E MAS.
INFLAMAÇÓES,
C O C E ·1 R AS,
F R I E I'R A'S,

ES������

e

Edith Moel1mann Oliveira
têm o prazer de parti

cipar o nascimento de sua

filha HELE�A, ocorrido
na Casa de Saúde São Se
bastião.
Fpolis., 30-1-52.
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PELOl'MUIIClrJOS"
-

�ARNAVAL�--'--'---
/ '

�.

7 DE F'EVEREIRO cer, nesta: ilha, uma, arma-
..�

.

A data de boje recorda- ção deI pesca de baleias e dade. Embora moço ainda, o qu?nte. como .de castume e I:R.:tr4ulaDleDla�ão para os ba �-
nos que: nova fabrica para o prepa- distinto Serventuário da CUJO discurso provou que I ",,'-:I:t, . Y -'

- em 1633, os holandeses ro de azeite. Justiça vem se distinguindo suas qualidades de popular: les 'DO' Clube t 2 de A"0510aprisionaram o Capitão Pe- - em 1809, nasce na vila pela sua operosidade, pela orador não sofreram ainda: .

..' S. .

dro de Albuquerque. do Desterro o capitão de- moderna organização técni- solução de continuidade; o IO Forte do Rio Formoso, mar e guerra João Nepomu- ca do seu Cartório, pelo seu Dr. Francisco Rangel, que, A DIRETORIA DO CLU- 40 - Esses ingressos 56

em Pernambuco, era uma ex- ceno de Menezes que tomou cavalheirismo e por suas a- com sua verve
: de sempre; ! BE DOZE DE AGOSTO tem serão fornecidos até às 18

celente posição estratégica parte nas campanhas contra titudes democráticas. Por falou muito bem em nomé 1 o prazer de cO�1Vidar á to- HORAS NO DIA DE CADA

que valia muito aos holan- as províncias reunidas do motivo do transcurso do prí- dos advogados itajaienses,! dos os seus Associados e BAILE, SENDO NEGADO .

.

deses e êstes estavam .dis- Prata, sendo também um meiro quarto de século de dos quais é o decano, e que: Exmas. Familias para os TERMINÀNTEMENTE A

postos a conquistá-lo a todo dos veteranos da indepen- atividades funcionais' do também fêz jus a mereci-' BAILES DE CARNAVAL e PóS ESSA HORA.
custo. dencía, Sr. Arn'a:l(fo Heusi, mandou dos aplausos; .0 Dr, Lauro' M A.TINÉE INFANTIL· que 50 - Cada sócio terá di-

Era comandante do forte - em 1827, a 3a divisão o Exmo. s.�'. '·Dr.. Trompo- Mussi/�' homenageado, 'jô'· f;�-á realizar nas seguintes reito a compra de UMA

o capitão pernambucano Pe- da esquadra, sob o comando wsky TauOÍois Filho,· MM. vemt brilhante, que se X�m �datas: UNICA MESA, paga no aLO

tiro de Albuquerque que ti- de Jacinto Roque de Sena Juiz de n'treito'da Comarca, destacando desde os bancos I
Sábado - Dia 23 � 10 da escolha.

nha sob suas ordens apenas Pereira, tentando romper o constasse 110 Livro de 'I'êr- llnixersitári�s,.onde foi s�m ! GRiNDE BAIL�. 60 - Pede-se aos Srs. As

J 9 homens; portanto, de 20 bloqueio que a força argen- mos de A�diencias do Fo- pref' aluno distinto, que d1S"

I Domingo - DIa 24 - 20 sociados que apresentem.
homens era -a guarnição do tina, postada .em frente <1 rum, KqueJe dia, um reg is- CUl:SOU, visivelmente como- GRANDE BAILE. prova de quitação com a Te

forte. Martim Garcia, estabelecera tro especial da efeméride, vido, e cuja inspirada ora- I 2a Feira - Dia 25 - sour-ar ia no áto da compra

As forças holandesas, em na foz. do Uruguai, bate-se com merecido elogio à 'folha ção a todos naturalmente MATINÉE INFANTIL da mesa.

ótima posição e com cente- durante uma hora 'e quaren- deserviços do digno Serven- empolgou. Ao champagne, Inicio: 16 horas. É conveniente notar que
nas de homens e dezenas de ta minutos. Sobrevindo ven- tuário. Além dessa celebra-j falou, de novo, o Prefeito 3a Feira - Dia 26 - 30 para o pedido de mesa, a

canhões, . dominavam ': uma to muito fresco do quadran- ção, que 'bem revela a men- Paulo Bauer, que fêz o brin- GRANDE BAILE. Diretoria' não atenderá ab

vasta área .�& margem opos- te de S. O., fundeam as suas talidade justiceira do gran- de de praxe. A Diretoria solicita ainda solutamente, solicitação por
ta do rio,

": . '.
'[f'erças, permanecen,do a vis- de JUIZ que chefia o Poder -(Do Correspondente). v. I a atenção dós Sl�S. 'Associa- escrito ou pelo telefone, de-

O comandante .braslle1ro ta -durante toda noite, Judiciário em Itaiaí.: outras
!
dos para o segu inte : vendo os pedidos serem fei-

d d t O C
. ' .,.,.• .1"••...,..........................................

]
-

� I tIS€ seus eoman a os es .avam -:-- em 184, axías assu- homenagens foram presta-
.

