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GOVERNILDO - Nes
te ano de 1!t52 contínue
rei pregando a paz e a

harmonia.
O eco - E haver�bôbf .

que acredite nisso"" �f"
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LERIO DE.ASSIS

Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Rue Santo, Dumont, 12 - Ap. 4

,

ADVOGADO "
I

Caixa. ,postal 150 -. naja!·· Santa Cat�rtna

C;:UR.TIIIIA 7�caAIIA;;. PROSE8RA,S

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

o.. 8.r_....CCIII •• CHalc:a ..,••111

ta Aul.tiDe1a MlUÜdpal • JI..-

.1&&1 4. C.rià4. �.
OLOneA "DICA D. CBLlN- ,�-----------------------------�--�-------

QAS • ADULTOS

A T L. A N T I c;�·,�'.

os MELHORES AETIGOS!.oS MENORES PRJ1ÇOS! ÁS MAIORES FACILIDADES!
/

RADIOS E�ECTROLAS - AMPLIFICADORES - 'TRANSM�JsORES - lDIS;OS - ToéA-DISCOS' - AG.tTLHAS
ENCERADEIRAS - ,GELADEIRAS - LIQUIDIF.CA.1).��ES J BATEDEIRAS - VALVU,Iü'_S AL'Ji�FALANIES -'- RE-

3ISTENCIAS .

_. \ �NDENSADORES . J
O mais completo esto (e de peças para radio \
Rua 7 de Setem'bro,,�� e 21 A - Florianó polis ]

. ,

íI
. f!. \I

�--
,

. li"
Irm,andade do· Senhor' Jesus.
dos Passos e HOSPital de Caridade
FUNDADA EM 1765 __: ANIVERSARIO DE FUN-

I
. DAÇÃO

De .otdem do sr. Irmão Provedor desta Irmandade;
convido os Irmãos e Irmãs, para, revestidos de suas in�·

signeas (balandraus e fitas), assistirem as solenidades:
com que esta Irmandade comemorará 0_ seu 187° aniver
sário de sua fim-dação.. ,

DIA 10 DE JANEIRO
- As 6,30 horas - Comunhão Geral dos Irmãos e Ir

mãs..
As 8 horas -"Missa com sermão ao Evangelho.

Consistório, 20 'de dezembro de 1951.
Luiz S., B. da Tdndade - Secretário

,
;." �

.

\ "

.,------,-----------------------------------

"

REPRfSENT4NTE·BIJOTERI &8
(Inclusive para o Carnaval) procurá-se bem rela

.cionado com a clientela do ramo, (varejistas e atacadis
tas). Exigem-se referencias de firmas representadas.
Cartas à "Bijouter ias", Caixa Postal, 4206 - RIO DE;

a JANEIRO ..

FAÇA UMA VISITA Ao

FABRICA DE MóVEIS
DE

Rodrigues
& Sao'tos

!i'lUZP UMA & IRMÃOS
Cons. Ma�ra, i17
Florianópolis

ESCRITÓRIO DE
. A9VOCACIA
DO SOLlCITA.DOR WAL-

.

DIR' CAMPqS
Advocacia em reral

Funciona junto a08 Iuti·
tutos e Caixas de Aposenta·
doria. Acidentes do Traba·
lho. Inventários. Sociedade•.
Naturalizações. .

Escritório: Rua VitOI

Meírel�s. na 18 - 20 alldar .

Materiais de Construçi
Beneficiamento em Ger
Madeiras para todos
Fins,' Aberturas, Assoalh
Forro Paulista, etc., Mad
ras de Pinho. Lei e Qualid
de.
Escritório, Depósito

Oficinas .;_ Rua 24 de Maio
nO 777 - Estreito � Floria

nópolis.

Viagem com segurança
e rapídp,z

80 NOS CONFORTAVEIS l\iICRO-ONIBUS DO
I

8A�IDO «SUL-BRASILEIRO» {
.

Fhriánóp(Jlis - Itajai - �o)nvn�e -

curitib,� I

A
A.. Rua Deodf)l'o' esq uina ,dagencla : a Tenente Silveíra

"\
'_

"
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U ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 1° de Janeiro de 1952
--------------------------------------------------------------------

Vida Sociall
I
I

acontece em toelos os meus Agorll tenho um emprêgo". e .té
secrefirill, grd�1IS "KOL YNOS I obstáculo 1111 socie

elade e no. ne-.

gõcios. Use sempre
KOLYNOS, qUe
perlumll II bôta.
KOL YNOS combll-

ANIVERSÁRIOS:
BENJAMIM' JORGE
Ocorre, hoje, o aniversá

r io natalício do sr. Benja
mim Jorge, alto funcionário
-do Tesouro �o Estado, ora

ks 2, 4,15, 6,45 e 9 horas
ODEON

Ás 2,30 e 7,30 horas
ROXY

As 8 hor�s
IMPERIAL

em .Ioínville.
As muitas felicitações,

juntamos as nossas.
- Faz anos, hoje, a se

.nhorinha Ligia S. Zukoski,
'f ilha do sr. Lourenço Zukos
Jd.

SR. OSNI BARROS
A efeméride de hoje, as

;sinala o an iversário natalí
cio do nosso distintb amigo
;;1'. Osni Barros, competen-.
te chefe da oficina mecani
c a, da Empresa Limoense.
�HA. LEA . C. CALDEIR'A

Transcorre, amanhã, o a

H íversário natalício da ex

'rna, sra. d. Lea Carvalho
Caldeira, digna esposa ao
nOS8o colega-de-imprensa.
.Jornalista Almíro Caldeira,
alto funcionário do Departa
mento Estadual de Estatís-

Cine':""Diário
RITZ

'tica.
VEREADOR OSNI

LISBOA
Regista a data

.nhà o aniversário
-do 81'. Osn i Raul
:funcionário do

Ás 5 e. 8,30 horas
O Maior acontecimento

para iniciar a temporada.
Fogo nos labíos e traição

nos olhos, aquela beldade
RAUL arrastava-o 3'0 ahismo ! .

As maravilhas da India
de ama- Iegendarias retratadas nesse
natalício esplendor de espetáculo .

Lisboa, I K I M
Hospital Technicolor

<INerêu Ramos" e Vereador com:
;ii, Câmara de Florianópolis, Errol FLYN'N - Dean
-eleito sob a legenda do Par- STOCRWELL - Paul LU
tido Trabalhista Brasileiro. RAS e Robert DOUGLAS.

No Legislativo Municipal No' programa:
a sua ação se tem feito

seno,
O Esporte na Téla. Nac.

til' na defesa dos interesses Preços:
coletivos e em prol do mu-

.

RITZ:'"''('/ .

"nic:ipio de que é represen-IÁs 2 e 4,15 horas - Cr$ 6,20
tante. e 3,20 .

O ESTADO se associ:, às I ÁS .:6,45 horas - Cr$ 6,20
homenagens de que sera al- . UnICO.

.

'voo Ás 9 horas - Cr$ 6,20' e
'FAZEM ANOS, AMANHÃ: 3,60

SENHOR:
\ ODEON:

- Ernani D'Aláscio. As 2,30 horas - Cr$ 6,20 e
Senhoras: 3,aO I- Elvira Brasinha Ribas, As 7,30 horas Cr$ 6,20

"digna esposa do sr. Nicolau unico.
'Riba t _

. ROXY:
- Maria Pizane Córdova, As 8 horas - Cr$ 5.00 uni-

-viuva do sr. Henrique Luiz co.
�e Cordova. IMPERIAL:

MENINA: Ás 5 horas - Cr$ 6,20
- Vera Fener Grams, fi- 3,20

'Ihínha do sr. José Cassemi- ÁS 'S,30 - Cl�$ 6,20 uni-
tro Grams.·

Em Sessões das Moças
Ás -5 e 8 horas

ROXY

co.

RITZ

{
}

Corretores \

nomeados
Amanhã:

F'e Govêrno do Estado
.

Ás 8,15 horas
foram rr6h'll.dos Corretores Eti'ol FLYNN e Olivia de
de Fundos Públicos �i-:iDõís'a "1:<\yILLANDOficial de Valores, recem €I:;�
criada, os srs. Henrique O GA � �O DO MAR',
Moi-itz Júnior, Mário Ro- RITZ ',5a Feira
'berto Bott, João Gonçalves I Montegome. CLIFT
.Júnior, Eurico Hosterno e em:

Alcino Müllen da Silveira. ILUSÃO PÊillIDA
. \-

Jovem, permit,,-me ajudá-lo ••• isto
soluc:ionarã o "sell problema".

Aguardem ainda este mes

a grande atração do ano

Farley GRANGER e Ann
BLYT.

em:

VIDA DE MINHA VIDA
IMPERIO· (Estreito)

As 8 horas
Walter PIEDGEON - Ja

net LEIGT e Peter LAW
FORD.

em:

O DANUBIO VERMELHO
No programa:

Noticias da Semana. Nac.
Preços:

Cr$ 5,00 - único.
Imp. até 14 anos.

·IMPERIO (Estreito)
Ás 2 horas

1) - Complementos.
2) - Raldofph SCOTT
em:

TERRA
Cinecolor
·Preços.:

Cr$ 5,00 e 3,20
Imp .. até 10 anos.

ROXY
Ás 2 horas

Matinée do Barulho
·1) - Um drama forte e

e violento ...
ATO DE VIOLENCIA

VIRGEM

com:

Van HEFLYN - Robert
.RYAN e Janet LEIGT

2) - Em ultima exibição.
ARMADILHA

com:

Robert TAYLOR e John
HODIAR

•

,Pela União·Espiritual da Humanidade
VATICANO, 31 (U.P.)

