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, �----·"'--·"'·ITentoD atirar DO
'o Di�.. diretor doHospital

RIO, 11 (V.A.) - No

Hospital Militar de Cur iti-

I
ba, ver if iccu-se gravíssimo
incidente com' o respectivo:
porteiro, Jovino Ribeiro que

penertou na séde do Estabe-
.....__............._......._._...._...,...,.. lccimento, às 7 e meia de

manhã, em completo estado
de embriagues. Admoestado
pelo seu diretor, coronel mê-

, dico dr. Ary Duarte Nunes,

N t ' ,FI· I t
·

"

"O TEMPO rebelou-se e sacando de uma
, au ragou o' ylng' n erprise 'o. � .' ,.f�:����'a�i��r ��sse�lro��!�s�'

" r-,
.

'b
Previsão do tempo ate 14 sendo após grande relutan-AbaDdonou.�o, 'pouco antes do navio su "mergir,' o., ceman- horas do dia 12. cía preso, entregando a ar-

o , 'ma. Autuado em flagrante,

d I K t Ca Ise que f ,& ·Ih.-do pelo «T'u·rm·'01·1'
.

-Tempo - Em geral ins- foi devidamente processadoaD e ur r D, ' o reco » tável, sujeito a .chuvas e
e afinal co�denado a oito

LONDRES, 11 (U.P.) -,

,que
assolava aquelas para- trovoadas passagen-as. I meses de prisão. Ontem, o

Às 16 horas e 10 minutos, COLHIDO, TAMBElVI, POR ("PennsYlvania" vogam à gens, o cargueiro de 7.800 Temperatura - Estável. I processo, em grau de apela-
precisamente, fecharam-se! TEMPESTADE

Ideriva,
em botes de salva- toneladas sofreu uma larga Ventos - Do quadrante ção, deu entrada na Seção

.as águas sôbre o casco sub-] SE�TTLE, (Estado de mento, a 70� �ilhas da� cos- brecha �ue .inundou sua

ca·1 Nort�, . ronda�do para Sul, Judiciár�a� do Superior Tri
merso do "Plyng Entérpri-;Washmgton,.11 (U.P.) - tas do Pacifico, depois de sa de maqumas e teve que com rajadas f:escas. bunal Militar, sendo imedia
se" cargueiro americano' Quarenta e cinco

marinhei·lterem
abandonado seu na- ser abandonado" por .ordem. Temperaturas, ---:- E�tre- tamente preparado e diatrí

cuja tragédia há quatro dias 1'OS, membros da equipagem vio esta manhã. ,do capitão, cujo destino, 110; m�s.de ontem: Máxima 29,9. buido. Devido o periodo de
vinha mantendo em suspen- do cargueiro americano Colhido pela tempestade momento, é ignorado. I MmIma 25�0. . férias forenses, somente a

������:�S��g�q�L-o-c·owm�o�t�l·v�a-s�p�a-r-a�o�B-r�a-s�I'I'=::;��:��Carísen, que se recusouter,
"

" gada.

minan.temente a abandonar saber dos 't·nquerl·to.� RENNES, ,h (U.P.) -' Sessenta e seis locomotí-
, o naVIO enquanto houve al- I,

. ..

..'.
. ,,"

Será realizada na quarta- vas desse tipo, destmadas ,' .

guma esperança, s�lvou-se r RIO, 11 (V.A.) - No autarquia, o chefe do gover- feira a primeira prova com ao Brasil, serão construídas
pouco antes recolhJd� pelo processo do Ministério do no proferiu o seguinte des- um protótipo de locomotiva nas oficinas Creusot, Fives
rebocador "T�rmo�l", Junta- Trabalho, em que submeteu pacho : "Aprovo o inquérito que se destina ao Brasil, na' de Lille e Caille, apresenta
mente com o imediato desta ao presidente da República embora os que foram deter- linha Guingamp-Carhaix, na do os mais recentes aperfei
embarcação, Danc!, e ambos informações prestadas pelo minados há quase um ano presença de numerosas per- çoamentos. BELEM, 11 (V.A.) - A
suguem com destino a F'al- diretor do SAPS, sobre : a até agora não apresentaram sonalidades. I

Vinte e quatro outras lo- policia acaba de apreender
mouth. situação financeira daquela seus trabalhos", Essa locomotiva tem o' comotivas mais poderosas grande quantidade de mate-
Um oficial superior da 1".·D·_�....·.ft............• ............_·M'V'..·�·.........·._·...•........·.·...· ..,.·.·.· comprimento de 11 metros, serão igualmente construi- rial de jogos de azar, no

Marinha americana/situou o Ainda a trise: velocidade de 60 a 70 quilo- 'das nas mesmas oficinas f,a- Edificio da Assembléil\ Pa-ponto em que afundou, o
metros horários e pesa cal'-ll'a a grande República sula- raense, s,endo aberto inqué-

"F'lyng Enterprise" a 41 mi-
regada '69 toneladas. mericana. . I rito a respeito.

lhas e meia de Falmouth.

T
"

I
-

M
·

'A agonia do cargueiro du- entara C6DCi ia'çao n IDi� ·

.- _.- - -.._.
_ - ""'_._ _ ..

:i:ut:::'�::,�:; dO"::::"':;" Iro da Judiç3 O tesoureiro foi Promulgações de projetos
:ooe:��:t� c;����oS��,l:l:i�� 1

RIO,l1 (V.A.) - O pre- gante, Elias Zarur, Adindo �eColhj�O à devolvidos pelo pres. d� RepUblica
fiaram a deixar o casco ader- sidente da República encar- Carvalho de Souza e outros. d t

.

nado. Um instante depois de regou o ministro da Justiça
.

Entre esses hã um caso P, pncan RIO, 11 I(V.A,) - Sem rio - Justiça do Trabalho
terem ambos saltado ao mar, de examinar a situação cria- curioso. O 'Sr. Elson Matos; MACEIó, 11 (V.A.; - O

. sanção nem veto, o presí- - do crédito especial de
do .alto da chaminé, o casco da no Instituto Brasileiro chefe de uma das secções tesoureird da Delegacia

FiS-,
dente da República devol- Cr$ 3.807,40 para pagamen

começava a submegir-se e de Geografia e Estatística, do Serviço: Nacional de Re- cal do Tesouro Nacional foi veu ao Sen'§do vários proje- to de despesas relativas ao
as enormes vagas não tar- para tentar uma conciliação censeamento. ganha 2.800 recolhido à Penitenciária. tos de lei, alguns .já fora do exercício de 1951 e 2) que

. �-1;hH�m -4 ]e�i,-lq�par:il o.1'un- entre as duas .corr.e?:te� de- .p:uze.i�·o� por ,:ru�s.. F:oi,."co�1'I-rIi)l' não })p:ver recolhido ao I prazo constitucional. Os que dispõe sobre o casamento
'do. No entanto, durante al- sa vindas. A crrse, alíâs, con- vIdado a assum1r' fi C:Qít:hcL B'ànco do' m;'á:tlil, tbmo lhe 'únnayXl- e:ke'êHi<.lt· li fll'at'ó f� dl'.r& f�,nc:ibnâJ\.iv;;, da Ua:.tl',Ú11..').r•

. gum tempo" um terço do cas'- tinuava a agravar-se até da Divisão de Apuração Me- competia o saldo verificado ram promulgados pelo sr.l de Diplomata com pessoa de
co apareceu ainda a flor das ontem, quando o próprio cânica, ·que lhe daria 11.000 na Delegacia, no valor de Marc6ndes Filho, na quali- ,nacionalidade estrangeira.
águas, enquanto o carrega- chefe de gabinete do pl'esi- <;ruzeiros também mensaL:;, um milhão e setecentos e 84 dade de vice-presidente do l
mento do navio se dispersa- dente do Instituto, sr. Ma- e recusou-se. mil 531 cruzeiros. O tesou- Sfll1ado e os demais pelo sr.