I Regu amentaçao: tos .pessoa men e pe os rs.

porém, de�i�id08 a defender m� �eus �lêvados c��'gos ad- das ao. Sr. Arn�ldo Heus�, APARTAMENTO 'I
1° --:- Fica marc�do para Associados ou por peSSO[lS

o forte ate a'morte. O co�� ministrativos e militar, na que fOI muítíssimo cumpri- .
3a Eeira, DIA 12, as 9 HO- de suas familias ou adultos,

bate durou muitas horas, Provincia do Maranhão. mentado por todos quantos. -.. t
RAS DA MANHÃ, a venda devidamente credenciados

it h' ít ·k.õ 1861' d Aluga-se um apartamen (l

I t G t
. .

1 d Amui o erorsmo, mUI ::\.-!....la- - em , suspen e a trabalham na Comarca e pe- d I)
de mesas para os res ran- com a cal' eira SOCla e (0'-

O· h 1 d
.

ti . -

id d . •

'

. ou casa gran e na rua. .

C I
.

1 t 1-
.

d
.

vura, s o an eses mves 1- publicação, nesta CI a e, o los seus mumeros amigos e
J' C 18 20

. des Bailes de arnava. SOClaC os ou o a ao ornes.

ram por 4 vezes sem resu]-' jotnal '�O Progressista", di- admiradores.
.

aT1n:e n,amaraE'� {'f.e.
.

Sã
Ao contrario dos anos an- 7° - Nos BaIles não será

·

1
•

id J
-

Ribei l\tr. I a.t •• r no C 1 lCIO a.:>.
d' f it itida a entrada de metaco. rrgt o por oao I erro aar- Prefeito Paulo Bauer :

J' .: . I 13 . _. �
tenores, a ven .a sera et a perm ·1 . am ,-

Os defensores do, forte ques. Paulo' Bauer representa ?I�e sa a , com o propri e- logo após a distribuição das nores.

iam diminuindo; . passaram -:- em 1875, cai sobre a pessoalmente o que Itaiaí
tárío. fichas que será pOT ordem A Drretoría, na certeza

a 15, 8, 3, mas resistindo cidàde de São Francisco tem de maior e melhor em de chegada dos Srs. Ass0- de que não só será atendida.
sempre. Até que seus ca- grande temporal que derri- matéria de lhaneza, grande- .pêlo· a' Mu'be'.r cíados na séde do Clube. como tambem coadjuvada.
nhões silenciaram. ba casa e faz algumas víti- za de coração e espírito de fi I O preço, da mesa para os pelos Srs. Associados - pe-

Depois da quinta. investi- mas. SERVIR. Sinceramente re-" '.' Tres Grandes Bailes, será de a todos o inteiro e fiel

da, quando os holandeses .....,- em 1893, inaug'ura-se ligioso, sem necessitar, po- \JattfrlnAn�p, de Cr$ 150,00, cumprimento das presente.�
conseguiram entrar vitot:io- nesta capital. a Estação Me': rém de "atestado de bo� A Sociedade de Assisten- 20 - Corno de praxe, não disposições.
sos, encontraram, entre as teorologica. conduta paroquial" às ves- cia aos Lazaros e Defesa será permitido aos Srs. As- Florianópolis, 5 de Feve··

ruinas, apena's' UIlJ. comba-
/- Comemora-se hoje, com peras de eleições; católico contra a Lepra em Santa Ca- sociados se fazerem acom- reiro de 1952.

tente vivo, embora". grave-. razões e alevantados 'senti- de escol, mas que não usa tarina, vem, por intermédio panhal' por pessoas estl'a- Claudio Valente 'Ferreira
mente ferido - era o capi� mentos de regosij9, o dia da sua Fé, como expedient(� da sua Diretoria, fazer lI'n nhas ás suas famílias. - Secretário Geral.
tão Pedl'ç,- de Albl!querque� consagrado. aos ebres se- politíco, pois não é'fariseu.; apêlo à mulher catarinense. 30 - Quer para os Baile<;
Um soldado ,deu-lhe voz de .guidores da sublime arte de hómem de negÓcios que pau- que semp.re tão generosa se quer para a Soirée Infantil"
prisão e 'marchou para lhe Guttemberg - os Tipógra- ta invariàvelmente suas ati� Tl10sh'ou para com esta cau- não serão fornecidos COl1-'
tiráY li espada. Mas�'o co- 'fos. '

.

vidades pela mais pura e' e. sa, no sentido de cooperar. vites, podendo entretanto, � .__

mandante holandes susteve São verdadeiros . heróis, legante das éticas profissio- na Campanha Pró CimfeC-I' os· srs. Associados, quites U •

'def) seu gesto, dizendo: embóra anônimos, da edu- nais; líder popular, amado �ã? .de Roupas, ��e ora �� com � Tes?ural'ia, solieitar [TIaq�IDa'
- A um heroi como êste cação da mocidade e c.ultu- pelo seu povo, sem se pre- mlCla em benefIcIO dos fl- da Dlretona, para' pessoas t .

não se tira a espada! ra do povo, constituindo-se, valecer disso para escusos lhos dos' Lazaros, internos lou famílias de suas rela- � CO� ura
- em 1691, em carta ré- sem alarde, os grandes bene- fins demagógicos; esposo e no Educandário Santa Cata-Ições, EM TRANSITO OU A I Ven'de-se duas maquinas:

gia, autoriza o rei de,Por- méritos da Humanidade, pai amantíssimo; adminis- rina. PASSEIO NESTA CAPI- Uma de marca "RENER",
tugal, D. Pedro II, que () pois que, das caixas tipográ- trador dinâmico e madruga- Contando de já com a boa TAL, ingressos, que a jniso I completamente nova e uma

governador-geral do Estado ficas é que jorram os ma- dor, que todos os dias já as vontade çIe todos, aqui dei-. da Diretoria, poderão ser "SINGER:' (usada) ver e'

do Brasil divida o;; portos nauciais da Sabedoria e os cinco da' manhã se encontra xam'os ó nosso ag�adecimen-' forneci�os mediante a im-