Os católicos de todo o mun

do farão oito dias de prece,
a partir de'18 de janeiro, pe
dindo a volta de todos os

cristãos ao seio da Igreja
Católica Romana e a con
versão de todos os não crfs
tãos, segundo foi anunciado,
ontem, à noite.

se que cada um dos oito dias I 5) _:_ Conversão dos pe
será dedicado a um tópico cadores e dos "maus" cris-
especial, a saber: . tãos,
1) - União de todos os

cristãos sob o Sumo .Ponti- 6, 7 e 8) - Conversão dos
fice. 820 milhões .de cristãos do

2) - União das Igrejas mundo não católicos roma-
Oriental e Ocidental,

.

'nos e que sua união decla-
3) - Volta dos anglica- rada, agora, é muito neces-

nos ao catolicismo. sária, por causa das "forças
4) - Volta dos protestan- materialistas que estão pro

tes europeus à Igreja Ro-l curando demolir a Crtstan
mana,

.

dade". .

Eleitores de- I Minislerio da. Guerra INo programa: •

d�p�l:�ti��·Jao�'�s�l. nuBela OS I '50. Região Militar e 51. Divisão
Cr�r�:�: e 3,20 m!��'�!li(:':e}aCo�t�r�� I de Intantaria. Quartel 8808ral

IMPEllIAL caba de apresentar ele�ún-I EBITALAs' 2 horas cia contra noventa e cmco
.

... E o sucesso continua! eleitores da quinta zona eles-
E CE f

.

M" dO P ....nAI BATUTA d Acham-se abertas na s ... I n ermeiros ampu a .0-.fir
ta capital, que deixaram. e .

d F
.

d R d'l'echn icolor. exel:cer seu direito de voto cola de Saude do _ExercIto, Ires. e armacias, � a 10-

Clifton WEEB � Mima
- de IOde Novembro do ano log ía, de Laboratórro e de

!Ult·lma hora Esport·l·va ,OY e Jeanne CRAIN, ndo pleito ded3 dNe °slultaubd:o vigente, a 31 de Janeir� de Odontoprotéticos). A� ins-.

"o ano passa o. � o -

1952, as inscrições para o truções referenfes as ins-'.
.

. ." 'No programa: nuncia, aquele representan-
concurso de admissão aos crições e concursos são re-N';;\cias 'da Semana. Nac. d

..

t" '''1' e -v te o mInlS eno pu"-\ lCO P -

Cursos de Formação de Ofi- guIados pelas Portarias Mi-A,oabamos de ser informa- rease foi transferido de ho- Metrt;.Tornal. Atualida- d l' a-o do nu'mel'o 2v
r e a ap lCaç . ,

ciais (Médicos, Farmaceuti- nisterial.·s nOs 176 de 24 de-dos que, atendendo à soE- J'e, para a' r{oite de quinta- des
'

t' 175 d C 'dl'go Eleito. ar IgO o o .-
cos, e Dentistas) e de Sar- Outubro de 1950 e 19 de 19citação do Avaí, o prélio a- fe.ira, ficando o �rélio Pa

u-,
Cr$ .6,20 ��,20 ral, isto é·mlllta de cem a

gentos Especialistas do Ser- de Janeiro ·de 1951, publica-ml'stos'o entl'e o novo cam- la Ramos e BocalUva trans- Precos: \
'1 c"'uzel'ros .

C',. \T IVRE
nu L'

viço de Saude do Exercito das respectivamente nosPeão da cidade e o Figúei- lferido para sábado.o enSUIa

--1.'>�
•

D'" Of'" d 13 d_ lat:lOS IClals e e

'MUTRETA Novembro de 1950 e de 20AVENTURAS DO 2:te:- "a: •• to, ?e Janeiro de 1951. Quais-
_-------------_;,,-�.;;;.,.;-......,

I"'

",']:f; .</@o2Jra#.·qUerinfOrmaçõeSPoderão__�""ii::�_!i!!!!;;;;;;;;;;�-"'7-"""-r--' T (Ú\ L5 >� ser obtidas no Quartel Ge�

, �.
y -

#? I neral da 5a R.M. (Serviço de

GRANDE. GUEIMA Saude Regional), ou na Se-

DE lé5DAS AS
1

Cl'etal'Ía do 14° B. C.

MERCAp0RIAS •

//;-1/-

A Sacra Congregação pa
ra a Propagação da Fé dís-

o ReméDIO de Cdnfiança da Mulher-

REGULADOR XAVIER

AGRADECIME,NTO Assine "O ESTADO"

Os operários da firma I sa de doces e bebidas, ten- zembro de 1951.
:§RN.1�STO",_ :RIGGE�B.ACH do em todos estes momentos Benevenuto João Ferrei
& CIA. LTDA., vem por lhes honrado com sua pre- ra, Bento Pedro Morf'im, Mo
meio deste tornar público sença e de sua Exma. Fami- desto . Ferreira, Fern�ndo'
seus sinceros agradecirnen- lia. Fazemos votos que o Carlos de Amorim, Laudelí
tos aos senhores componen- ano Novo lhe seja repleto de

tno
Alvim da Silva, José

tes da dita firma e muito felicidade e prosperidade. Constante. de Souza e José
especialrnente ao seu digno Florianópolis, 26 de de- Gomes. .

Chefe Sr. ERNESTO RIG-
GENBACH pelo Feliz Natal ••-vi:fl<.-..........-..·.·...·..-_-.·..-.·...•...w..-�·--.-......-..-.-...-

que lhes proporcionou e às
suas famílias, dando-lhes de
verdadeira alegria com os

presentes que foram con

templados e uma lauta me-

Cumprimente seus amigos e parentes no Natal e Ano
Novo, com os fonogramas de luxo da Cia, TELEFÔNICA

CATARINENSE.
Felicitações de Boas Festas, use o Braço .de Longa
Distância -- CIA. TELEFôNICA CATARlNENSE

.... _ ....,....w.-.I" w -.·.·.·.·• ..., .._ ..,._ _,.",..
. .

J
,

I

t_· ��__��__� __L_�� � _k � � __

I Camisas, Gravatas, PU.,
me!! Meias das melhor$a..

I pelo!! menores preços só .ll
CASA MISCELANIA - sttl�

1 Conselheiro Mafra.
,

�f7
�� �_�Pl�A

....��

1
.

'
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Plortanôpolís, Terça-feira, 10 de Janeiro de 1952 o ESTADO

- Abrindo 'a TeÓlporada de 52� Jogam
.
Hoje Avãi e' Figueirense

Em disputa da Taça Cronistas E.. de Fleríaaépelís,« confronto entre' os' clássíces rivais
. Abre-se hoje? ano de mil j nense: .

,
Deverá sei; sen;:;a:ional e'l n;os embate�, O 'quad.ro al- bem poderá surpreen�er o deverão reaparecer hoje á

novecentos, e cinquenta e I O Jogo-desempate da ta- empolgante o espetando' de VI-negro esta necessitando seu poderoso antagonista. tarde.
dois e tambem a temporada II ça

"Cronistas Esportivos de hoje. Avaí e' Figueirense, de uma remodelação com- I O Avaí, por seu turno,
futebolística. Como. pl'_;sen- Florianópolis"

_

vem �olari-
.

como em. out:áS . jorna�as'-. ,pleta, prmcipalmente na li- decepcionou na tarde de d�-
'

Não deixem de presenciar
te de ANO NOVO terão os zando as atenções da "incha- tudo envidarão pela víto- nha média, sendo que o ata- mingo, mas venceu mereci- o emocionante cotejo da ri
amantes do esporte-rei o � da" florianppolitiana, sendo da.. '.'

que tambem deixa a desejar. damente, laureando-se cam- valídade, marcado para esta
choque.�vaí x Figueirens�, ! de pr�ver. uma ?tima arre- O Figueiren�e não ,te:n Porém, com, sua fi�ra e des,: I p�ã� da cidade. Nizeta e tarde, no estádio da rua B�-
o fla-flu do futebol icatart-] cadação f inanceh-a, I sido bem sucedido 11.0S últ.í- temor o

' Furacão-Negro Niltínho, ao que apurámos caiuva.
, .

.
.

.' .
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10 Avuí F. t� j

,e· o �ovo Ca,mpeãO C--·d d.
I, '3, ,e

mal�c�r o pon�o de honra' do

I .

Os qua�ro,s atuaram as

Atlético, mediante uma pe- SIm organizados :

na.lidade máxima que exis-, AVAI - Adolfinho Bene
tiu apenas, para, o arbitro. vai (Moraci) e Darrda; Mi
Contra essa decisão do a rbi- nela, Bocs e Jair; 'Bolão,
tro se insurgiu Beneval, Morací, Waldir, Saul e Ne-

Pronto, já é, conheci dO, ,0 I confrOJ.1to,
recebeu o. triun- \ cor're,ram

muito pelo gl"a�a-I igua'l:nente con�enceu.. ]'�o sendo expulso do gramado, nem.

n?vo detentor do �ítu,lo ma- fo.avalano, com_a maIO_f ale- do, 'n:al .faltou-Ihes mu�to ,Atlét.Ic? os, melhores foram ATLETICO _ Sonciní,
xímo do futebol ilhéu. Na I g�Ia' e .satIsfaçao, .I"azao da I em t�cDl�a e coordenação. Sonc�n_I,· Djalma, T'aranto, A arbitragem do .sr. Nor- Juarez e Djalma ; Ari Gil,
tarde de ant;-?ntem, enf'ren- s ímpatia e.poPldarId��e que"

Waldu' nao vem agradando Herc_Iho e Careca, -

.. I ber�o Rodrigues foi repleta Valério e Taranto; Herci
'tando o Atlético ·em seu pe- gosa em Santa Catanna e no comando do conjunto e JaII" marcqu .o tento mr- de erros, prejudicando gran- lio, Vadinho, Alcíndo, An-
'núltimo' compromisso, o po- outros Estados o glorioso Nenem domingo foi elemen- cial da porfia, aos 30 minu- demente o quadro campeão. selmo- e Careca.