..•••_ _ -.:._
va em todas as direções, flu- rio Biter Nunes, tambem pe- PERSPECTIVA DE PARA- reiro ácha-se recolhido em Café Filho. Os promulga- _

tuando no dorso das ondas diu demissão do cargo, em' ,

LISAÇÃO obediencia à portaria admi- dos pelo sr Marcondes Fi 100 mil dolaMo t'gigantescas. Eram 16 horas carater irrevogavel. A situação do Serviço Na- nistrativa baixada pelo de- lho são os �egu�ntes; '1) qU�
•

'.. .

• U '\

e 10 minutos quando a proa, O sr, Negrão dê Lima, on- cionaCde Recenseamento é legado fiscal e por deter- autoriza o Poder Executivo J em barras deultima parte 'visivel do va- tem mesmo, ouviu o general particularmente séria. Com min�ção da Justiça que a: a 'abrir ao Poder Judiciário
lente cargueiro de 6.700 to- Poli Coelho, presidente do' a retirada quase em maSS!l tendeu o pedido de prisão o crédito especial de .. ,..

/

ouro '

neladas, desatPareceu comi.. IBGE, e o sr. Tei:>!eira de do pessoal especializado, preventiva formula,do pelo Cr$ 9.000,00 para pagamento
pletamente, à luz dos fogue- Freitas, que encarna o es- poderá haver a paralisação delegado de policia encaro de diferença de aluguel do NOVA. �_ORK, 11 (U.P.)
tes lançados pelos navios pirito dos que se opõem à imediata dos trabalhos de a- regado do inquérito. A .poli- prédio-sede do Tribunal Re- - A polICIa tomou calcul�
proximos, que pela violencia orientação atual, numa ati- puração, que se encontram cia se encontra no mesmo gional Eleitoral do Ceará 2) I damente 100.000 dólares em

do tempo viram baldados tude de protesto contra COl1� em fase adiantada de exe· ponto inic'ial sem ter colhi- que autoyiza a abertura de ,'barras d� ou:'o, em poder
to.dos. os esforços empreen- ceitos emitidos pelo presi- cução. As duas Divisões do do qualquer elemento que um crédito especial de ... I

de tres C-ldada�s tcheco-es
didos para socorrê-lo. O ca- dente. Recenseamento - a' Técni- viesse trazer cwaIquer es- Cr,$ 80,000,00 para o paga- lovacos, os qUaIS se denun-,

pitão Cal'lSell, que se encon- RECUSAM-SE A COLABO- ca e a Aministrativa - es- clarecimento sobre o miste- mento de despesas prove- ciaram en,costando o auto-
trava já. na cabine do capi- RAR tão entregues a um só ho- rioso desaparecimento de nientes da substituição de móvel em local proibidQ. A
tão do "Turmoil" veio à pon· Vários serviçlores do I. mem, o sr. Ovidio de Andra- tão vultosa quantia. Nenhi.!- Dresidentes de juntas do policia emp'reendeu imedia-
te evidentemente com,)vido. B. G. E., entre os que são de, que· já declarou, aliás, ma prova foi colhida da cul- Tribunal Regional do Tra- tas ínvestigações para averi
para saudar' ainda uma vez convidados a substifuir os ser tambem demissionário e pabilidade do tesoureiro, co- balho da 1a Região, e reia- ,guar se se trata de uma

o seu barco. E enquanto. soa 0hefes de serviço demissio- pretender deixar o serviço mo flenhum comprovante de tivas ao exercicio de 1950 e ! quadrilha -

internacional de
vam estridulas as sirenes nál'ios, recusam-se a colabo- dentro de pouco tempo. sua irresponsabilidade foi 3) que concede pensão men-I contrabandistas. "tIm segun-
do� navios em volta, termi- rar com a adm!nistração do DENUNCIA DE -CONVE- apresentado. sal',a Benvinda de Holanda! do automovel fUgIU a apro-
nau definitivamente para o general Poli Coelho. Foram NIOS Moreira. I ximação da poli�ia ..Os �re�"Flyng Enterprise" uma convidados pela. presidencia., A crise, estendendo-se aos _ - • _._.w. Promulgados pelo Sl�. Ca- 'ocupantes do pnmeu'o S9 se

longa e proveitosa carreira e não aceitaram qualquer Estados, está causando as fé Filho: 1) que autori�a.,a I deixaram pren�er depois de'
pelas estradas do mar. cargo 'os srs. Namir Esco- impressões mais diversas'lO 8.r8, ,nde fáhrica·. abertura ao Poder JudlcIa- luta. .

bar, João Lddi, Déa Nave- interior. O prdeito do Reci-
' '

NÃO SERIA CONSIDERA- ._ -.." _� fe, por exemplo, sr. Antonio a'lomã D.�ra Mi"a� .· �· w • - • •.._ - :·_..•
,

DO ABANDONADO P
• - .

d
'

p" 1 (J

rasao e 'como· P���l���l��v�o�e:l�in�:nt:�:_ BELO HORIZONTE, 11 Trumao na-O pura' obsta.culosNOVA YORK, 11 (U.P.) •

t MI g,rama: V.A.) -'- Será instalada
- O "Flyng Enterprifle" não DIS as p,m .031 "Tenho informações de· brevemente na Cidade In-

E· h
.

serIa considerado abando- BELO HORIZONTE, 11 que reforma de base no Ins- dustrial uma grande fábri- à candidatura' dA Ispn flWf.rnado, mesmo se o capitão (1 (V.A.) - Chegou ontem tituto Brasileiro de Geogra- ca de tubos das indústrias .

Carlsen o tivesse 'deixado, prêso, a esta capital, o ex- fia e Estatística extingue os Mannesman, que se transfe- WASHINGTON,l1 (U.P.) ,republicano. Disse. o pl'esi-
declarou o representante 'da �l'emista Ataíde Francisco, serviços municipais de es- t'irão da Alemanha para Mi-I_ Tl'uman declarou hoje' dp,�te gp,bel' agora qu.e Ei
Companhia de Navega,Gão que, em Divinópolis, fazia tatística criados em decor- nas, A nova empresa terá que, não seria obstá�ulo no senho.ver era, re��lblIca.no,Isbrandt'sen, proprietaria propaganda 'comunista nos rência dos convênios nacio- um capital de 100 milhões I caminho de Eisenhower se embora certa ocaSIao, o Jul
do cargueiro. O repre_sen- meios operários. Nesta ci- nais de estatística municio de cruzeiros e sua :vinda pa-,