'I
tratar á praça XV de N(/.-

do mar do Ceará e mcapita- brados de Libel'dade; delas no Mercado PúblicQ defen- to. . portanc1a de Cr$ 100,00 pa- vembro, nO 20 (altos do 1'e8-

nias, que distribuiria por saiu para peregri�ação pelo dendo os interêsses dos seus
. A DIRETORlA 1'a cada festa. taurante ROí!!') ..

particulares que as quizes- mundo, na soberba obra de municípes, honesto e dUma
sem povoar e fortificar. E�angelização. o maio.r �u-I escl.'uPulosidade

mavemáti-
- em 1711, â cidade de zelro da Terra - a Blbha! ca; PAULO BAUER) por

Mariana, no país do ferro e 1';Teste cantinho, como ho- tudo isso, de há muito, em
do ouro, em Minas Gerais, menagem sin�era e reconhe- t que pese sua mocidade, con-'
não foi criada nesta data, cida, .abraço todos os

tiPO_]
quistou um lugar definitivo

como quer o cronista Teixei- grafos nas pessoas daqueles no respeito e na afeição de
ra :de Melo, mas a 23 de a- que mourejam neste jornal sua gente"
brll de 1745, quando: D. - Joaquim Cabral, Francis- .

João V concedeu predica- I co Lamarque, Manoel Bit- Dr. Lauro MlIssi
mento de cidade. á então vi-I tencourt e Flávio Felix. I Por motivo de sua gradua-
la de Nossa Senhora do Car- André Nilo Tadasco : ção, como bacharel em di-
mo, dando-lhe o nome de sua __

! reito, o Dr. Lauro Mussi 0-

espos�, Dona. Mariana de Aulas dr.. InolAs 'ferec.eu. a.o.s .pessoal �o. Po
Austrla', li (j der JudIClarIO em UaJal, as-
- em 1741, foi por Alvará PRATICO E TEOiuco sim como a seus amigos,

do governo da metropole a- Professor Bonson uma cordial festa 9-e confra-
· provado e ratificado o con- Rua Deodoro nO 3 sob. ternização, qUe constou de
trato feito com Tomé Go� Diariamente. apetitosa e farta churrasca-
mes· Moreira para estabele� Dás 8 às 12 é das 14 às 19. da, servida nos jardins do
-..1" -.. ....,..,.,,__- - - ...,.......,..,..,. palacete dos seus progenito-

. res, e antes da qual foi ser-

E D IT ·A L vido, aos presentes, um com-

.

.

'I
pleto e variado serviço de
aperitivos. Bebidas finas é!

De ordem dQ �ellhor dire- A referida limousine e as variadas, deliciosos pratos, 1

tor, devidamente autoriza- diversas. peças "Ford"<; po- inclusive da .cozinha síria,
do, decla-ro que se acha a� derão ser examinadas me-j puderam fiel' apreciados, . à
berta, a contar desta data, a diante autorização desta Di- saciedade, pelos inúmeros
concorrência para a venda retoi'Ía. convidados. Saudando o no-

de: As propostas deverão sef

Uma limousine' marca entregues em envelopes fe
"Chevl'olet", 1941 - adapta- chados, no Gabinete do Di
da para caminhonete. Preço retor, até as 10 (dez) horas
mínimo de venda -

..... do dia 20 (vinte) de Feve
(;1'$ 8.000,OO"(oito mil cru- reiro corrente, quando serão

· zeiros). fJ.bertas em presença dos
Diversas peças "Ford" - proponentes.

conforme relação existente Diretoria de Obras PilhE
na Secção Técnica desta Di- cas, em Florianópolis, 6 de
Tetoria. Preco mínimo

-,
Fevereiro de 1952.

.

Cl�$ 8.000.00 (oito -mil cru� .L�a M. _Vieira, Oficial Ad-
ZE:lros). mllllStratIvo, classe r.

(�"'::�'"
"'_'_',

.-··�HOlE·�O'PA·SS;AD·O-
.... .

vel e promissor Advogado e

I-- cumprimentando seUl>

dignos Pais, usaram da pa- Ilavra: O Dr. Eugênio Trom

powsky Tanlois Filho, inte
gro. e culto Juiz de Direito
da Comarca, que, em felís-
8imo improviso,

.

produziu, I
com sua palavra cintilante, i

fluente e. sábia, belíssima I
peça oratória; o Sr. Paulo

IBauer, operoso e democráti
co Prefeito Municipal, elo-

Assine "O ES'fADO"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUS-

• ..

I,
'. TRIAL

f
••.. > .' ".

DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARAN,A. E"SANTA
.

CATARINA
é'·

EDITAI..
Concurrência para construção da Escola de Aprendiza

zem em Blumenau
O Diretor'Regional : do SENAI nos Estados do Pa

raná e Santa Catàr ina faz saber aos Interessados que se

acha aberta concorrência para construção de edifícios
destinados a 'uma Escola de Aprendizagem na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.

As propostas deverão ser apresentadas em dois en

velopes fechados (A e B) até às 14 horas -do dia 15 de
março na sede da Federação das Indústrias do Estado
de Santa Catarinav-> Edifício IPASE _ 4° andar _ Flo
rianópolis .:

O envelope deverá conter os documentos s�guintes:
1) Prova de quitação com o SENAI, o SESI e a

��
..