'
.

pular e querido Avàí Fute- clube do ar. Miguel Daux. to nulo, comprometendo bas- tos do 1° tempo, chutando A marcação do penalty foi Na preliminar o Ava! con-
'bol Clube logrou a recon- Falando da peleja, na sua; tante o conjunto. O t.rio-mé- forte de fora, da area. Aos seu maior êrro, A decisão a- seguiu manter a liderança'
quista do cetro, vencendo o parte - técnica e conjuntiva, dio teve um grande desem- 27 minutos da fase comple- certada; no caso, seria um 'dos aspirantes vencendo seu
tricolor pela apertada CO!1- o Avaí teve conduta supe- penho.: com Jair em plano

I
mental' Waldir consignou o I tiro indireto. Enf'im, um hor- opositor por 1 x O, .tento de

tag-em de 2 x i. O alvoroço nior ao adversário, merecen- de destaque. O trio-final 2° ponto, cabendo a Careca ror de arbitragem, " Pa1.Jlinho.
foi tremend:O, tão logo oU-, do vencer cori'lo venceu, por -.---- -:------:==-------- ....I... ;;.__ _

, ;���s: °d�;:�l:���� ':;t��7de� 1 ����o:e�:�:r �r�:de�:�o:i!� Em aci.degl@da p,�l�j�, o Figueirense .levou a melh:Dr
do novo campeão invadiu à atuação do esquadrão di- b B' · 2 l'() gramado carregando em rigido por Manoel Tourinho. 50 re O OC8tbva:

-

a
triunfo e entre aplausos os Sem desempenho pode ser

d'
.

b 1 f d
'

C
(:raques avahmos. Diversas tachado de fraco, para tan- �Cidenta',Iss�m� ü-a.nsc,or- I f:-,te,,-o 'o,tran,s. orma

.. 1,1, o, pre,'-l obra; ,S�rriço, Quinze, Ed�. ',mos clubes, pelo. certame dê
reu o preho...}'eallzado na h9�, ge f'utel?�l em.v�r4a?e�- son, AdIl-lO e Azan. :aspirantes, veTheeu tainbem-neleJ'as ainda faltam para o to .contribuindo a linha de F

' l ".' ,�. ,
/ .

.t' noit.e de sábado e.ntr,e j_- nis_ ·'.'t.'ouradas ;. '-.'''. '.
. t "Nii partida_ e,.ntre DS qua- o -Figueirense, pela ap'erta�encerramento do Campeona-- frente que esteve medíocre, , B· I'

'

guell'ense e_ BocálUva, em Coube ao ocauna mau- dros secundanos "dos mes- da contagem de 2 x 1-to tendo o alví-celeste pela sendo que dos cinco elemen-
continuação ao Campeona- gürar o "marcador", aos' 14

_,

.fr�nte I
ainda o Figueirense, tos SauI foi o que menos

to da Divisão de Profissio- minutos' da- primeira fase, ••••••••_•••••••••••••••.,••••••••••••••••• "

seu maiol' rival de todos o's mal jogou. Fizeram falta os nais. pol' intermédio de Carriço.
tempos. Terá Q Avaí, ai1:O- dois meias Niz�ta e Nilti-

Dilas expulsões e uma in- Foi um autêntico "frango"
,ra, que lutar pàra se sagr;.tr. nh�.. Não sabemos porque finidade de ponta-pés, eis o do guardião Dolly. Fora da
campeão inv.icto. O público motivo os dois queridos era- balanço do confronto entre área perigosa Garcia falha
<esportivo, tenha O�l não a- ques não foram inclúidos no

o vice-lider e o "lanterni": no chute e o ponta boquense
companhado o desel1rolar ,do conjunto. Morarei e Bolão nha". E o pior de tudb é sai do .góal para Intervir ,no

que o. principal- respop_sa- lance, mas Carriço inteli
vel pelo jogo violento e des- geIitemente passa a pelota
!eal, o médio Adão, ficou por entre as pernas do golei
impune'. 1'0 alvi-negro, encaminh,an-
Faltou maior energ'ia ao dose· para. as redes, calma

arbitro Sérg'io Tomazini. O mente. Romeu, tentou inutil
referée vem melhorando de �ente �vitar o tento, aliás

atuação, é eerto, mas preci-' o mais sensacional da Boi
sa fazêr impor sua autono- tada. Termina o primeiro
mia, expulsando os indi.sci- tempo com 1 x O para _o B�
plinados os que tem por ob- caiuva. E nota-se que o Bo
jetivo desmoralizar o noss'o caiuva atuou quasi todo o

,,'

tempo suplernen�âr com um
•......M..�·."W:..·.·.....· .......,......·.·.·.J"..... elemento a frIenos, pois.

Quinze foi expulso do gra
mado por insultar o árbiho
com paLavras de baixo ca

lão. Iniciad'o o 2° tempo, lo
go no primeiro minuto, Wal

Foram os seguintes os re-
dito, num labce iJ1feliz, mai.'-

sllltados das pelejas efetua- .

ca contra seu proprio

,arcidas sábado e domingo, em
o 10 goal do Figueiren"

disputa do certame cariócá: 9-rse,
·FI uminense 3 -x Bonsuces- émpatando, a pugnil·6

em-!pate surgiu quan,t8' falta-so 1.
6

.

t
.

Bangú 11 x çanto do Rio
vam mmu os Pra o final i

3,
do encontro';1euo autor '0 I
"'eenter" U1'u

,

.
I

Vasco 1 x São Cristovão - . EngUlca, Inao sabemo� tiv foiO. I â;o mo Q,

Botafogo 2 x AJllérica 1.
'e::çpu so q gAmado pouco

- antes d� .

Sábado: -", .t',I'\��nto que marcou

Flamen.go 5 x Olaha 2. � �I ]�'la dô seu quadro por

:-) ,)
----------------------- ,d .

.);y
Qs quadros jogáram' as-
m eonstituidos: .'

X Bocaiova, !,' �igueirense - Dolly, Gar-
.

'

.

.

_ cHI. e Laudal'es;, Romeu,!
Em contmuaçao. ao CaV_ C' Adão' Airton En-.!

t d P f"
. WJ uca e '"'

PC�donda o e· 1'0 IS�lodnaIs /ta gu'iça, Urubú. Amorim e Ca-
l a e, para depols_ e alf .',

.

h-
-.

t f' ,�a-
leca.

n a,
.

qUln 3/-' eIra, a't
.

está programado 0,.1 e,
.

\ O SEOANTOL - Cal ante e regulador,
ogo Bocaiuva - Bube, WaldIr! .e complicações nos prodos

mensais.
Paula Ramon

Bocal" .
.

e Teodo"."; Raul, N

e�,on;,
'- 4-

,
.

-...,....:

Embora
terldade

se f' xíbíndo mal o alví-celeste venceu com

por 2 x ,1.-Muito Irace e conjunto
au

atleticann

1
\

,ça.

,Bangu x América
O Ilrélio princip::tl da tar-'

de. de sábado colocou no

úamado os conjuntos do
Bangú e' America. ReallÍzan
do excelimte partida, o "on
ze" campeão do torneio-ini
cio conseguiu se impor ao

conjunto americano� vencen

do-o pelo escore de 3 x 2.

(;a�'peonat�
Carioca'

,I ESTRANGEIROS

I
CASEMIRAS, TROPICAIS, E LINHOS NACIONAIS E

Iris x Atlântico

Grande � perfeita organização de vendas 'pelo reem

bolso postal, oferece estes artlgps, assegurando üs' me

lhores preços possiveis.- Dirija-se ao LEÃO DAS CASlij
MIRAS -Rua Buenos Aires, 139 � Rio d�' JaneÜ,o, Re
metemos "amostl'as gratuitamente.

'

A'ceita-se agentes de vendas, para todo ° Brasil, mç
diante boa comissão.

, ·l
tampeo'nato'

- Amadorista
de futebol�'

. Com 'cinco jogos, efetu&- no certame. Sábado, os rà
dós sexta-fe,ira, ;sahado

e do-l pazes çla querida companhia
mingo, prosseguiu o Cam- aérea sofreram mais' uma

peonato da Segunda Divisão

f
derrota, desta vez diante do

de Amadores,' prom(,lVido pe- Postal Telegrafico� um dos'
10 Departam'ento de Futebol1leaders . do. certame. conta

Amador da Federação Cata- I gem: dois a zéro.
rinénse de Futebol.

.'

.,

,o

Domingo, pela manhã, foi
.

efetuado um unico jogo, vis
to que, o Guarujá desistiu,
como já demos noticia, dos
restantes jogos do Campeo
nato Amadorista. F(walJ1 ad
versários na 'domingueira os

conjuntos do Iris e Atlânti
co, este. com apenas 7 joga
dores em campo. Assinalava
o marcador tres tentos para
cada lado, quando o Atlânti
co teve mais um eleínento de
'menos, expulso. do gramado.