êste se candidatasse à pre� i gasse demOCI,"ata.tante .da companhia salien- dade a policia capt�u"ÓU o I paI, os quais passariam a ra Minas se dev.e_ à existen- sidenciâ. I Decl.arou que gostaria.
tou, com efeito, que sua re· individuo Antônio Ferreira ser realizados diretamente ria de matéria-prima abun- I I que EIsenhower perman_e'-
presentada fez um ap.elo Dias, que distribuia um 501'- pela União. Solicito esclare'l dante e energia e ainda as Em sua entrevista sema-! cesse em s�a atual fu�ç�o
neste sentido ao rebocadol' nal vermelho na Vila São cimentos vossência a fim' facilidades criadas pelo Pla- :&al a imprensa, Truman dis- • enquanto, fosse necessarlO,
·'TurmoiJ". Sabe·se ql�e o Jorge. Ambos os comunis- ,de estudar a conveniencia ou no de Recuperação Economi- se ser de opinião de que o: acrescentando porem que
"Flyng Enterpl'ise" e sua tas foram postos à

diSPOSi-1 não da denúncia do conve- ca que estabeleceu vanta- país estaria em melhor si- não se lhe opor� se fosse
carga, são avaliados em 3 ou Gã,o qo delegado do Ordem nio por parte desta �unici.. gens especiais para as in- tuação com um presidente I seu. desejo ,a�astar-se por
4 milhões de dolares. PublIca. .

palidade". "

. I dústrias novas. democrata do que com um I motIvos polItIcos

!. DIRETOR

,

Rubens c,ie
.�. Arruda Ramos
( GERENTE

! Domingos F.
ele' Aquino

.. .,........,..........w....................�.

N. 11.328

Material de jogo
na ASSAmbléta

F'lor ianôpclis, Sábado, 12 de Janeiro de 1952F:dh;ão de hoje - I<i págs, 50 CEN'rAVOS
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flU. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

ÚR. ANTONIO DIB· MUSSI
""Ie..

Cll'lIl'l'ia-CUDtca G.r.l-Pan..

""'I.. _m,I." • ..p.eiali••Go ••• DOIMQAS n. -8l1lnIO
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LISIO BASAL
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DR. GUERREIRO DA FONSECA
�.n.ta .,.d ...o tio HoepltaJ de C.rld.tI.. 4. lU........

ÚlatltatOl II C.b..

--i)-

-OUVIDOS. NARIZ II GAIlGANTA
Tr.tamento II Oper.�lie•.
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......... •• corPo. .xtr.Dllol d. Pulmõ.. • ••ob••.
--i)-

RAIOS X
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I �;;--
BO.RARIO DAS CONSULTA&

.

DR. LINS NEVES
Dlretoi' da ."ternidád. • m6-

tiao '0 Bo.pital ele Carid.d•.
CLINICAS D. DNHORAS

CIRURGIA - PARTOS
A.8SIST.NCIA AO PARTO •

OP.RACOIS OBST�TRICAS
Doença. .iandular... tiroid.,

...'rio.. aipopl... ete..
D!.turbiol nervo.o. - ••ter!

U••4. - R••imel.
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-
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'

•••• CrI 100,00
Semestre . 'Cr' �O.OO
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.

36.00
No r.terior

A.o .. _ •. CrI ·120,00
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Trimestre . Cr' 40.00
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RESULTADO DO 56° SORTEIO ,DO PI_ANO B, REA
LIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951

CADERNETA N° 00.506

ORo M. S. CAVAL
CANTI

Clhnea �.dU.I ...a.m.Dte II. «n.

aDe"',
Ru Saldanha ••riDlo. 1•.

T,I,tonl ( •. ) 7'11.

Dr. Alvaro de
.Cervalho
Doenças de CrJanç••
Consultôrlo : Rua Traja

DO a/n. Edif. São Jor�e ..:...

1° -andar. Sala8 14 e' 16.
Resídêneía: Rua Briaa

deíro Silva Paes, 8/ft - 80
andar. (chácara do E8pa
nha).
Atende diàriamente da.
a hs, em diante.

DR.ALFREDO
CHEREM'

Oarl",. Nulon.) ., 'oenr,al
..ntai•.

h-�ire.tor do HOlplu! �Ionia
8ant'ADa.

.:

Do.nca. nlnoaa. • m.ntai•.
ImpotIDc!. Sexual.
a.a Tirad.nte. n· I.
CoDllllta•. dai 11 i. 1. il�ra•.
rON.: I. 7�8,

DR. M.A RI O
-

WENDHAUSEN
Clfuica midie. d. adulto. •

,riane••.
Conlult6rlo - Ra. JoIe Pinto.

II - T.I. I. 78•.

Con.ulta.: da•• ã. li llora.,

PRíl:MIO· MAIO REM MERCADORIAS NO VAJoOR DE.
CR$ 6.000,00

Aproximação Superiores Aproximação Inferiores
Em Mercadorias no Valor! Em Mercadorias no. Valor-
de c-s 1.000,00 Cada Uma t . de Cr$ '500,00 Cada Uma.

Caderneta N° 00.507 Caderneta N° 00.505
Caderneta N° 11.700 Caderneta N° 11.6H8
Caderneta N° 17.392 Caderneta N° 17.39.0
Caderneta N° 05.647 Caderneta N° 05.645
Caderneta N° 04.611 Caderneta N° 04.609

\

O resultado acima é do sorteio - do mês de DEZEM-;
ERO de H)51, extraido dos cinco primeiros prêmios da,

extração da Loteria Federal- de 29 de Dezembro doe lH51�
Florianópolis, 31 de dezembro de 1951 .

VISTO
Orlando L Seara - Fiscal de Clubes'de Sorteios

em Mercadorias - Interino.

Dr. Julio Doín Vi�ira
Formado peja Faculdade de Ciências Médicas da,

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

garganta. .

Ex-assistente na Policlínica Geral do Rio de Janeiro,
11a .Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina.
Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especializado em. Tracoma no Departamento>
Nacional dd Saúde.

.

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos,
I no Rio de Janeiro.

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

diagnostico e controle da pressão arterial.
Tratamento e Operações na Especialidade.
Consultas: Diariamente das H às 12 horas e das 15>

às 18 horas.
Rua 9 de Março, 594. - Joinville - Santa Catarína,

(r.la manhA - Hospital d. Cal!'idade). !la::. aua Santo. !aral......4 Re.idAnela: ana ••t...... Ji-
(Á arde - Ccln.ult6rio Vi.conde d. Ouo Preto. n. I. (Alto. - "tr�ito. Dtor 'I. Tel. 811 .

._. Cus B,Uo Horizonte).
".idlneia Felip. Scbmid" 101. Telefon. - 1.680.

FAÇA UMA VISITA A
FÁBRICA DE MóVEIS

DE

.- ----------------....----

DR. A. SANTAELA I. (........0 p.la "ae.ldad. Na·
DR. I. LOBATO

FILHO
....... I.die1Da da UniT.r.t

Doe.CU do allarêl..o r�••lr.�rt.
ilIaI.. '0 Br••iI). TUBERCULOSI

.

."Ico por cooe.r.o da A.I.i.· Clrareia do Torax
... a p.lcopata. do Diltrlto

Formado pela Faeuldad. N.do-
......nl.

nal d. .edielna. Tiliolocilta e
b-lnw"o '0 Bo.pltal r.t- TI.ioeirnr�io do Ho.pit&l Nerlu

l;'fIi&ti1e.. e aanle'mlo Judielirio

&. Capital I'.d.ral.

MEDICODR.NEWTON
D'AVILA

ilInJ1Ija ••ral - Doe.cu d. I..

....... - P..oetolo".
.l.trieidad. .'dica

o....ltério: an. Vitor ••Ira
...... II - T.I.fon. 1.10'1.