2) Prova de quitação com os Institutos de Aposen-
tadoria e Pensões.

.

3) Prova de quitação de todos os impostos federais,
estaduais e municipais, . .ínclusíve imposto de
renda.

4) Certidão da lei dos 2/3 -:- Decreto-lei n. 5.452,
de IOde maio de 1943, artigo 362, .� 10.

5) Prova de habilitação do responsável técnico da
firma e de quitação com o C. R. E. A.

6) Prova de existência do seguro contra Acidentes
do Trabalho.

7) Nome da firma, local da sede e nome do seu re

presentante legal que deverá assinar o contrato.
O envelope B deverá conter:
1) Proposta propriamente dita para a obra,· em

duas vias devidamente assinadas, obedecendo
fielmente as especificações e projetos forneci-

. dos pelo SENAI.
.

2) Declaração de que concorda com qualquer alte
ração que acarrete aumento ou reducão de cus

to, que será avaliado de acôrdo 'com a' tabela que
servir de base ao orçamento da obra.

3) Declaração formal de aceitação de tôdas as con

dições desta concorrência, inclusive o pagamen
to das despesas de lavratura do contrato.

Das propostas deverão constar, no mínimo:
a) Preço global e preços unitários dos diver;os ser-

viços a executar.
'

b ) Prazo de execução da obra
c) Condições de._p�gament6.,' r .' ,

S�rão rejeitadas as propostas que, por qualquer for
ma, nao obedeçam às condições do presente edital.

Esta concorrência poderá ser anulada pelo SENAI
sem que caiba. aos concorrentes direito a qualquer recla-
mação ou indenizacão.

.

Os projetos e especificações serão fornecidos aos in-
teressadós nos seguintes endereços::

-

1) Na sede do Departamento Regional, do SENAI
à Rua Chile, n. 1.380, em Curitiba.

'

2) Na Eletro Aço Altona, em Blumenau.
3Y 'Na Federação das Indústrias do Estado de San

ta Catarina -, Edifício IPASE ":._ 40 andar _
Florianópolis. ..', '. :

4) �a �ede da 'In.spetoria do SENAI de Elorianópo.
Iis, a Rua FelIpe Schmidt, n. 34 - 10 andar.

Curitiba, 29 de janeiro de 1952.
.

'FLÂUSINO MENDES - Direto� Regional.

S�U8\"�.sE �ci �
.

Rio d. J&JltHrO ...:rlo .

. /

bem defendidos PO! ,:

ARLINDO AUGUSTO ALVJI8�
ildvo,.ado'

A'f, Rto 8raJlé(,. 128 - Sala.. 1801/.
·Te!!. 32-6942 - 22-8006.

. , ...

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

·t AGRADECIMENTO'e MISSA '

t!�"Tl:" - ,DA,' '!rnSÃef';' 'iE ,�NTRE, ,'��AN� 0:
"

, GRAOS DE SAUDE DO DR. FRANK'· " :,' .

'Dfario/ da Mefropole
-.

-1:Deposilo de -Moveis
DOUTRINA NOVA cou vários livros sôhre '.U 1· ...

MO'URA<1\lvarus de Oliveira) nova teoria e que está edi-
, Talvez não seja puramen- tando revista mensal para '

t Dormitõríos _ Varandas _ Copas Laqueadas e
e nova, mas que vem revés- divulgação da sua doutrina.
tida de' novidade. vem: O, Consideramos de grande

.Pastex.

brasileiro é homem de com- utilidade a divulgação da
Reforma de Copas Laqueadas _:_ Peças avulsas.

I
' Ultimas novidades.

'

p exos, de inferioridade .SG- doutrina da fôrça interior.
bretudo. O nativo embora ."Para uma vida-' melhor,

�. .Preços .Môdíeos

seja' um forte, réternperado mais' feliz e mai� completa",
Rua Conselheiro Mafra n? 182 - Fpolís.

pelas nec.essidades e pelo "slogan" que resume a teo

clima, é um desanimado que ria do "Eu quero, eu posso,
parece desconhecer a fÔl'ç1. eu faço".

.

que possui dentro do :seu eu. 1- Julgamos mesmo interes-

.

Estamos .fartos de saber! santísslmo, especialmente'
de casos passados. .com ope- : para o brasileiro, o conheci
rárãos que, vindos' do inte- mento da teoria. O autor
dor, dó sertão mesmo, em diz: - "O bomem forte não
pouco tempo estão. senhores teme afirmar, o EU, não re

do trabalho, espantando os ceia dizer EU. Reconhece-se
seus chefes pela" facilidade como um Centro de Fôrça;
de apreensão. Soubemos de é bravo, altivo e olha o

fato de uma emprêsa, gran- mundo de face erguida, sem
de estrangeira que trouxera receio' de afirmar-se: _:_

máquinas modernas eaeom- creio em mim mesmo!"
panhando-as, meia dúzia de . A doutrina do Energismo
engenheiros contratados pa- lançada por Alberto Montal
ora um ano afim de ensina!' c vão é das que podem acor

nacional a lidar com o no- dar o brasileiro e fazê-lo a-

diemo maquinário. Pois em creditar no seu valor, aban-
menos de três meses os en- donando o complexo de in-
genheiros tiveram que vol-. fel'ioridade que quase sem-
ver à sua terra pois não ba-,' pre o tema.