Postal 2 x TAC O Assim o juiz teve.de dar por
A A. D. :fAC ainda não eneerrada a peléja, venceu

'conseguiu uma uniça vitorÍa ,do o Iris por W-O.

Caixa Economica ii: Flamen-.
go

Este foi o mateh princi
pal da rodada. A A. D. Cai
xa Ecoilomica lutou valoro

samente para conservar a

lider.ança e a invencibilida
de diante de um antagonista_
considerado perigosissimo.
O resultado foi. um emp�te
de 2 tentos no cotejo notm'
no de sexta-feira, resultado
esse que coloca o Postal Te
legráfico ao lado da A. D.
,Caixa Economica na lideran-

Vara O"adO 11 Pri�ão de feulre
,/ .

PRISÃO ,DE VENTRE

./ . ',PILULAS DO ABBADE MOSS
. As vertigens, rosto quente. falta de ar,
vômitos, tonteiras e dores de cabeça, a
maior" parte das veze·s são devidas ao

1!11au fun:cfonamento do aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre•.
As Pi1�llas do Abbade Moss são indica
das no 'tratamento da Prisão de Ven- '

tl'e e suas manifestações e,·as 'Angioco-
lites Lia:enciadas pela Saude Publica, as PilnIas do Ab

bade Moss·�não�· usadas por milhares de pessoas, Faça o

Iris � Her-cilio Luz
A noitada de sexta-feira

foi ,iniciada com·o match en

tre os conjuntos do HeFcilio
Luz e Iris. Bom confronto,
'Com grande equilibrio, dan
,do um resultado justo: OxO.

P-811Ia' Ramos

combate

d TONICARDIUM-C.rdlotonico e diu(étioo, 'combc te arté·

rio sderose, pressão \lrtarig},·reuma.tismo, cClnsaço e Q$m�.

Jtenulinf)�' Frllc�$ e convalecentes
.

O STENOtlNQ -- Reoonsti'tointe- fosfatado e 'j0dodo, evita

as Olol��tja5 pulmonar. 'iI coni'bote os anemias, debÜidades"
dando vid� ,"" soúda.

. Jedant{)1 � -Molést�as das Senhllfas
c6licas
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• •

10 - Terça-feira (Feria-
Vva, Maria A. Martins Ewaldo Schaefer \ d

"

F
" C t

'

�'Em cronica anterior,eu' O) - armacia a armen-

lhes falei dos esforços de participa aos' parentes Maria JoséeR. Schaefer se - Rua Trajano .

"(Alvarus de Oliveira)

·Ique
desejamos ào Brasil : - Frank Sinatra para derro- 5 _ Sábado - Farmácia

Q h
"

,e pessoas de suas rela- participam aos parentes Noturna _ Rua 'I'rajano.
'

ue os omens públicos te- tal' o Milton Berle na .q:'V.

A existência possui teo- nham mais clarfvidência. Hoie te h gi t
,çõ.es o contrato de casa- e pessoas. de suas rela-

6 - Dominao - Farmâ-
:1. J n o a re IS rar a OPI-, menta de seu filho ções o contrato de casa.

..

Tias práticas que nunca fa- 'Que compreendam . melhor nião do crítico Jack .Gold, NEBSON, com a srta, menta de sua filha TE-
cia Noturna - Rua Trajano.

lha,m , .... Quando. há um los problemas nossos. Que Ido The York Times, f'ran- 12 - Sábado - Farmácia

., I
Terezinha do .Menin o REZINHA, com o sr.

:l'lnCIPIO há um fim
','

, On- enc.ontrem solução para os camente favorável a Frank ] Úsus R
.

S h f Nelson Antunes Mar- Esperança - Rua Conse-

"em 1951 morreu. HOJe para mais urgentes.', Sinatra.
amos c ae er. Iheiro Mafra.

.

d EI
tins. 13 - Doml'ngo'-' Farmâ-

...esperança os que sempre etrícídade. Abertura de "Não sei - escreve Gold Nelson e Terezínha
.aguardam dias melhores, estradas pavimentadas. Es- se Frank consegurra

cia Esperança - 'Rua Con-

,J I
noivos

.1952 começou ,.. .. colas para educar nossa gen- realmente vencer o grande
sêlheiro Mafra.

Fpolis., 25-12-951
A esperan ça é, a última te. Assistência, socia-l mais programa de Milton Berle.

19 - Sábado - Farmácia
I

�. •••._ "... _. __ � --•••- J-•••- •••.-....�

-que morre e a humanidade bem distribuida, sem esque- Mas é fóra de dúvida que o
da Fé-Rua Felipe Schmidt.

't.'m cada ano que começa, se cer o campo. O campo des- astro da CBS está fàzendo Adolfo Ayres da Silva 2'0 - Domingo - F'armâ-

-enehe de esperanças, eleva protegido não dará maior extraordínárío progresso na e João Pedro Gomes cia da Fé - Rua Ji'elipe

1�reces aos céus, pedindo produção e sem maior pro- TV". Senhora Schmidt.

'·{ljas mais calmos para nós. -dução não haverá baratea- Um 'fato digno de nota é participam aosparentes Participa, aos parentes, 26 - Sábado - Farmácia.

Dias sem disputas -de 'armas, menta da vida. Em poucas que o orçamento de Sinatra e amigos que sua filha, e amigos que contratou Moderna - Rua João Pin-

.sem -guerras que destroem, palavras enquadramos os é quasi a metade do de Mil-} Maria, contratou casa-' casamento com -a srta. to. "

-que matam. problemas mais sérios do ton Berle. O show deste úl- mento com o S1'. João Maria Carolina da Sil- 27 � DOmÚlg0 - Farmá-

1952 começou. Que trará Brasil. Não falamos em pe- timo, através da National Pedro Gomes. va. cia Moderna - Rua João

-êle de bom, de novo.vde útil? tróleo. Pois consideramos Q Broadcasting Company, cus- Ma:t;ia Carolina e'João Pedro Pinto.

Embaladoramente espe- ouro negro 'como problema ta 40 mil dólares (uns 120 noi vos O s-erviço noturno será e-

l'ançoso o Homem entra no de segundo plano. Para nós mil cruzeiros), enquanto que Florianó'polis, 23 de dezembro de 1951 fetuado pelas' Farmácias

/ !IOVO ano sempre no desejo o mais importante é a ele- o de Sinatra custa apenas
Sto. Antônio e.Noturno si�,

-de que êstes dias sejam me- tricidade que desempenhará 26 mil dólares (cerca de 78 �.........w...· ..-..·..-...·_-....."'"-·...w-..-·..�........... tua-das às ruas 'João Pinta e

.lhores que os -passados. Há papel mais destacado no mil cruzeiroa).
Trajano n. 17. ,

"Pessoas que dizem apenas: progresso do BrasÜ. O produtor de Sinatra _

Atanagildo S. Pinheiro .-A presente tabela não po-

"Que seja igual ao findo se São os nossos votos

nOjMaX
Cordon _ está entu-

e Vva. Maria C. Sousa derá ser alterada sem pré-

.não puder ser melhor.,." Ano Novo que se inicia ho- siasmado. Diz ele que Sina-
' Lídia Pinheiro via autorização dêste Depar-

Para estes a esperança não je. Ano Novo onde as espe- trá" é o melhor ator de '(V participam aos parentes paarticipa aos parentes tamento.

.aumentou, Os desenganos, ranças se renovam mas não que eu jamais encontrei".
e pessoas amigas o con- e pessoas amigas, o con-. ---------

I t
-

b f'
trato de casamento de trato de casamento de TOU'RO.as li as vas que ram a e no passam de velhas esperan- A ideia de Gordon é der-

-porvir. . . ças que se adiam sempre rotá!' Milton Berle por meio
.seu filho OSNY, com a

'

sua filha HELENA, com

u' h d d
srta. Helena Sousa. o sr Osnv Pinheiro

na um pun a o e coisas para o próximo período, .. ' de um tipo de comedia mais
' ;., .

Osny e Helena
elevada. Gordon não o diz

, confirmam
especificamente, mais isso Florianópolis, 22-12-1951
se deduz da seguinte decla-
ração que acaba de fazer

�....w_.·...·.·.·.· · .....w_........._.._......_....· .....

10 em New York.
•

<,
"O show de Sinatra 'tem

muita comedia, mas não, é

Co�pre pelo' me- e nem será comedia de pas

,
• telão, absurda e' fóra de

: \
'nOl, pre�o cIa'�C'ICH'- ;:n::ô?a., �', comedia fina, es-

de o seu refrlgera- pll'ltuah�ada, _capa:: �e ele

do' NORGE •

var o lll:,el humónstIco da
, I mo, TV. "

dêlo 1951, com ,a
ran;tia real de

.

5 anos.

o ESTADO

IJiario. da �e.ropole
",

PRINCIPIO , ....

Letes CaD88vieiras
Otimos lotes à ven-da prontos para construir.
Tratar com Herculano" Farias no ed. São Jorge

'3.u(�ar, sala 4, diàriamen te das 9 às 11 horas.
'

,I,
i�

:�
. 11

I
í
j
i

em

,-

Cor�o 'Prepa
ratório

ti' .-

Uso, 88ma &: Cia Exâme de Admissão ao

Ginásio.

'I>
Tratar à Avenida Rio

Caixa postal, 2-39 Branco,60.

Telefone, 1607
'

Uma Graça
Rua Jeronimo AS. Judas Tadeu,

,Coelho, 14 por uma graça alcança·
da.