.,..•• 1 J ..... 11.10 )lora. • l
..... 11 aora. em diante.

&eat4'ncl.J .Bn. 'Vidar &allloa.
. -- T.s.fo•• 1 .•n.

Dr. antônio'Moniz de Dr-agão
, 1

Comunica a '��lI el.ie�te8 e ami�oll Que rei-
afelou a cHnica nesta' Capital.

I
I •

CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado,
(consultório D!'. Oswaldo Cabral) - D·&s 16 às
17.80. horas.

RESIDl!:NCL.\: Rua Boc�luV&. 135 - Tel•
fOlie M-714.

.._..,..•,,------

Dr. Renato Ramos da Silva I
Advogado

I

Rua Santos· Dumont, 12 -- Ap. 4

ADVOGADO
Caixa Postal 150 .• Itajaí •. Santa Catarina

a.mo.. Cur.lo. d. e.peeialil.clo
pelo S. N. T. :.IlI:-tnterno e .x

Ibr-lnteroo d. Santa· Ca.. ••
a..latonta d. Ctrnrcia do Prof.

.....rle6l't1i. '0 alo d. J.n.iro.

f -UIrO Pinheiro Guim.rial. (.alo).
CU.1a .'dlea - Doen�a. Ner- n_ ... II S h 'dt, 18vun... e pe c ml •

�

j
ConlUlta•• dilri.m.nte. bl 11

O'••• ltllriol 84Iflcio Am6Ua
àl 18 horaa-

�-��

I"'''lDela•.beni" ato Braa-
20RU� D�l:l Jaime CAmar..

1" ap o..
� .

Fone M. 802.
O'•••ltall Dal 11 .. II Ilo...." ---�--------_._--�...:....

Talafon••

&au1t6rM' 1.....
DR ARMANDO' VA Dr. José Medeiros· Vieira

.....IJie1a. 1..... .. -

LERIODE ASSIS

o.. lerYi1:CIa 'e CUniea lata.tll
.. ANtltihld. IIlul1ellllal • 11....

I'ltal d. Carli.d. ,
CLDnCA ••DICA D. c.aLt.N-

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

CAS • ADULT08
- Alerel. -

Con,alUriol .Bua N.n...ae...

... , - COD.ulta. "a 10 i. 11
• 'al I' •• 17 hora., I"'illbeia, a.. .are-cllal Gat-

1Ilas.'m••• - rODe. - '78'.. CIIRITI...

.
_. 'I·

...-

_.-Ilua M4r.�"lJf D.oJ�,p.. .)4'.. '.0 ...d... �'''''''' .,.,,0"
fONES.. "..u.l .418 �"b. P.UGl. 54$

Y'IUZP LIMA � IRMÃOS,
Cons. Mafra;::I7
Florianópolis

ESCRITÓRIO DE
ADVOCACIA

DO SOLICITADOR �AL
DlR CAMPOS'

Advocacia em geraj
Funciona junto aOIl Iusti

tutos e Caixas de Aposenta·
doria. Acidentes do Traba
lho. Inventários. Sociedades
Natu ral izações,
Escritório: Rua Vitol

Meireles. nO 18 - 20 aaó.u,

Materiais de Construção.
Bepeficiamento em Geral.
·Madeiras para todos Ol9

Fins. Abertu ras, Assoalho&.
Forro' Paulista. etc" Mad€i
ras de Pinho, Lei e Qualida
de.
Escritório, Depósito .•

Oficinas - Rua 24 de MaiQ
nO 777 - Est:reito - Floria
nópolis.

Viagem com segurdnça
e rapidez

sO N,OS CONFORTAVElS--l\lICRO-ONlBUS DO

R4�IDO «SUL-BRASILEIRO»
FbrianÓpfJlis - ltajaí_- JoinviUe - Curitiba

Rua Deodo:ro esquina dá
R.ua Tenente Silveira

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

AT'LA NTI DA RAC'O
OS MELHO,RES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIOS ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS _

..

TOCA-DISCOS AGULHAS
ENCERADEIRAS GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS - VALVULAS Al/fOFALANTES - RE�

....

,

I ,

j
,�.

SISTENCIAS CONDENSADORES
•

o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7· de Setembro, 21 e 21 A - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Artefatos de cimento em geral.
Bustos, imagens, letreiros, escultura, Tumulos, mo

numentos e jazigos.
Qualquer trabalho concernente ao ramo.

27 anos de experíencia.
BANCOS IGUAIS AOS QUE ESTÃO SENDO CO

LOC_ADOS NO JARDIM DE FLORIANóPOLIS
CR$ 800,00 POR UNIDADE.

END. TUBARÃO,. AV. GETULIO VARGAS, 2435 -
CX. POSTAL, 97 TEL. CALDAS.

I
.-'- _

com:

J'immy WALERY
3)' - Continuação do mais

arrojados dos seriados.
O HOMEM FOGUETE

3/40 EpSl
No programa:

Cine Jornal. Nac.

Cr$.5,00 e 3,20
Imp. até 10 anos.

IMPERIO
Ás 8 horas

Dan DARLEY
BAXTER

•

o ESTADO �� Florianópolis, Sábado, 12 de, Janeiro de 1952
---------------------------------------------- ==���---------------------------------------
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'PianolBidaulf desi�fiu de lor�ar
o ,novo gabloete trances

Dia 22, terça-feira vindou- cantando e dançando as

ra, haverá no Teatro "Alva- canções de amor.jNeste tem-
1'0 de Carvalho", um espe- po houve a invasão da mú

. =DR. AFONSO IV1. CARDOSO cial concerto de piano, quan- aica profana em larga esca-
'\ DA VEIGA do a jovem conterranea, se.. la, alcançando grande vito-

� Ocorre, hoje, o aníversá- nhorinha MARCIA TAVA- ria sobre a música sacra ...

rio natalício do dr. Afonso

IRES DA CUNHA MELO a- No século XVII surgi
Maria Cardoso da Veiga, presentar-se-à a nossa pla- ram as óperas e nas

"Chefe do Serviço do

Fomen-Itéia. ,

.

i ceram as melodias cantos
to 'Agrícola do Executor do O concerto tem a. enalte- em versos, surgiu a harmo-
Acôrdo Único, neste Estado. ce-lo o ser feito em benefi- nia e num progresso incon-

O ESTADO cumprlmenta- I
cio da SOCIEDADE DE AM- tido, a arte musical atingiu

-o, .

'

I PARO AOS TUBERCULO'- sua época de ouro:_ qUE!
CEL. PAULO W. VIEIRA 80S, cuja renda total rever- hoje denominamos clâssi-

D AROSA terá para a tão utíl Socieda- co... '

A data de on tem assinalou de... I Em todos' os periodos foi
o an iversárfo natalício I do O programa elaborado pe- sempre dívina e mórmente
'J!ORSO prezado conterrâneo, la jovem pianista, aluna di- executada por mãos ágeis e

81'. coronel Paulo Weber leta do conhecido mestre, seguras ...
'Vieira da Rosa, brilhante 0- professor GUILHERME I MARCIA TAVARES é
_:fiei�1 do Exercito Nacional, FONTAINHA, aquem o re-: uma jovem que maneja o te
-€x-comandante do 14 Bata- citàl é dedicado, - compor.