.

via mais o que fazer aquí! . E o brasileíro com a inte-

. �oltando porém, ao prín- -lígência que Deus lhe deu,
.C.;:PIO de nossa cr?n.ica, ia: I compenetrando-se do seu va

lavamos de doutrma nova. ,101', da sua fôrça, talvez
Teata-se do chamado "ener- ; possa levantar a cabeça e

gísmo", idealizada por AI- olhar o mundo de face ér
berto Montalvão que publi- gúida, como um vitorioso! ' L���� � ���e�e�11If!!!!S!"'lil

Compre pelo me- Coqueiros, ao lado do gru- personalidade mantendo
IX>- escolar "Presidente Roo- seus cabelos 'bem pen-

nor preço da cid.- sevelt"; com 45 metros de teados • su·avement.

: de O seu' refrigera. frente e área de 400 m2. perfumados, usando

...._! :·slot �9·I!G�, ,��_. d/2:�: ��c:d:�a ,:e�:;���r
i

I dêlo.1�5,1i ,C�� ga'.. . Informações no local com

raa,tls :rea' de o sr. Gilberto Gheur.

5 " d'
VENDE-SE

anos.
yen e-se ou

,

'OSO" 68ma.· .& Cia .
No Bairro ,Bom. Abrigo;1 Uina c;����!!!rial com� uma casa de madeira com- . •

pletament I
todo o conforto, sita a rua

e nova. A tô
.

C I S-T·ratar '. n orno .ar os, em • ao J0-
com o propríeta- .

rio .na Vidra arl R ,.,
. se. .

. ,..
.

ç a osario a Tratar na Padaria "BEI-
rua 'I'rajano 51. RA MAR"

.

-

-

, com o sr. Joao

Rua Jeronimp "

LpClOna •.S8 P·,ano· José Leite, na �esma rua.

Coelho,14 VFLORIANOPO'LIS Ul��l�:t��l��jantes, à rua
. ende-se

"-�--------'.-7"--- .

.
,

i '

Vende-se a casa à Rua

I·
Presidente Co;finho'nO 34 .

. Tratar com o sr. Antônio

I Cesanio da Silva, das 18 às

I 21 horas, à rua Cnispim Mi-

l' ra,.
34.

"." ..'
...

_.

j

I ACORDE,(�N'
I Vende-se um com 120 bai
xos de m,3;rca Italiana, com

I 2 registros nos acordes e 1

I
'reg istros na clave' de sol.

Preço o-s 10.000,00.
.: ,!'atar à zua Deodoro 19.
------

V·ç�ndp ... sp,
VENDE-SEALICE DAMIANI .-

... !>ionísio Damian� filhos, genros, noras e netos,.sen- �AO FRI4NCIscn no' SUl D.ar.3 NOV"· '10'RHslbll.lzados agradecem a todos quantos enviaram mensa- .

.

II. �
gells de pesar e compareceram ao sepultamento de sua . '. fnf01ma�a... oomo. Aq_nha ,

que�ida esposa, mãe .e avó e convidam para a Missa de
� \ ,

. .,-ao�(),).·- .Carlol Hoepcke SIA - 01 - TeJet(\f)t 1 212 ( Rod. telel·
70 dIa a se realizar na 6a feira, dia 8, às 7 h_oras, no Altar

"",nr.leeo (io Sul Q ..rlol Hoepckc S" -CJ -Teletone fi MOOREMACE.
rl� 1'.T""Q!J 8enhol'a na Catedral Metropolitna. I .---- , _'_.....

Sabão

\?irgem 'EspeCialidade
da Via., - WETZEL INDUSTRIIL-Joiovllle. (marca registrada)

.
Torna a r�upa branquissima---------------------------------------------------

Caixa posta', 139'
Teleione, 1607 ..

uma casa

j
com otima áre�-.de !en·eno.
para novas edlflCaçoes, á
rua Crispim Mira nO 59.

-... Tratar á Avenida Mauro<

II Ramos, 194· .ou Crispim Mi·
ra, 84. :

s��Â� �/RC t�
.. .

:\ ft\}:.'llf/,il," q..,! .... "

���.��.-
-.,. .".

.

;

@t
i'

"
..

C" {Ia '. ; ,
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Home08gem ao D.e�Ufado Pelos MunicipiosProfogenes Vieira ..... .'

De Ifajaí
Há pouco, quando' transe a generosidade inata. Bom A última {Ja feira (dia 10) indiferente ao anojado f'eí-

correu seu aniversário nata- demais até para os' adversá- foi dedicada aos JANGA- to d�s bravos compatriotas
lícío, pôde, por certo, o Pre- rios desfeais, que lhe explo- DEIROS que acompanhados aos quais pediu aceitassem
feito Paulo Bauer constatar, ram a boa-fé, a elegancia dos representantes do GLO- a oferta da AABV. FQi sob,
mais uma vez, o conceito de das atitudes, a boa-vontade BO, Lourival Almeida, pro- prolongada salva 'de palmas
que goza no meio de quantos e o espírito despido de pre- fessor Martins e jornalista que fez entrega a Mestre
lhe conhecem os predicados venções ... Verdade que só Adão, Miranda, deram entra- Jeronimo de um envelope
de ouro de sua personalida- o amor contrói. Verdade' que da no recinto da séde do contendo uma nota de mi:
de. ·É que -Paulo Bauer não o ódio não é cristão. Mas, clube 'do "bairro das aveni- cruzeiros e a seguinte men
conhece ódios, ne mressen- verdade também que a ira das" as 21 horas e 45 mi- 'sagern : - "A ASSOCIAÇÃO
timentos, e nisso reside seu santa. por ser santa, não é nutos, e ali foram acolhidos ATLÉTICA BARRIGA VER
defeito: bom demais até pa- pecado. por calorosa salva de pal- DE, rendendo aos' bravos
ra os que lhe não merecem

.