FLORI,AN,OPOLIS R. V. S.

i! , •

"""tn

sio 'RANCISCO DO SUL para NOVA' IORK
fnfoJmCl�a•• oomo.· Aqent..

aaópoll8- C.rlol Hcepcke S/A - 01- Teletooe 1; '17 ( End, telel.
",.nei.co do Sul-CuIa. Hoepcke SA - CI - Telelone 6 MCOREMAC R

•
-

Abél A. Cabral �Júnior
e

Senhora

participam aos parentes
e pessoas de suas rela

ções, o nascimentos de

se'u filhinho NEY, a 27

do corrente, na Mater
nidade "Dr. Carlos Cor-
rêa".
Fpolis., 28 de Dezembro
de 1951.

Vva� Francisca Rebelo
da SiJva

participa aos parentes.-
e pessoas amigas, o con
trato de casamento de
sua filha ESTELA, com
o sr. Francisco 'Ramos
da Silva.'

•

PAULO LANG E 'SRA.

participam aos parentes e

pessoas de suas relações. o

nascimento, a 24 do corren

te, na Maternidade "Dr. CaL'
los Corrêa", do seu filhQ RO
DOLFO.

Fpolis., 27-12-51.

. Vva. Luzia Ribeiro da
Silva

participa aos parentes
e pessoas de suas rela

ções, o contrato de casa

mento de seu filho
FRANCISCO, com a se

nhorita Estela Silva.
Estela e Francisco

noivos

F'polis., 25-12-951

Yva. Leontina Martins
participa à V. S. e

Exma. Família o con

trato de casamento de
seu filho HELIO, com a

srta. Zenir Silva.
Saco dos Limões, (Fpolis.)
HÉLIO

Dois lotes de terra situa
(�OS na rua Demétrio Ribet-

confi rmam 1'0, nesta Capital, sendo um '

I
'

24 de dezembro de 1951. de esquma próprio para

.....,. a.,......� .;._..••"'"_ _ _ construção de casa· de co�

:mércio ou residencial.
A b�atar na mesma rua fi.

38, com Vilela.

Arlete e Maria da Graca
.

�

confir mam

São .José,.' 25-12-1951

Vva. Erondina Silva
participa à V. S. e

Exma. Família o con

trato de casamento de
sua filha ZENIR,' com o

sr. Hélio Martins,
Ribeirão da Ilha (Fpolis.)

ZENIR e

,Mario

I .

Roberto BottThomas G. Perfeito
e

Senhora
comunicam aos paren
tes e pessoas de suas re

lações o contrato de ca

samento de seu filho

ARLETE, com a srta.
Maria da Graça' Car-
valho Souza.

comunica aos parentes
e pessoas de suas rela

ções o contrato de casa

mento de sua ,sobrinha
MARIA DA GRAÇA,
com'o sr. Arlete Nativi
dade Perfeito.

o 8lhlt.

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
"

da
'e) j;,WETZEL INDUST:Q,IAL-JOIN',V,IL'L E; (Mar.a�,reW!.1

TORNA A ROUPA BRANQIDS'Sl' .5�

..

�.

Vende-se um ótimo repro

dutor, mestice de Hollandez
e Ghir, malhado de preto e

I

branco, por Cr$ 2.500,00.
Ver nas Caldas "Santa

Catarina", Guarda do Cuba-
tão, Palhoça.

'

Lotes à venda
Na praia da Saudade. em

Coqueiros, ao la,do do gru
po escolar '''Presidente RQo·

sevelt", com 15, me�o8 de
,
fl'ente e área de 400 m2.
Todos os lotes servirios

de âgua encanada e luz.

Informações no local com
"

o sr. Gilberto Gheu:r.

;,A' G U A

NAS CONVALESCENCAS

VE'NDE-SE

Vende-�e
Uma Cll,sa de madeira, no

va � de�ocupada, com insta
lação de agua esgotos e luz,
(não é morro), sito à rua

Demetrio Ribeiro.
À' tratar' na mesma, rua

nO 38, com Vilela.

:Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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r.)+:..:++:+C..:++:...!++x...:....!+O·:..:..:..:+(�:+�:��:�:�8� I' _t.":":"":":":.t":",,,:++:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:,,:•• ·:�:":":":·r:":":·":·$-·-V •

iA Eletrolandia�rf· .. *
:! i�������RESAm�no· i JDAK(). apresenta :f
.!. DISCOS -' Star e Copacabana .:. ..:+ +i·
:i:. RADIOS - Hikoc, Clipper, Invictus, Marconi, Orbiphon :i: �i: F'ogo"es E' le'lrl·.c·o.S Modero'o' ('.' :!:
.�. RÁDIO-ELETROLAS -- Bush, Standard Eletric e Clip- .:. �:+ d �i.,,,:. _,

. per-Invictos .:••:+ , +:..
..:. 'fOCA-DISCOS - SIMPLES E AUTOMATICQS'- Pail- .:. fi:.. UM FOGÃO "DAKO" +.+
I.:. Iard, Colaro, Alliance, V. M. Triomatic, Webster .•�. �t+

"j. .:•
•!. .t. �:. SIGNI·FICA SEGURANÇA, .1·
..... Long Playng)

.

.:. fi.+ +:+..... GELADEIRAS -- Frigidaire, Gibson, Coolerator, Crosley �:. �i. QUALIDADE E ADORNO +.+
'.:. -- garantidas por 5 anos .:. fi:+ PARA A CASA. SUAS LI- �i··i· APARELHOS ELETRICOS EMGERAL. ·i· +:+ :�:
::: Fogareiros de uma e duas bocas abertos e fechados, Ferro- :�: I ::: NUAS ELEGANTES. ACA- +!s-.
•:. . de engoma�, Transformadores, Estabilizadores, ..�.I �i·

.

BAMENTO ESMERADO, .:.
+:. Máquinas elétricas de fazer café e motores para .:.'. �t· �i·,.. , .

d � I �.+ MANEJO SiMPLES E EX- +.+�:..+ maquma e costura . ,4i:,* ,...... ..••
+:.. FOGÕES -.- Elétricos, economícos. a, gáz ou Querozene �:.+ , +.�. CELEN'fE RESULTADO ..�.
:�: MÁQUINA pE COSTURA: �i:: �i· NO USO CONSTITUEM ·i·,.i. ORION - E dotada de todo o que se pode querer de uma �:.+

". �:.. �:.+
••+ �ÁQUINA D� COSTU�A: - Perfe�ção técnica, �:.+ :�: JUSTO ORGULHO P�RA :!::i: Linda aparencra, Matenal de la qualidade e fun- . �:+! ..�. A DONA DE CASA. •....
J. c�on��nto leve e ritma�o. Co�p�e�a assistên- :�: I �i· �t..�. CIa tecmca - Eletrolandia - EdIfICU) IPAS�.-- �i· :t" Ele' lrico, . Gá.z ::·i· Andar Terr�o. ". .�:+ ..�: .t�++ ORION -.Venha (va) a senhora mesmo ver e exammar �:.+ ..�.

O'U 'a Carva-O ..�.�? de perto esta MÁQUINA DE COSTURA e verifi- ::: .!.. +!+� T ,.. �
•• que por que é ela a preferida pelas mulheres de �:+ �t+ �t+-

�:., . todo o mundo. -.- Completa assistência técnica. �++ �t" S·· OAKO F
- .:�

�i� Vendas a vista e a prazo. ·i· :�:
'.' ..

eJa"
e-

- O seu' ogao ::: .

.
:!� ORION - Pela sua perfeição técnica - Material de la :�: �i· '. f

,- .

�t· qualidade e Ii�da aparência. - É a máquina de �i+ �t·
.

Visitem 'nossa exptlstção à rua J�,ão Pinto. 9 �t
I�: costura preferida ?e!as �ul�er�s de todo o mun- �:+ :�: .

.

:_. :�:
..�. d? Completa assistência !ecmc� -.. �endas a:::;!. DE iRIBUIDORES EX(LUS�VOS:

' ��.
. ..�. vista e a prazo. Eletrolandia - EdIfICIO. IPASE .:

•.+ C. '.' O ,..
.

.

.

t C R S a �t.!. �

- Andar Térreo.. " .!. �C 81erCIO a. ranspol es - amos •• �[
.:. ORION - Fabricação esmerada da Indústria Japonêsa. �i+ .�: '

. .. . . .'. .' --�(
�i� Borda - costura para à frente e para trás. Com- .:ft :�:. .,:
�:.

/
pleta assistência técnica. Experimente uma e ve- :�: (..:"':+(":":":":":":"X..:++!+(+(..:+(+(++!..:+(+(+(�(..:..:..:..:+

IW

t rá porque é a máquina de costura preferida por .:.
1

- ,

V-d�.� milhares de pessoas de todas as nacionalidades., ..•!. s constroçoes'
.

O Sangue e a I
.

a
...... �

-t I
DEPURE o SANGUE COM

��:....:...�.,�,� t"""'''�'''''''''''''.''�;i�.-M��"�"''''''<I''R''''''�''':;: I as capl a s ELIXIR 914
.,. W_.�_·._ � _ �:",�._ � � .. �� � w w w +�.������...

�•• w.w. w �_.w w w � ,.. INOFENSIVO AO ORGANISMO

da pais' r AGRADAVEL COMO UM LICOR

RIO, 31 (V.A.) - o úl- REUMATISMO! SIFILlS!
timo boletim do Conselho Tome o popular depurativo composto de.

Nacional de Estatistica di- Hermofenil e plantas medicinàis de aUo

vulga interessantes dados valor depurativ(>. Aprovado pelo D. N. S.
de movimento de constru- �. como medicaçã.o auxiliar nó tratamen-

ções em capitais brasileiras, \o d lII8ifilis e Reumatismo dll me'!lmlõ

no triênio 1948-1950. São
I origem.