\ clado, com um desembaraço
Ihào de Caçadores. ta músicas classicas de estupendo e seus dêdos fi-
Muitas fôram, ontem, as lfrande beleza... Aliás a: 110S voluteiam e s.ar�banhomenagens que os seus a- música teve no período en- : deiam com elegancia mve

migos e admiradores lhe tre o século IV ao, século' javel. .. Seu concerto con

prestaram ao ensêjo do seu XVL, quando predomíhava
'

gregará todo o 'mundo so
"natalício, homenagens a a música sacra - outro pe-

.

cial da Capital e a noite de
-que o credenciamos as suas riodo de par com a influen- arte se tornará inesquecível.
'virtudes de cidadão bem- cia do Orgão, da Diafonia A apresentação de MAR
-quisto e de militar que hon-. e do Descante, bem como as ClA TAVARES pela primei
Ta o Exercito Brasileiro. canções dos trovadores e ra vez a sua gente, ao seu

O ESTADO, que involun- menestréis que durante as céspede natal, será um a-

-táriamente só hoje regista o Cruzadas, andavam de casa contecimento de grande re

grato acontecimento, apre- em casa, de vila em vila, I percussão.
"senta ao sr. CeI. Paulo Vieí- . _

'Ta da Rosa as seguranças do p-'''-t'1';-01-pa cáO',

.seu apreço, com os melho- A.r .'
.

Oi. ..'

'1'es votos de felicidades.
Evandro Marques Genésio Guilherme Pazl

- Festeja, hoje, o seu a-

=n iveraá r io natalício a meni
na Rosemari, filhinha do sr.

Aducio V. Lopes, comercían-

Vida Social Grande Concerto de

MARMORES E GRANITO

CiDe-Diário
ANIVERSÁRIOS:

RITZ
ÁS 5 e 8 horas
IMPERIAL
Ás 8,30 horas

FUGiTIVO DA GUILHO
'.liINA

Technicolor
com:

Charles LAUGTQN
Franchot TONE - Burges
MEREDITH -. Patricia
R08 - Robert HUTTON e

Belita
O Esporte na Téla. Nae.
Noticiario Uni�ersal. A

tualidades.
o-s 6,20 'e 3,20

ODEON
Ás 8 horas
ROXY

Ás 4 e 8 horas
A pedido em Ultima exi

bição
Paulette GODARD e John

LUND
em:

O VENENO DOS BORGIAS

2) --:- Uma Far-West dife
rente com lutas torcidas e

muita musica.
O DELEGADO E O HER

DEIRO

. PARIS,11 (U.P.) - O sr. iço realizado. Não acredito
Georges Bidault declinou de i que o fim a atingir necesai
constituir o novo governo. I te derrubadas e rornpimen •

Á saída da residencia,· tos".
presidencial, o, sr, Bidault' Pouco depois sabia-se na

declarou: presidencia da República
que o sr. Vincent Auriol não

- "Os entendimentos que convocaria amanhã pela
tive hoje me permitiram in- manhã nenhuma personalí
formar ao presidente da Re- dade; e reservaria o tempo
pública que não deixa de ha- para alguns entendimentos
ver em todos um sentimento particulares. De outra par
nacional. Desejo que aque- te, é ainda impossivel pre
les que terão de enfrentar ver a natureza das conver

as. mesmas tarefas, guar-] sações que o presidente da
dem a recordação e tirem 'República poderia empreen
proveito do primeiro esfor-] der à tarde.

Olíce Caldas

De :'8. Francisco
dI' Sol

de
.

Arau)'o 450 pães' com doce.
.

.

A distribuição, à manei-
CIRURGIÃO DENTISTA ra do sanos anteriores, foi

Rua Felipe Schmidt - Edit. Amélia Netto - .Sala ,I - realizada pela diretoria da.
- Fone - 1.430 -

i..

..

Caixa e senhoras/ de nossa
Tratamento cirúrgico e cura da Piori;�,�Alyeolar. _ sociedade. Tudo na mais

Extração Cirúrgica de focos radiculares (põf'j\:'picetomia) perfeita ordem e depois de
Participa aos Amigos e clie'ntes que; no. !lia um de um acurado exame da sit.ua7

Fevereiro; começará a fi.mcionar um n'ovo Laboratório de cão e recursos dos beneficia
Prótese, sob a direção de um Técnico vindo do Uruguai, dos. Ass'im, não temos dúvi
formado pelo mais credenciado especialista da América_ das em afirmar que todas as
do Sul, em Dentaduras sem o Céo aa Boca (Abobada Pa- 500 crianças presenteadas
latina).· são reconhecidamente po-

Serão Executados Também: bres.
1 Pontes Móveis e Fixas.· .

I Pela soma de presentes e
2 Qualquer Trabalho Acilico e demais trabalhos pro· utilidades e o grande núme-

téticos pela técnica mais recente.
1'0 de pequenos indigentes

'Pela melhor ,---'-.----.------..

áuxiliados pela instituü;(ãoCLUBE RECREATIVO LIMOENSE
em foco, pode.se ter uma

ofer'a ' Sàco dos Limões· idéia do alcance social da

Sábado e domingo, grandiosa "SOIRÉE" e
\
domin- mesma e do esforço e dedi

gueira, com 'início às 22 horas respectivamente. Ás 24 cação de sua diretoria, .de
horas,de sábado, será dado o "Grito de Carnaval", com vendo-se ressaltar, por JUS

batalha de confeti e serpentina. to e oportuno, a figqra de

Ao término da "SOIRÉE" haverá onibus para a Ca- seu presidente, dr. Marci
lio Medeiros.pital.

Doze 'anos depois ...
Provoc.do por CardeI o acldeote

Mm que 'morreu
I

BOGOTÁ, 11 (U.P.) - relho que transportava GJtr
Detalhes' inéditos com re- del e os outros membros de
lacão à catástrofe aérea, na i

sua companhia, foi provoca
qual perdeu a vida, em 1935, 'do indiretamente 'por uma

o famoso cantor de tangos discussão entre Gardel e

argentino Carlos Gardel fo- um de seus músicos, Lepera,
ram dados ontem, a uma e- sôbre assuntos de ordem e·

miasora venezuelana, pelo conômíca. Lepera, insultado
único sobrevivente do aci- por Gardel, puxou o revel

«tente, o guita1:rista Aguílar ver e at�,ron contr� Gardel,
e são reproduzidos hoje pelo que, porem, se abaixou para.
jornal colombiano "Eco Na- evitar a bala. Esta foi ferir
cíonal", o piloto do avião nas costas,
Segundo Aguilar, o aci- o capitão' Samper. Este, fe

dente, que ocorreu há 12 MQo mortalmente, abando
anos perto de Medellin, na nou o comando do parelho,
Colômbia, onde caiu o apa- que caiu ao solo.

Ane

ENLACE:

e

Julía Bosco Marques
participam aos paren
tes e amigos o contrato
de casamento de sua f i
lha ZAIRA, com o 'Sr.
Ives Milton Ramagem
Paz.

Ipiranga, 8-1-952

e

Lucy Ramagem Paz
participam aos paren
tes e amigos o contrato
de casamento de seu fi
lho IVES MILTON, com

\ a srta. Zaíra Braglia
Marques.
Joaçaba, 8-1-952.

e Ives

em:

TRES ESTRELAS E UM
CORAÇÃO

Technicolor
No programa:

Noticias da Semana. Nac.

o-s 5,00 e 3,20
Imp. até 14, anos:
RITZ - JMPERIAL

·AMANHÃ
BONITA E VALENTE

-:te.