Haja visto o gesto do mas; em seguida foram saú- "Jangadeiros do Nordeste um.

CRISTO, do mesmo CRISTO! dados pelo Diretor Social, justo preito de homenagem.
doutri�a�or divino do amor, tte. Teseu, que a eles of'er- pelo heroica proeza que es
ao proximo, vergastando, ltou o "schow' daquela noi- tão realizando, pede-lhes
chicoteando, açoitando os te, que 'aceitem esta modesta o
vendilhões do templo ... Per- Intercalados - números ferta pantida do coração d3'
sonalidade rara, pois, � de de dança e .de arte - decla- brasileiros para a alma in-

RIO, 6 (V.A.) Tendo Paulo Bauer, que bem me- maram Lourival Almeida, dómita de brasileiros empe-
em vista a exposição de mo- receu as homenagens sem tte. Teseu, professor Mar- h d d f

.

tI'V'os do ministro da Fazen-
n a os nessa gran e aça-

• conta. e estuanres de caloro- tins : solaram: Raul Souza nha que se caracteriza bem
da, o presidente da Repú- ses afeto e quente admira- ao bandolim, Dias e Lira ao brasileira. Salve ,TANGA
blica designou o sr. Valen- ção, que. lhe prestaram violão; cantaram Gatão e DEIROS DO NORDESTE:
tim Bouças, secretârio téc- quando' do transcurso do Lira e, as tantas, eontami- (as) Rui Stockler de Souza
nico do Conselho de Econo- seu natalício; nodo e entusiasmado com a _ Presidente".

. �'
1

miá e Finanças do Mínísté- Padre José das Neves Vai. cordialidade do ambiente, o Agradeceu .Mestre Jerôm-
Os gráficos, êsses humildes operários que se irma- rio da Fazenda, Mário ,Leo- lati 'reporter do Globo, que vem mo com palavras tocantes:

íd
.

d
.

it t b Ih d poldo .
Pereira <la Câmara, .... A 28 de janeiro último, h d J d

. .

I
.

nam nos I eais a Imprensa escrr .a, ra a an o a sua acornpan an o os anga eI- por srmp es e sinceras, e

grandeza e procurando elevá-la cada vez mais no concei- delegado do Tesouro Nacio- festejou o primeiró aníver- ros na heroica façanha, re- cujo final foi coroado P01-'
to .públíco, porque são êles os forjadores' da parte técnica na! em Nova Iorque. Clau-, sárío de sua ordenação sa- solveu ir a "pista" e decla- retumbante salva de palmas,di'onor Souza Lemos, diretor d t I R P ddo jornal, -para o ..que se esmeram em dar quanto de sua cer o a o evmo. a re mou, de· sua lavra, bela poe- Na despedida falou o pro-
profissão conhecem, comemoram, na data de hoje, o seu da Caixa de Amortização, José das Neves Vailatti, ze- sia que foi bastante aplau- f'essor Martins que com

dia. Airton Pilar, assistente têc- loso e virtuoso Vigário Coo- dida.. : .

. Imu. ita eloquencía exaltou' o..

O
.

t· d
.

f ··d
.

'1 h
.

d' nico do Conselho-de Econo- peradorda Paróquia de Ita- F 't t f t d d,

. regts o essa e emerr e, pOIS, pe os omens- e- ,

.

OI em o Imo e opor uno I eí o os seus coesta uanos
i�preitsa, enseja aos que conhecem o valor desses que

mia e Finanças, Júlio Cesar jaí e Penha. Verdadeiro sa- discurso, respondendo as e-! em nome dos quais elogiou
laboram, nas linotipos ou nas caixas de tipos, a homena- Neves C.oelho, tesoureiro da cerdote que bem compreen- logíosas ref'erenc ias "'feitas' e agradeceu o expontâneo
gens de gratidão, de consideração e de respeito. De gra- Delegacia do. Tesouro em de sua tremenda missão di- ao Glogo e seus representan- gesto de solidariedade e a

t.idãO, pelo carinho com que lutam. nas oficinas, diária- N.ova �orqu�, a i.im �e �Gb vi�a de

m.ediador. �nt�e .

Õ

I tes, que

..

usou da,
.. palavra. c

preço.
demonstrado pela A_�

mente, vara .��rnar o jornal,. materi�lmente, �e fo�1t!.ato a. Pl:e.Sld;e:ncra do m��;r:el,l'0lc.�\� _.e, g.; TeI,ra, �uJ� .un!c'� _rel?ort�r, {Qsé MaX.ia.. ,
'

.. f�. E,' v. .... ,.!
q_?e os -ldent�flquem verdAadeIros artI�tas; de .c�nsId�ra_le:on�htulle� a co ..ussao os- :p�l,Ibca e a:lebanha.r al��s O Presidente da A. A. B.! Nessa mesn;a noite YlSI-'

çau, pela razao

d.
e serem eles verdadru!)s ?per�flOs cOEs� Ivecl.al encal. regada

com po- �a�a a J?at�la C;leshal, .CtlJ�O V.,: em

nome.,
dle seu clube, I taram.

o •.Barrrga V.el'de o'

cios das suas h�mildes .responsabilidades; de respeito, deres de tratar no estran- UlllCO partIdo e a comUlll- saudou os Jangadeiros di-iPresidente da F. A.,C. e a&
.