Paulo foi a capital onde
mais se construiu. Vem em

segundo lu'gar o Distrito
Federal, e, em terceiro, Re
cife e Pôrto Alegre.

O numero total de cons

truções licenciadas em to
das as capitais atingiu,.:.

í 49.815, em �948, 55.761 em

I
Pràcura-se firma do ramo desta praça com capaci-

11949 e 58.108 em 1950. No dade financeira comprovada para importação direta de.
primeiro semest,re do cor-

carros alemães de marca mundialmente conhecida, tendI)
I rente ano, o mOVImento de

garage, serviço e organização de vendas. Oferta co� re

construções das cinc'o prin-. ferências bancarias para representante Rio de Janeiro.
cipais

.

capitais brasileiras Caixa Postal, 1450 -End. Te!. Dospoll - Rio. .

foi este: São Paulo 11.952; �����
DistrIto Federal, 4.746; P.

.

Alegre,' 2.433; Recife, 2,113 E V I TE A
·e Belo Horizonte 1.259.

N. R. - E Florianópo- O B E S I D A DE
lis? ...

t

I
J
\

I

.
'

istribuidor ..de au

tomóveis a·le·mães

/
/'Frl�uezu em gerei

Vinho Creosotado
(Silveíra)

..."
�........•••.

AOS SOFREDORES
A Dra. L. GALHARDO.

ex-médica do Centro Esplri·
"

ta Luz, Caridade e Amor.

J comunica' II mudança do 8e�
.

consultório para a Avenida
N. S. Copacabana nO 540 -

Aparilamenío nO 702 - RI.
de Janeiro.

DE FRUCTA"

Mais de 70 QI10S do uso 110 l'Iundo inteltol
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nos. bsttidoreJ do Inundo Caminhão
Chevreletrio que possue, a Russia te

ria . sido inexol'avehhente
derrotada pela Alemanha,
"Si os l'USSOS não tivessem

podido fazer a longa retira
da para a linha Len ingra
do-Moscou-Stalingrado
escreve Ziff - teriam sido

degolados tão rapidamente
tomo o foram as nações do

ocidente europeu ...
"Si por detrás do Krem

lin não houvesse a índuetria
dos Urais, cercada por mor-

tanhas. de espaço empilha
das ao redor das fábricas, a
União Sovietica teria desa

parecido do mapa ...
"

Ziff cita também o exem

plo da China. As vastas ex

tensões da terra chinesa der
rotaram os exercites agres�
sares do Japão.
As nações que possuem

grande extensão territorial
- como os Estados "Un idos,

A primeira edição de The a Russia, a China, e o Bra

Coming Battle 0:( Germany, sil - são virtualmente in

que apareceu em 1942, in- conquistáveis em caso de
fluenciou grandemente a es- guerra.
frategia norte-americana na

guerra contra Hitler.' ·'l.!lkJtJI\S. REUMATIS)()

Na verdade, esté livro • PLACAS SIJ'IL1TlCAI

ch��ou a ser classifi.cado Ehxir de Noquelf»oficialmente como leitura
d .. -'li

obrigator ia nas escolas' de I
\te lC.�.O auJU ar .....

guerra dos Estados Unidos 1
tam••to da.•Ifm.

naquele época. .

AA opinião de Ziií sobre
.

gen Ias
"

o Brasil está contida numa <INTERIOR)
carta que ele escreveu a nm

Preciso em todas as cida-
amigo, o que neste mornen-

des e vilas. Ambos os sexos.
to eu tenho diante de mim.
No fundo, o que UH diz

Boa oportunidade. O'timas

nesta representa uma reaf ir- condições. Escrever Cia.

de ror!
Brasil. C. Postal 3717 - S. Comércio 'I'ransportesmação e prlncipios que o Paulo. _;_

-

::"'-,-
escritor já havia apresen- C. RA�OS S/A �ceita-�e' tf'\df', e qualquer
tado no livro The Gentle- AGENTE LOCAJ� .

Rua João Pinto, 9 Fpolis
man Talk Peace. Precisamos para venda / serviço 'concerne» te n arte
Toda a teoria repousa na de Breu - Soda Caústrca

:��i=sd;e���n�� ��l;õ�� �;�� Ars���a�� d�������dOSGe_ .•Pêrte Rico, Estado Livre Rapidez e perfeição.
�:�m,-e.x.iStir em;'Js�MelP-�1le�i;�as�'t 7r:;��:�:�arligbs�'"

',��

lS1�tTa·dí)� �i:aO-
,

EI. HU�» �"I P'f'�ç'os�-"mo'dicos"
As pequenas nações terão Soco Com. e EXiJ, NEBRA SAN JUAN, PÔl'to Rico, união com os Estados Uni- Rua COO". Maf .�. 92 FfDriafl0�plllisque convergir inevitav.el- LTDA. - Caixa Postal.. .. 29 '(U.�.). - Por esmaga�?- do�, diz:

. i'''' -
1 !}

mente, para as grandes po- 7133 - A - São Paulo. ra maIOrla, a AssembleIa '

... Adotamos, depo�ltan- :...--------
tencias. ótimas comissões. Constituinte aprovou, esta do nossa confiança em Deus

E no mundo atual, segun- madrugada, o preâmbulo do Todo Poderoso,. esta Consti-

do Ziff, só existem quatro 'Vende-se projeto de Constituição, que tuiçã"o para um Estad-o Li-

grandes potencias. Duas de- defíne a situa'ção de Pôrto vre que, dentr.o de nossa a

las - os Estados' Unidos e Uma casa de madeira com R.ico comd um Estado Liyre sociação com os Esta

a Russia - acham-se já· 23x31 de Terreno localiza- .Associado "aos Estados Uni- lúdos da América e no uso

equipadas para liderar. As da no Estreito (Coloninha). dos".. .
de nosso direito natural, a�

duas outras - a China e o Preço: Cr$ 25.000,00. O preâmbulo é a primeira gqra criamos ... Considera-

Brasil - estão em formação Tratar 'com Gentil Gil _ pa1"te ..a Constituição ciue mos fatores determinantes

e se preparam, consciente Estreito. fica concluida, desde que '92 em .nossa vida coletiva a

ou inconscientemente, para -- _ .. _. delegados à Assembléia I nossa cidadania dos Estados

ocupar a posição que lhe!, I' 'ende se
Constituinte,iniciaram seus Unidos e a nossa lealdade

cOl-responde na balanca do Y� -
trabalhos, a 17 de setembro aos principios de sua Cons-

poder.
. .'

NEGOCIO URGENTE deste ano. O preâmbulo, que tituição, assim como a con-

Ziií salienta que, ao con- Vende-se no fim do Bom declara que um dO's objeti- vivencia em nosso meio das

trário do que acontecia no Abrigo uma casa com um vos básicos da Constituição duas grandes culturas do

passado, tamanho é. do- terreno medindo uma ár.ea é conseguir.a mais perfeita' Hemisfério" ..
cumento. ,

I
de 6.637 metrDs quadrados.

Neste sentido, o escritor Preço Cr$ 45.000,00. +----
recorda o fáto de que si não Tratar a rua CeI. Melo e SEUS INTERESSES NO
fosse pelo enorme territó- Alvim, 1-7. Rio de- Janeiro serAo

oem defendidos pOZ'

Por AI Neto

�. Que o Bras il 'poderá.s�r
futuramente o maioral de
toda a America do SJlI é. a

opiniâo de William Bernard
Ziff, um dos mais autortza
dos escritores políticos dos
Estados Unidos.
"O Brasil -..,. escreve Wil

liam Ziff - tem um territó
rio maior do que o território
continental dos Estados Uni:
dos e está situado na posi
ção ideal para liderar a

America do Sul militar e

eomercialmen te."
Ziff é autor de quatro dos

mais discutidos livros sobre
assun tos. internacionais ja
mais publicados nos Esta
dos Unidos.
Esses livros são the Rape

of Palestine, The Coming
Battle of Gerrnany, The -Gen
tleman .:ralk Peace and Two
Worlcls.

o". ---� ..."._-,- ,.'

Vende-se um do ano 1947,
retificado e reformado, mo
tor especial, por' preço de

ocasiâo. Ver no depósito das
Caldas "Santa Catarina", à
rua 14 de Julho, 540, Estrei
ta; F'lor ianópolis,

.

CONTRA CaSp.A,

QUEDA DOS Cl·

OHOS E OUIII$
A F E C C OÉlti8 O l,

COURO.CABEl'BO.
r'.'Jí"'ICo CAPILAR

polt EX<'UÉNClA

Di!ladier sugeriu a médiaçjü. da
eutidad8 internacional .DO

. conflito da Indochina
l' PAR.IS, 29 (u.Pj

.

_:_ "b ãé've ·sei.'.ev$tádo a interna-

ex-prímeiro ministro fran-leionaliZação do,. con�lit.() .. f-
• ces, sr. Edouard Daladier, . China, sem. duvida, 1l!-�éHe
lançou esta' noite um vee- rirá como na Coréia; sem to-

-��-��_ �.; mente a�elo no �a.rlamen- mar
equa}quer provid�cia".

� ��,ito francês, no sentido de ? r

- _ .. -

�; que as Nações ll_nidas pro- Resfriou-se
. movam negocIaçoes de ar-

"F-4<:;;;;.-__
.

mistício na Indochina. .'
'0 "�atosiri" é um exc�-

�.� i Mais adiante disse Dala-llente para combater as eon-

_

_.