VIAJANTE:
'SR. EVANDRO MARQUES

DA SILVA
Esteve ontem, nesta ca

pital, em visita a parentes e

-pessôas de suas relações Q,
nosso conterrâneo, sr. Evan
dro Marques da Silva, fun
cionário público federal no

"Paraná.

Zaír�
noivos

5�OOO famílias japonesas' vão
estabelecer-se oe Amazônia

BELElVI, 11 (V.A.) - Fa- . toneladas de bagaço desisal.Barreto-Miranda
lando à imprensa o sr. Ko- O sr. Kotaro Tuji destacouNa residencía dos pais da
taro TU.J·i, membro da colõ- que sísal, rami e manilha,'noiva, no Estreito, realiza- ,

nía nipônica no .Brasil e di· começam a produzir depoisse hoje, o enlace matrimo- ,

dretor da Fábrica de Tecela- de um ano de planta os en íal da gentil senhorita Né-
gero "Santarém", disse que a produção da primeiraTia Barreto, filha do sr.
O Presidente da República plantação" prolanga-se porFrancisco Büchle Barreto e
dr. Getulio Vargas, autorí- mais de dez, sem haver ne-d. Olivia Lehmkuhl Barreto,
zou a vinda de cinco mil fa- cessidade de nova planta-com o sr. Aristides José de ,

milias japonesas para os ção, como sucede com a juMiranda, comerciário, filho
,

próximos cinco. anos, sendo ta que tem que ser anualda viuva Adautin'a Candido
que as primeiras 150 chega- mente l'enovada. Destacou,·Pinheiro.

.

rão es.te a.no, destinadas a ainda, a constante colabora-o ato civil
.

realizar-se-á
Amazônia. Adiantou ainda, ção recebida do Banco da'aS 18 horas, tendo como pa· .

qlle os J'aponeses vão inten- Amazonia e espeCIalmente'drinhos da noiva o dr. Os-
Sific.ar a plantação dé "1'a- de seu presidente, sr. Hermundo Vieira Dutra e sra,
mi" nova fibra de superior mes Filho, que sempre temNeli Barreto Dutra e o sr. .

qualidade capaz de produzir melhores propósitos nos as-'LuÍz André de Am_orim e f

linho 'igual ao .inglês, bem suntos de progresso da a;sra. Maria Barreto Amorim
como sisaI e .man,ilha além mazônia.

€ do noivo o sr. Antonio Jo-
.

nas Gerber e senhorita Te- de aumentar a plantação de

rezinha da Conceição Lehm- arroz, feijão, milho e café.

kuhl e Alcebiades Candido Dec'larou depois que um

'Pinheiro e sra. 'Clotilde. técnico, alemão do Rio de

Kl�aemer Pinheiro. Janeiro, com quem teve 0-

O ato religioso celebrai.'- êasião de palestrar quando
se-á na Matriz de N. S. da conferenciou com o sr. Café Aluga-se uma casa con·

Filho, disse que poderia ser fortável, no centro da cidaFatima, as 18,30. Serão pa-
. drinhos da noiva o sr. Fran- montada uma fábrica de pu- de. Aluguel base: .

''Cil',co Büchle Barreto e, sra. pel na Amazônia, desde que Cr$ 2.000,00. Exige-se C011-

Olivia Lehmkuhl e o sr. Nei- ficasse assegurado- o forne- ! trato. Informações, ,à rua

'ues Silva e Nilza Barreto cimento anual de trinta mil' Pedro Soares, 5.

"Silva e do noivo o sr. José
Athaide Pinheiro e Adau
tino Candida Pinheiro e

João Feliciano Pereira e se�

nhOl'ita Nadir- Maria Bar·

.Techniccílôr.

Dr .. Ociacilio

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA, •••

"
f

Dr. Clarmo
- 6. Galleffi
- ADVOGADO-
Rua Vitor Meirelles,. 'I'60. - Fone 1.468. - :Flo-

l'Íanópolis.
I

ros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com o� pensament� .fixe no ,vice-campeonato, o «hugre» enfrenta hoje p ·«Ianterninha»
Guarani e Bocaiuva, os .nalísta. Se tal acontecer, ição apagada no 10 turno, to no 20 turno, o que repre-IPrêço apenas uma vitoria QUADROS PROVAVEIS

dois mais jovens grêmios da .', não restará dúvida que o! não conseguindo ver a vit6- senta muito para um dos obteve o conjunto da Mari-
Divisão Principal, encerram contentamento será enorme Iri�. Perdeu para o Aval, chamados "pequenos <:lu-Inha. Para hoje pode ser que GUA,RANI - Isaías, Vai
hoje à noite as suas ativida- ! no seio da já numerosa fa-I Atlético e F'igueirense ' e bes". as coisas assumam aspecto ca e Erasmo; Frederico, Zé
de� no Campeonato de Pro- ! mília do clube tricolor pré' empatou com o Paula Ra- Por seu turno o Bocaiuva, I diferente, pois o quadro es- zinho e Egon; Alemão, Tui
fissionais.

,',

i sidido pelo dinâmico espor- mos e Bocaiuva, ficando si- com seus 15 pontos perdidos i tá em sua melhor 'forma e

1
nho, Fausto, Jaime e Lauro.

Todos sabem que, em ca-l tista Newton Garcêz. tuado em penúltimo lugar. não tem' outro remédio se- [desejoso de despedir-se

�oml
BOCAIUVA - Bube,

80 de vitória sôbre. o qua- i Mas tambem ninguem ig- , No returno porém, os c�-I nã.o p,:rmanecer �om a inde- II uma vitória rehabilítadcra. W�l�ir e Theodor�; Raul,
dro boquense, o �onJ,unto do I nora que, em. caso de ,deITo- mandados de Fausto, surgi- sejaver "lanterninha", quer, Promete. agradar o encOJ:- t Il.llClO e Cobra; �:tlnze, Car
"bugre" apenas terá de a .. ; ta o Guaram passara para ram fortes e resolutos, \,en-I vença quer perca o Jogo de : tro de hoje entre os dOIS

" rrço,
Edson, Adilio e Azan.

guardar uma vitória do lo 40 posto cedendo seu lu- cendo o Paula Ramos por hoje, à noite. O quadro do conjuntos. Tanto Bocaiuva Início do prélío : às 21
Avaí sôbre o F'igúeirense, a- g�l' ao Paula Famos, cuja 3-2, o Figueirense por 2-1, o sr. Agapíto Veloso custe como Guarani tudo darão I horas. A partida preliminar
manhã à tarde, para dividir diferença é de ium pontinho Atlético por 2-1 e empatan- mesmo a acertar. Parece.que para oferecer ao público um) terá ,início às 19,30 horas.
com ° alvi-negro as honras apenas. do com o Avaí por o-o. Por- a infelicidade o acompanha espetáculo atraente e de I Todos ao estádio da rua

de vice-camepão profissio- O Guarani teve uma atua- tanto o "bugre" está invic- sempre. No certame em a- um colorido todo especial. 'Bocaiuva!
__()�()�(,...()�()�()�()�()�)�()�()�)�(,...().-.(o ...()�()�()�()�().-.().-.().-.()�()�()�(�).-.()�().-.(O

.;
".,

-

E .' ti . "

.'