pelo m\titó que essa abnegada classe 'vem produzindo em geiro em ,nome do govel'J1O dade cristã, Padre Vailatti, zendo do entusiasmo de to-
.

embaixadas do Gl'ajaú e Se-'
. favor da impr.ensa escr'ita, no Brasil. bra�i1eirQ d� colaborajão que ingressou no Semin.ário dos pelo anojo da empreza lecionado de Ponta Grossa,

Por essas razões, que não outras, de ordem técnic�, dos ·�t?S que se fizerem .ne; de?ois da idade adulta, de- que realizavam, e expôs que que ali for!:lm saudados.
os gráficos têm, na feliz data dê hoje, oportunidade de c:ssarlOs p�ra a regul�l'lza- pOiS de conhecer o ;nundo e apesar da AABV ser entida- As danças prolongaram
aquilatar do grande prestigio da sua profissão humilde. çao dos assuntos pertmen- seus enganos, atraldo para de de modestas posses, 'li- se até as 2 horas e assim a

porq�a�lto do seu labor: da sua comp.et�ncia, a imprensa :�s à divida externa do

Bra-I
o sagrad__o :ninistério_ )lo:. mitado número de sócios e A. A. r:. V. alcançou m.

ais
brasIleIra tem consegUIdo' avançar, melhorando de ma- Sl1. - uma autentIca vocaçao, e achar··se no momento empe- um notavel sucesso com a

neira considerável,- o seu patrimônio.
'.

um .Sacerdote compreensivo, nhada em pesados ·compro- sua simpática e já famosa
Justas, pois, as .homenagens que à classe dos gráfj.D'

bondoso, simples, acessível missos com a construção do "TERTULIA DAS SEXTAS-"
(�OS prestàrão quantos, nas redações e nos gabinetes, sa- �potado� porte- e que segue á risca o lema primeiro "giná..êiQ despol'ti- FEIRAS"..

-

bem valorizar o trabalho dêsse�' operários de reconhecida

h R.
de sua ordenação: "NA ES- vo", da Capital, não flcál'R! ..

' S. SURr
-

capacidade técnica. n R�· no
. 10 PERANCA ESTARÁ A

.

Várias as comemoraçõ::�ue a Associaç� Profissio- se�l�' e�p���!;s, �m���a; YI�.�i�i�5}:1L���" �����
_. ......&·.·.",__••._,..,,_..v.w,.e,....w....w,_..-..••-.-......-...�

naI dos Trabalhadores na Indústria Gráfica de _Florianó- nesta capital, os deputados l'a�ça que ele sabe; �om o

polis, re�entemente fundada nesta Capital, prDgramoU Filipanos RamQ� Amalgo e
brIlho d.e sua. ��atol'la c�n,

para assmalar a passagem da magna data' 'M _.

'cf' t'
- .. _

-d'" l' jentel tlanSrnltu aos. ouvm-H'· . : �omaz emen e prOCê en·.
'

.. 'I' . doJe, o programa a ser desenvolVIdo será o que a· t d B A; I
tes sempre êfiipo ga. Os dos Ib

. . e$ e uer>Oi1 Ires. _

.

.

aIXO segue:
'

.

. seus :;:ermoes, os quaIS o Pa�
A O hora - Salva de 12 rojões e proclamação da � dre Vailatti realiza, em to-

!l��1!hg. gQS Gráficos. '.

j
da a ltnh:Í, à palavra de Lu·

:;etr:•.�it�;��� �i:S,����: ªçf!º d�

�f�Ç��. n<� çat�d.�:al JS�� ·'.�têo
-

o'ltlo" ��R(i:.o�.�: ��UE��!,�RA� �
..

" .Ae,lO,�"ras - Sessao clOematograflca na União Be. P
. (DQ Oor.I_��pondente). \:'�'"

,neflce.n.!e�Operária.... ' '. '.', ..
.' Arruda _: .. , .. <"

Sr. ArnaldoHeusi
,_

.

'

As la hor{4s - P.�J.'hda cJe futebol no esta4'Io da F. . No fim do UM

-Pfê:.tlm9j'C. D:, entre duas equipes de ·gráficos.···· .. Telegra�a t>útlêulã.r in- h'asato, éQfi1plátõu vinte e �_
. Às 20 horas - Sessão solen"na União Beneficente fórrr:l\_/O

�

fale�i.mento, on- cinco íl.nós de bons serviços
e Recreativa Operária. ._. ,.__

' têm, em CUl'ltlbanos, on- ao PODER JUDICIARIa
-'

-,o: ',-
'" ,.,

_;_':.
.

", v " :
.•_�' , � de era abastado íazéndeir-o, nesta Comarca o Sr. Arnál:

: "" .:.:.,� 'l"h;
_

'-A _"', Xi",
I

' ," n�:-,�:,..:·;1 .',

<

do nosso prezado conterrâ� d6 Heus( pl'o:fi�iefi�'OftcialO E�h::ApO; participando das Justas e mereCIdas hô· neú sr. Leopoldo Arruda IdR' t· /Ci� '. '

menag'en� � laboriosa classe,· dará folga aos seus operá- rnembl'Q de tradiçional fami� t OIS engls :?�� ,Vi!) de T�-
• >.

d h' � .

t
.,.

I �ô I " I u os e Mum�nWs desta Cl-
rIOS no dIa e oJê, razao porque so ornara a CIreu aça IHa. ba.rl.'iga.verde. .