... -�
.

dier que ,os ,�oldados da �e�.uên�ias dos reiOfriad_o�:.
........__...

m r
- ��_ França ha cmco anos con .. irrrtações dos brcnquios,

- -===;� -

.. de �",ena ao '" �..: .
duzem a. guerra contra as tosses,. cat::rr�s. �eça ,t��

� seus""' da idade, nUft'I tropas comunistas chefia- seu farmacêutico Satos n
.

.

. \:;e do boUcl°ondc
c

vo\taré COI" ;

. '"
das por Ho Chi Min'h, senh- in�icado n�s tl'aque�-�ron.

\Ivre�i'le\ recanto de . � líir··..
do pr isionerros dos extensos quites e suas manífesta-

epr
d el'le�\as. .\ a"f4dáve\ com ..

campos indochineses, en- çOSes·d .

d tna'I- • \âcl e :>
•• e ativo' a osse e expec-

\..to \�e serrn� .-.ossaote rnotor.

aM- tqu.anto ?stpotenclas ociden-
torante.

.

pitlO oe: u ...

S
f aIS se 111 eressam cada vez .__ .. -

.0

MM Imais pela Alemanha, a fim APARTAMENTO

Ja
.

� d.e assegurar a defesa da Aluga-se com 3 quartos,
•

j
•

I Europa. "Que devemos fa- sala e demais dependências
, 'H O RS! zer ", indagou, aduzindo: à rua Santos Dumont n. 12.

S f A, • .

_
.' .

"É im�ossiv_el. aban�onar a - Tratar à-rua Nunes Ma-

:_'- "De 2.� a 22. H.P. Indochina, E impossível ne- chado n. 20, diàriamimte das

gociar com fIo Chi Minh, e 15. às 17 horas.
-- --.

Distribuidores

_.

agradecimento ARLINDO AUGUSTO ALHS
advogado

AT. Rio Branco, 128 - Salaa 180B/'
Telf. 82-6942 - 22-8001>.E' MISSA

A famWa de FILINTO ELYSIO DO NASCIMENTO
COSTA agradece de coração aos demais. parentes e pes
soas amigas as demonstrações de carinho e amizade pres
tadas ào seu querido e saudoso. chefe durante a sua en

fermidade, bem como aS expressões de pezar e as home
nagens re.cebidas por motivo do seu falecimento, convi
dando a' todos para assistirem à Missa que,.,em sufrágio
de sua alma será rezada na Catedral na prOXlma quar
ta-feira, dia 2 de janeiro de 1952, às 7,30 horas, no 'al
tar do Sagrado Coração de Jesus.

Florianópolis, Z9-12-1951.

Exame de admissão aos ginásios
2a ÉPOCA EM FEVEllEIRO

Curso sob a orientação da Profa. Antonieta' de Barros
Fernando Machado, 32 - Fone 1.516..

Matrícula aberta das '16 às 17 horas.
Abertura das aulas a 2 de janeiro.
Mensalidade Cr$ 80,00 (pag(imento adiantado).

/

•

Estabelecimento Gráfico Brasil·

,

i
I
I
!
'I

� /nnff(Td-W .• I
.. =F�
nó nOVO BANeO AGRleOLA

A eoop(tl"ó.t;vô. de C,..é�;to n� 1, do BRA�ld
SEDE PROPRIA

:RMo. ét'� Yl� 1b

fLORIRIiÓPOllS - STR CRTRR/N�

� • U F )"---------------.---••----------------
.. !,I..,..,..,i;II!!.•IIII!!....,�----...-..-------_.

r.brtaaDi. • dl.t..lb1ildor.. da. -

.fumada. 00.; I.

f_p. ·DISTlltTA··� RIVE�;�Po,.u. Dm gra.' '.

'

..I. eGl'tlm.ato d•••••mlra.. IP.aaado •.: 11 ..1._
. boa. • ba••tOl] alooda•• , '••1(01 • ..Iam••toi

'1..

•ala alfal.'... q�.' ••ceb. dbeta.m.ate d••
811ra� a._uol••t.. d. l.t••I•• ao .entido d.:lh. fu....em�.ID.
Flo..I••6pof�••::II.,FILr&IS elll Blam.nau oi! Laie•.

_

.-_:xy" : ;:. "; ;;;_.�
r

a..�v� .........�*B........._..� �e�.�·I����·����.........._=......�.. ·:���»iaa...mt......,...
"
.,

,-';'
)
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·����'���!��"�F::'Qó�����2:: Violento furacão varre as costas da Inglaterra
t�s,de Natal e entrada do d? Brasil S. A:, Pan Ame-, Em perl-go no Atia"atice Norte vários aaviesNovo Ano, recebemos car- rIcan World Aírways, Con-

.

,

tões e telegramas das se-, federação Brasileira de Bas- 'LONDRES, -31 (U.P.) das dinamarquês a of'ere- gem pedindo socorros ur-I do o fim para dentro de UmLL.

guintes pessõas e firmas: I' qustebol, Ch�fia, da 16a C. Informa-se que o temporal ceu. Uma traineira desse ta- gentes, pois "não se pode hora". Rebocadores foram

R., Raffs & Cia. Ltda e Prof. com força de ."quase fura- manho normalmente tem manter", Mais tarde radio-l enviados apressadamente
Teatro Experimental de Cesare Mussachio. cão" que varre parte do A- uma dotação de dez homens grafou que estava "esperan- I para 6 local.

tlantico Norte e as 'costas apenas. Há tres
-

semanas

da Europa e Inglaterra, ,à- que vinha rondando as cos- _.-.·;. -.- ...,. 4 ....,. -.- -•••••, ----

lém dos navios "Flying En- tas dnnamarquesas.
tsrprise" e "Henry Steven- NO ULTIMO 011 DO' ANO

I son", que estão em situação LONDRES, 31 (U.P.) _ (' fi

1!��;�:s��;:.osP�:r::, �:�il�� �;t��l�� �;:ig�o��e!:����t/� Fa,le,c,eu apo's des.,cer do �,V-I-a·�sive o cargueiro panamenho de furioso temporal, o navio U U;
"Woer" que teve desarran- "F'lying Enterprise", de....

--Fi;;ia-n-o-'p-o-l-i-s,-T-e-r""ç-a--f-e-i-r-íl-,-1-o-de--.J-a-n-e-ir-o-d-e-l-S-5-2-- ��:s�;�i:!���'��l�a� !�� �t:��;::n���d�SOl�e�a:�:�lZ da IAC, em Joinvile
------ gueiro britanico HAssímina no de .��240 toneladas. O prí- A VITIMA, QUE PROCEDI.t\· DO RIO, VINHA A

K" que tambem teve desar- meiro está transferindo seus JOINVILE PASSAR O ULTIMO DIA, DO ANO

ANT'ES TARDE DOlranjos de maquinas ao lar- passageiros para dois vapo- COM A FAMILlA E FALECEU APÓS DES-

I
go da costa francesa e o bar- res norte-americanos e um' CER DO AVIÃO

QUE NUNCA
co de pesca polonês "Jor- britaniaco a sudoeste da

••• vis", que enca1hou na extre- Irlanda. Radiografou ontem A senhorinha Ivone Ri- I aeroporto, a Profa. Ivone
- midade norte da Jutlandia. à noite que, em consequen- beiro, cuja familia reside iRibeiro, já em terra, após

Pago. Dotem, 8· Abono de Natal ao A tripulação de 27 ho- da de "severo furacão", es- em Joinville, exercia o ma- l deixar o aparelho, foi aco-

,
mens do barco com,unista tava adernando 30 graus pa- !gIsté�'io público no Rio d.e ',!metida. de súbi.t? mal, vindo

Duelouall5mO Municipal polonês .recusou ajuda, Ira bombordo. O segundo en- .Jane:ro. Com.o sempre, vi- a falecer, quasi instantanea-

quando um barco salva-vi- viou hoje cedo uma mensa- l111a aquela Cidade; passar mente.
________•

'

� as festas de Ano Novo em No aeroporto foi atendi-

companhia dos seus pais, o da pelas autoridades joinvi
sr. João Felipe Ribeiro, fun- lenses que providenciaram
cionário da Coletoria Fede- socorros médicos que não

ral, naquela cidade. lograram o seu salvamento.

Ontem, após descer' do -IAli mesmo foi autopsiada e"

avião da TAC, prefixo C. na manhã de hoje, o seu.