' spor lVD--,

."._.._- ...._-",._.. ·.·_w_..·.·.·............._.....""',.,.",._...�......· ....,._� -_·_·_-._.:_......-.-....-.-.-_�..._, ------- ........-_.•._.. ·�._-.......·_-•..,,--.-.,..·.-_..,..--v:--.-...·----.....w......,.�,......-..-..·........,...-.-.-..-.-�

A � - �
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� It'J Fluminense Progride a'�sgrima na

. manll8 O CnOque u8S mu IUões XE,�a�,���emdct;n;. Q""�e:�t:,n�e�:�:��, �:�a�:'hn;,.
A

' F·
·

t
· tivo que a primeira "melhor

semana passa na Avenida Itas que em tempos idos bri
" vaI e Jguelrense, prome em o maior es -ide três" entre FI,uminense ,e Hercilio Luz em f'rente a sé- lharam em prélios aq.u Ic

, " -,
.

' Bangú, para decisão do de do Barriga Verde,' houve, .vados 'a efeito pela valoro-

petacul-s de ,t.odo� 0,s tempos. Tourinho con- CteabmOlp,eoSneaI:ta'o rCeaarlÍI,OzCaadadeamFUa: o tilintar de armas e as pari- l sa A. A. Barriga Verde.
cadas que ressoare aos a-I' Foi no dia 25 de mavça

-

. fia no triunf,o'd"os seus puptles, I�.héã�:�osi�:m,r�,c��ã.�. u���:o.d�a� vanços e requos de esgrimis- de 1940 que com festivo as.

, •. tas que estão se duelando: (pecto realisou-se o, pr imeiro
Emsora há muito já este-I' que não há problemas' no :l'loca pelo sensacional Jogo. pertinazmente aquela enti-l'torneio d,e esgrima; cs su.,.-

ja definitivamente nas mãos conjnnto. Niltínho e Nizeta l
C

dade mantém e cultuá o, €- Iões. do Clube 12 de Agosto
do Avaí o titulo máximo QO i voltarão ao conjunto .e as-! ampeonato legante é difícil desporto 'estavam repletos; �a f'ren-

futebol citadino, o prél io de: sim o Avaí estará completo! ,

'

das armas que até hoje não te do Clube a banda da Po-

amanhã entre o esquadrão! para o grande. match, hven-Illmadnr.·sta ' conseguiu sucesso, em nos- licia Militar tocava; presen-
"azzu rra" e o Figueirense ceremos l", afumou o nosso

".,. so Estado, naturalmente, por tes ao torneio as mais altaa
não deixa de ser aguardado entrevistado. "Pode dizer no A penúltima rodada do 1° falta de outros clube" que autoridades; duelaram-se
com o maior entusiasmo e a seu jornal que o Avaí será turno marca os seguintes ío- tenham o arrojo de adotar INelito; Fernandino Altami-

mais viva ansiedade. campeão, mas campeão in-
I gtos: ._ ,

' "
"

'

'essa modalidade ,'e' a capací- 1'0 Dias, Lautertt; e Milton
Já dissemos, bastas ve- victo !" , J HOJe, a tarde - Flamen- dade de organizá-la afim de! Fett.

" ,
'

,

zes, que cotejos entre os go x Guarujá e Postal Tele- fazer frente ao veterano Hoje nenhum deles se eü-

dois tradicionais rivais, se- Bem, caros leitores; va- gráfico x América; Barriga Verde. contra na sala, porque? A-

jam amistosos ou oficiais, �os esperar um pouco mais Amanhã, pela manhã __!_ Se subirmos até o saià:) queles rapazes de então sü',o
são sempre assistidos 'por para assistir o choque das Treze de Maio x TAC e Ban- onde estão treinando tere- hoje industriais, comercían-
públicos numerosísstmos, ás multidões! gú x Hercilio Luz. mos .o prazer de ver gente tes, advogados, mas será is-

vezes lotando completamen-
�....- .....--.;.---...- .......- • ._.......__.......--_..... - .. , ......_..,......- ......- ...._-.-.-_.;,.....--_....... nova que, se prepara mas, so o motivo? porque? Hoje

te o estádio da Praia de Fo- por outro lado, fkaremos eles deveriàm prestigiar a

As atividades dos princip-ais decepcionados pela nusen-Isala
e estimular os' jov.ens

cia de alguns veteranos que. retribuindo dessa forma' q

I b d t 't I 195 t foram e ainda são a et;])e- ensinamento e distração que
C U _es es êJ cap. a em

.

rança da esgrima catarinen-,'a AABV lhes proporcionou.
se tais como NeJito, Gilber-

V - A'lético to, Bruno Schlemper, ·Ur. S. S,

'ra.,
O prélio da tarde de ama

nhã é considerado importan
te para. ambos. Isto porque
o Avaí vem liderando invic
to o certame e está hoje mais
do que nunca desejoso de O Clube Atlético Catari- Atlético 1 x Figueirense
ser campeão sem derrota, nense em 1951 limitou-se a- 2.
previlég.io que' não conse�

'" penas à disputa do Campeo- Atlético 2 x Bocaiuva 1.
guiu em 1949, quando o!

Manoel TourI�ho: t�cmco do
nato de Profissionais. Co- Atlético 2 x Guaraní O.

mesmo Figueirense deixou- Campeao tlheu
meçou bem, mas depois fei Atléti�o 1 x Ayaí 2.

o com _o t�tul.o ,de campeão, zelo e inteligencia, os esqua-, decaindo com rapidez. Sua' Atlético 4 x Paula Ramos
mas nao mVIcto. Portanto, drões dos nossos clubes' grande proesa foi o revés 4.
a situaçã� é id�ntka. a, de

I princ,iPais. Ja dirigiu o Ca- que inflingiu ao Figueiren.. Atlético 3 x Figueirense
1949. Se o AVal venceI te- ravana do Ar obtendo dois se, quebrando a invencibi- 1.

l'á; satisfeito se� gr�nde de- vice-c�mpeon�tos, Bocaiuva !idade que o alvi-negro vi- I Atlético 1 x Bocainva 2.
seJo. Para o, FIgueIrense a I e Panla Ramos já foram i nha mantendo há meses. f' Atlético 1 'x. Guaraní ,2."
vitór�a :�mb:m tel�á �ran- I honrados com a competen-! Seus. p�incipais �ogadores: r Atléti?O 1 x Avaí 2. ,.I

d� slgmflCaçao, �OlS esa-I cia de Tourinho e desde I Soncl111, Pedro, DJal.ma,
Jua- i Fato mte�essante, como

bIdo que com maIS um re- 1950 ele vem orientando os rez, Chocolate, Vadmho, Al- vemos, quasI todas as der

v�s; () ,alvi�negro te,rá de di-Iconjuntos do Avaí, pelo cindo, Valério, Taranto, Nu- rotas do Atlético foram pelo
vldlr com o Guaram, um clu- qual se sagrou vice-campeão nes, Ad Gil, Mirinho, Caré- escore de 2x1.
be p�queno, :õj,S hQ;I'n'as do vi- de 50 e agora campeão de ca e Hercjlio. \' I RESUMO � 10 jogos, 3

ce-,?a�peonalto. . ' 51, titulos conseguidos com' Eis os jogoS do tricolor do • vitórias, 6 derrotas, 1 empa-

\� aI ser uma peleJa das grande dedicação e eficien- 14° B.: C. I te, 16 teíito�.IJ. favor e 17
maIS empolgantes do certa- da,

I Atlético O x Figueirense contra, com deficit de 1 ten-
me e pelo visto deverá su- Sempre tivemos por Tou- 1 CTorne}o-início). I to,
peral' todos os recorde� ?o rinho a mais profunda ad-
campeonato de ProflsslO- niiração e amizade. Todos os'A situ'aça--o dos �certames denais. aplausos que tem recebido
TOURINHO: "VENCERE- ele se fez merecedor. f""" "tMOS!" Em principio� do a�o pas- prn 1SSIonalS e' aso'r�n es
\,
:Manoel da Paixão TOUl'i- sado, quando amda não

ha-I Profissionais

Inho, sargento da nossa Ba- .