I;_,.. ti'�' a'
d

.

d· h" .
., , ".,__on ftu.i\ Da 6 pag.)

epoIs- e aman ai'
• � _ O �xtttlt(;) dêSCéhdente d"- .� .

.

Na"7;';;;;-M:�"""""""'·71�'?i�·��ú�af:,:��.�a:::f 1, iólio. n gOV.
" Ismha Pereml.. Arl'Udà e flf'- •

R· I"
_

AI M' lho� a eX.�ílá. �:�ã'.. ,?::ÀYii;ea ." dp, Serqlpe
ee eito O sr. V8fO' � da ArI�d_?O�t���\�.,��posa doi RIO,6 (V.A.) -Acha-se

sr" \iÇtlmat' ()rtIg�l'l, do co- nesta Capital; aonde veio

S,' lVAlr� Pr'e "s" )I,' dr-ente mel'él() ��qu'�l� cidade e a "tratar de assuntos ligados à
. '"-', .• ," .' gêI!H\ �8é.n,��Í'jnha Córa Al'- administração do seu Esta-

i Realizoü��ê. as 20 horas Á bancada da União De-· l':rtda, e � ..
ü'mão das exmas. do, o governador sergipano

de ante-Oritem; a S�SSã9 pire� mOGl'ática Nacional vt)V<:)lJ' viúva::!:\ Mel'cede� Arruda �r. VaIdo Garcez.
paratôria da, 'presente �legis- no sr. Gercino Silva.,. s�n 1í-! Ca�v$tJ�o. e Maria. José Ar.-

latura da câmai-à Munici- der, para a presidetiléi'à, :ten-i ruda VIeIra e MarIa Arruda 80v"erno do Ter.Paf, estando· presentes to- d d P T B 1I'··9;>{".,.;.;···. d· Ra,'mos, casada com o sr. Vi-o a o . . • u1'S'peL"sa o,
dos os S1'S. Vereadores. os seus votos... ; daI Ramos Neto. r-,tórlo G.. UBP·�réEssa sessão foi destinada .

- Em tôda aquela zona, o �.

à eleição dos membros (ia .
sr. Leopoldo Arruda desfru- RIO, 6 (V.A.) - ° presi-

'Mesa, o que se verificou sob 8. W. " Im. d
' tava de sólidas amizades dente da República assinou

votação secreta, que :dusou Uentli rno·. Rllla 0:--. pelas suas qualidades de ho- decreto exonerando a pedi-
o seguinte resultado:

'

4 '�N'''' - I .
mem probo e cidadão de a- do do cargo de governador

Presidente - AlVaro Mül- na g. líCIOD8 '.

crisoladas virtudes, razão do Território de Guaporé, ()

len da Silveira.
-

porque o seu falecimento engenheiro Petronio Barce-

Vice-Presidente _. Miguel I
lu'O, 6 (V.A.) - Para consternou a sociedade de los.

Daux substihlÍr o major Caio lVIel- Curitibanos; I Em substituição, nomeou

10 ·Secretário - Antônio 110, ria' dií'eção da Agencia O ESTADO' apresenta à para o mesmo cargo o ,"1'.

de Padua Pereira. iNaCional, b Presidente d:-t exma. familia enlutada 8en- Jesus Bu,rlamarque Hos"a-

20 Secretário - Antônio: República acaba de nomear tidos pesame�. na, funcionário aposentado
Paschoal Apostolo. .

i o sr. Genolino Amado. I I da Fazenda Nacional.

.'

Os correligionários e ami

gos do sr. Deputa:do Protó

genes Vieira, Vice-Presiden
te da Assembléia -Legislati
va, prestarão ao ilustre par
lamentar significativa e ex

pressiva homenagem, reali
zando, no próximo dia 11 do'

corrente, na cidade de Pôrto

União; um jantar.
A essa demonstração de

aprêço e solidariedade com

parecerão, além de correli
gionários de s. excia, repre
sentantes das classes" so
ciais daquele próspero mu-

.

,

nícípio.

Divida externa
-

do BrasilEloríanõpolís, Quinta-feira, 7 de Fev'ereiro �e 1952

o Acnntecimflotol do D,a
.

I
_

Os Gráficos
I

/'

Manifestação ·do Cluüe Ifas
·Avenidas aos . Jangadeiros!

..

( Os nÓS8�B mtltí)ftsta�> segundo qm deles me fa"·
l1'ou, estãó 1'1'&8 Mc't;'s �� 'um dilem�: ou aumentam o

preço dáiS 'é�H·ruà% 'para Coqueiros ou não as fazem;
li: 'qu� � í€:sttada para lá de uns tempos para cá,

,garrótl :dê ;Perder categoria, descendo de jeepialUk
rpft!'à 'C'àfToçáveI, com intenções de virar caminhu 1\':
'�l'iià'aarr em trilho.

'um passeio à pl'áia não é mais passeio: ê a\,'�p�,
tura tem�rária!

.

Um corajoso, que se atirou à excursão; Y1illtVUl
radiante: aprendera <f dansar o frevo. OutrQ bMYo•.
ao chegar lá, quis saber das horas: puxou o �l'Ó'.IDQ,e:
ficou com 'a mão cheia àe rodinhas. Um terc��l'oJ'que,
necessitava de operar o:; riris para extrair cA'}cL\los;,
de regresso foi dispensado do ato cirúrgic�!:

° Pref,eito Paulo Fontes, ao que parece, por"mo-
destia, não quer passar. na frente do sr. l!lin�l1Bor..:.
nhausen;

.

Homens fortes!!!
JIomens duros!!!

./�I •

.
(

.

"
,

'_ \
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