D. T., da carreira, 'que a Icorpo será dado à sepultu-
trouxe da Capital Federal, ra no cemitério daquela ci-.

chegado às 12]30 horas, no l dade.
'

Publicamos, abaixo, o pa- ,cipal, mesmo contra os de-
recer vitorioso, na Comissão sejos do sr. Prefeito Paulo

Confrate,'rOI·Za'I-Se cbe'.de Finanças da -Câmara Mu- Fontes, que vetou o projeto
nicipal no processo do

I
que, aprovado, lhe foi às

Abono de Natal, cujo paga- mãos, alegando "contrariar
mento ontem se processou: os interesses do município", fes e funel·ona' raios"O abono de Natal é um é dessas que o povo, mesmo

beneficio que se concede ao aqueles que não são atingi-
Servidor público, 'Além de dos pêlo beneficio, recebe' O Ira"d "1,n081., 'almoA,ço de ontem,atender ás suas necessida- com o maior júbilo, isso ti
des no mes de féstas, esti- porque não é favor e sim B t· t plt. Imula-o de maneira a torna- dever do Estado amparar :10 85 aurao 8 tirO a
10 cada vêz mais eficiente. melhor os seus servidores.. No Restaurante Pérola,
É o reconhecimento 'do Po- lVotando o Abono, muito no distrito do Estreito, rea
der Público áqueles que du- embora o funcionalismo só lizou-se, às 12 horas de on

rante o exercício, colabora- o tenha recebidó depois das tem, conforme já noticia
ram para a riqueza pública. festas natalinas, - no dia mos, o almoço de confrater

Hoje em' dia, dentro dos [último do ano - por culpa nização com que os funcio

principios trabalhistas, essa exclusiva do próprio Chefe nários do Serviço Social do

providencia, -que visa con- do Executivo Municipal, a Comércio 'e do Serviço Na

'ceder meios para que o ser- Câmara não fez mais do que cional de Aprendizagem Co
vidor público, desde o mais reconhecer que não fez ta- mercial, nesta Capital, ho

humilde, possa melhor aten- vor mas cumpriu o
_
dever menagearam o Conselho Re

der ás suas necessidades, tal que cabe ao Estado, aten- gional dêsses orgãos, neste

medida tem sido quasi tra- dendo, com- a melhoria de' Estado, nas pessoas dos srs,

dícíonal. recursos aos funcionários Charles Edgar Moritz, Flá-
Somos de parecer, face o para ocorrer as despesas vio Ferrari e Ha-roldo Gla- RIO,- sí (V.A.) - Com '1

projeto em causa, que' O com as festas de Natal, os van. pre-sença do sr. Roque Fer-

mesmo mereça aprovação interesses da honrada elas- Ao ágape estiveram pre- rer, diretor geral dó Depar-
desta Comissão, ressalvando se. sentes, além dos homenagea- tamento Nacional do Traba-

porem, o principio de que o Ontem foi pago o Abono. dos, os srs. drs, Adalberto lho reuniram-se os repre-

mesmo não poderá ser inf'e- Antes tarde do que nun- Tolentino de Carvalho, Ar- sentantes dos empregados e

ríor, em caso algum a .. ".. ca -.. noldo Cúneo, Rubens de Ar- dos proprietários de empre-

Cr$ 500,00 (quinhentos cru-
---- ruda Ramos, José Felipe sas de' onibus, ficando as-

zeiros) E MAIS QUE o a- Boabaid, Roberto. Lacerda, sentada u-ma revisão nas ta-

bono seja extensivo aos Rebate' falso' Edio Ortiga Fedrigo, Prof. rifas coletivas, afim de a-

/
funcionários da Secretaria João Batista Lufte, Hilton tender às despesas com o

da Camara Municipal e às O' t l 11 h' Prazeres, Antonio Menegúz- aumento salarial na segu in-
nem, pe as oras, a J Andri Otâ basepensionistas. b d leal d P}" zo, onas n rram, avio te ase: Cr$ 100,00, para

an a musica a o teta . .'_

Quanto ao art. 20 propo- MTt 't' 'f
Fraga, Jair Fontao, Demer- motoristas: Cr$ 60,00 para

mos seja o mesmo redigido lIdar era} VISt a, emd um or- val Rosa, José Seara e Adão despachantes ; c-s 45,00 pa-'
da seguinte forma:

me e ga a, ocan o seus Miranda. ra os trocadores.
� maviosos dobradínhos à por"

"Art. 20 _ A despes'apa- Of'erecende, em nome dos. 'I
Até 10 de janeiro próxi-

ta da Secretaria de Segu- funcionários daquele orgão mo espera o' Departamentora a execução da presente rança Pública.
lei correrá à conta da arre- _ Frei Luis demitiu-se! d81 classe comerciária, a 'Nacional do Trabalho con-

oadação do corrente exerci- Vamos ter novo Secretário!
Homenagem ,irqpêles ilustres cluir o estudo naquele de-

cio, ficando o Poder Execu- E
'altos representantes da Con- partamento do salário dos

sse, o boato que percorreu,
.

,

tivo autorizado a abrl'I' o '} 'd d federação Nacional do Co- empregados dos coletivos,
ce ere, a CI a e. Em ação,

crédito especial de ... . . . .

mércio' em Santa Catarina, l
no qual tambeni serão iu-

nossa reportagem averiguou I' I
.

Cr$ 300.000,00 (Trezentos '
fa ou o Si'. Antônio Mene- c Uldos mecanicos', lavrado-

que a nova era, de fato,
Mil Cruzeiros). simples boató. Frei Luis

guzzo, que ressaltou os es- res e demais categorias pro-

S. S. e,m, 26-11-9r,:1.' forços empregados, por to- fissionais do ramo. Como
v persiste, evangelicamente!

(As.) Osni Raul Lisboa A presença dã banda à fren-
dos, chefes e funcionários, está implicito, o aumento_ de

Relator". na realizaçào do programa salários dos empregados im-
te' da Secretaria nada mais

que cabe ao SESC e ao SE- portará na majoração das
era do que a última puxeta NAC desenvolver em favor tarifas; passando o carioca
do, CeI. 'Comandante, em da honrada classe dos em- a pagar mais caro as pas-1951. . . d'

. Iprega os no comercIO, quer sagens de onibus, micro orii-
---------:----------�--- no terreno da assistenciÍa

I
bus e outros transportes as-

F
·

h d S
. aos enfermos, quer ainda na semelhados. Isto não será

'arlO a e anta Cata'ri·na' formação cultural dos

co-/nUda
se o sr. Roque Ferrer,

.

:' mercJários, atravez dos esco':- diretor ,geral do Departa-
,

para \,,0 RI·o
las desseminadas no Esta- mento Nacional do Trabalho'

,
do.

jleVar
seus estudos ao fim

,

Agradecendo a homena-- sem provocar uma greve dos
, RIO, 31, (V.A.) - Con- ra abastecimento do comér- gem, expontânea e cativan- empregados dos coletivos.
sigyiados ao comércio desta cio do 'Nordeste.
praça desembarcaram on-

\

tem, no porto desta capital Ji�og,"""'que atracou o "Joa- 'Mensagvinte m�l Sacos de fal'inh� zeiro" foi providencia'da a .

,.
,

em que
de mandioca. O artigo foi descarga da mercadoria, que •

d" d ICO���ido pel,? p.avio nacio- devm'á ser imediatamente I .Irra 18 a pe �'na oazelro que proce- entregue ao consumo públi- Adeu de Santa Catarina, atra- co, atendendo ao fato de, que
travéz da Radio Guaru- tro Uba:ldi, que há pouco nos

C d f já será irradiada, às 18,1r,: V'l-"'I'tOU
an o em rente ao arma- há alguns dias a populacão

v ,-' •

ze� _13. No mes�o barco se- I vem se ressentindo da f;lta
horas de hoje, a Mensagem Essa irradiação será sob

gUlrao comdtOpatrocínio da Associação
, ;s m� aos

por-I
do referido produto, indis- da Ressureição, recebida na

I
Brasileira da Universidadetos do Norte, maIS 50.000 pensável em todas

..sacos do mesmo produto, pa- sas.
as me- Páscoa de 1932, na Sicilia do Cristo e da Auto Viacão

.

- ltalia - pelo Prof. Pie- Cat�rinense.
•

te, que já se tornou de pra
xe no funcionalismo do
SESC e SENAC, falou, por
ultimo, o sr. Charles Edgar
Mor itz, Presidente do Con
selho Regional e da Federa

ção do Comércio de Santa
Catarina.

Aumento dos trao
vidrlos cariocas

A medida que vem de ser

votada pela C&marll' Muni-

será, hoje,
Guarujã

FELIZ ANO NOVO!'
IIse o Braço de Longa Distância.
CIA. TELEFôNICA CATARINENSE.

Quando alguns jornais deram a noticia errada,

de haver o govêrno ganho a causa contra- o funcio

nalismo público, ainda pendente de julgamento, um.

servidor do Estado não escondeu a sua imensa ale

gria. Chefe de numerosa família, percebendo venci

mentos de fome, o júbilo do quinta-coluna chocou os

colegas, a ponto de estes decidirem que não mais se

deixariam esfaquear por aquele eufórico udenista. É

que 0 satisfeito empregado elo govêrno costumava'
morder os companheiros', alegando que, tão logo vies
se o nosso aumento, a todos reembolsaria. Quando,
o homem foi apanhado em estado de imenso prazer.

pela falsa notícia da vitória do Executivo, perdeu o

jeito, mas não perdeu a coragem de explicar:
- Sei que o que ganho não dá! Sei que o fun

cionalismo precisa de aumento! Mas o dr. Bayer Fi
lho disse que o Estado não. pode pagar! E eu pens()
como êle!

x x

;X
Eis, aí uma prova de que há gente que penS'a.

pela cabeça dos outros. Eles, como êsse, lembram a

anedota que, a respeito, me contou velho amigo,
No tempo de d'antes, um velho esc-ravo, carre

gando água e rachando lenha para 0.8 vizinhos, nas.

horas de folga, conseguiu, após longos anos de esttt
fante trabalho, satisfazer a sua maior ambição: com
pJ."ar um bom chapéu, de palha. No elia que o estreiou.
áconteceu que, caminhando ao lado elo patrão, fôs
se surpreendido por uma chuva I"6'pentina. Mais que

depressa, o velho escravo sacou o chopéu da cabeça,
dobrou-o cuidadosamente e meteu-o. sob o casaco!

O patrão, notando-lhe o gesto, inquiriu-o:,
- Que é isso? Então você gt1urda o chapéu e

expõe a cabeça à chuva? Porque isso?
-.É porque o chapéu é meu e a cabeça é sua, t

.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