'd'" I C
'

VIa SI o m_IcIac o o amp�o- ,
l0 lugar - Avaí, com 2 10 lugar - Avaí, com- 3

se Aérea, é, como todos sa- nato, Tourmho em entr�vlS- p. p. , p. p, R M'
· .. "V !.

bem,. uma figura queri.da e ta con,cedida a este jornal, 20 lllgar _ Figueirense, I 20 lugar _ Figueirense, p.nata a vpU,' , f)ntpVln�"-rO�),l� ..

,ad�ll:ada dos futebolIstas prognosticou que o Avaí se- com'7. com 4.
'

MONTEVIDEU,l1 (D.P.) I iates brasileiros que parti-
c� �:'I���ses, gl'�?�Sdas suas, l'Ía"campeão. Mas não disse

I 30 lugar - Guaraní, com, 30 lugar _ Guaraní, com, ;-- Terá inicio domingo pro- I
ram de Santos e do Rio de

,exp.e� I as ��at
I

Ba .es dde se cOljlsegl1iria manter-se

in-j9. ,';,. 6. ximo a regata internacional 'I Janeiro. Os iates serão E'f;-

,col,'açao e eSpIl'l o. alano e victo até o final. 40 1 •
_ P I R I lt d.

t h'
. ugaI ,au a .amos 4° ugar - Atlético, com entre o pequeno porto 'de I co a os em aguas uru-

nas�Imen.() a mUItos anos Ontem fomos encontrá-lo, com 10.
.

13., Buceo, Uruguai e Florianó- I guaias pela corveta "Maldo-
radIcado entre nós, Touri�' er:n palestra com os seus pu-

I 50 lugar, - Atlético, com 50 lugar _ Paula Ram-os, 1 polis, Brasil, éom a .partici- I nado" e, ao entrarem em á.,
n�o tem colocado seus

ser-IPIloS.
O assuhto, ,natul'al- 13. com 15.

'IPação
de 15 iates argentinos. I guas brasileiras, por um na.-

:�Ç?S e�. �rol do fute?ol mente, era o cotejo de ama- 60 lugar Bocaiuva, com 50 lugar _ Bocaiuva, com brasileiros e uruguaios. I vio de guerr� e quat:·o .lan-lL�eu, dIrIgmdo sempre com nhã. Declarou-nos Tourinho 15. 15. > Estão sen'd<f esperados 03 chas-torpedell:as brasIleIras.

Acn81bã a dpclsãn do Cwmp. de As
pirante� entrp ,avai e P, Doe: reOl,A
Será/bom que os esportis"l Figueirense, est� o Avaí

tas compareçam bem cedo I que, como o 'conJunto de
ao estádio da rua Bocaiuva, lprofissionais vem realizan-

amanhã, à tarde. ,

I do brilhante campanha.
É que será decidido o ti- 'Itulo de c�mpeão de aspiran- O Figueirense tudo fará

tese assim 1'ogo, às primeiras Ipara vencer. Somente a vi·
horas da tarde o estádio de- tória interessa aos alvi-ne
verá ficar superlotado. 'I gros, bastando um empate
Na liderança, com um i para o Avaí ser campeão de

ponto de .dife�·ença sobre o '51!

Ivan 'com o ,pa�se � ve'oda
SANTQS, 11 (V.A.) - A I Entre 0S que serão postos

direção do Santos F. C. des�' à venda, figuram os nomes

gostosa com os recentes fra- de Hélyio, considerado co

casos da sua principal equi-' mo um dos maiores zaguei:.
pe de futebol decidil!l por em l'OS de São Paulo, no momen
leilão os seus principais era- to, Odair, Ivan e Manga.
ques, a fim de organizai' Quanto a Sarno e Brandão-'
uma equipe a base 'de novos zinho, emprestados pelo Pal�
valores para: a temporada do meiras serão devolvidos ao

corrente imo.
'

clube esmeraldip.o.Aspirantes
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JANEIRO
DOMJNGO
SÁBAl>O

dia 13
- dia 19

5

Olo,b,o

_---------------------------------------------------------------------

SOIRÉE DOS "BROTINHOS" (Juvenil) - ÀS 20 HORAS.
SOIRÉE AO DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TENIS - BASQUETE - VOLLEY E ATLE
TISMO -/ ENTREGA DE 'PREMIOS - ÀS 21,30 HORAS.

DOMINGO _- dia 27 - SOIRÉE MIGNON - ÀS 20130 HORAS.
FEVEREIRO-

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

. �.

Doze' de ftgosto'NOS Ba�ljdQrt'S do Mundo
o DOUTOR FREGU�S I Quem é, afinal, o Doutor

Por AI Neto Freguês do governo?
Qlial é o homem mais ím- i E' o mesmo que compra

portante em uma indústria I nas indústrias e casas co

ou em uma emprêsa comer-'merciais. E' o mesmo Doutor
cial de qualquer natureza, Freguês, que tem por sobre-

grande ou pequena? nome Povo.
Esta pergunta acaba de" Como no caso da iniciat.i

ser respondida em uma con- va partiéular, também _ no

ferencia de industriais e governo o mais importante
comerciantes reunida em é o Povo.

Chicago. E seria bem 'que o Povo

O homem mais ímportan- sempre se lembrasse disso,
te em qualquer empreendi- Assim como V., ao entrar
menta de natureza comer- numa casa de comércio, tem
cial - segundo a conf'eren- _o direito de mandar, porque
da de Chicago .:_ é o Dou- é V, quem paga, da mesma

tor Freguês. forma V, tem o direito de
<O REGULADOR VIEIRA) I O Doutor Freguês é mui- mandar no governo, 'porque

A mulher evitará dores
_

I to mais importante do que V. também é quem paga o

ALlV IA AS CóLICAS UTERIN� lo presidente da compa_n
hia governo.

Emprega-se com vantagem para e, mesmo, do que a senhora Eu jámais esquecerei um
combater �s Flores Brancas. Cotl- I do presidente da companhia quadro que presenciei em

cas Uterinas, Menstruaes e ap;'). o lou o caçula- do principal a· Washington, quando uma

parto, e Dores nos ovários. cionista ...
mulher do povo se aproxi-

É poderoso calmanté e ,ReglJllt- Uma empresa industrial mau do senador Henry Ca-
dor por excelência. ou comercial que não reco- bot Lodge que saia do au-

I?LUXO SEDATINA, pela $ua com- nheça . a importância do tomóvel e disse:

t)rovada efíeacia é receitada 1)01 Doutor Freguês está desti- "Senador, eu tenho um

médicos ilustres. nada a dar com os burros problema, e já que o senhor

FLUXO SEDATINA encontra-se em n'água. ,

é meu empregado, quero

toda parte. Tudo o 'que se faz numa I dar-lhe algumas ordens".
indústria e numa casa co-

-

O senador de Boston tirou
mercial deve ter por objeti-j' o chapeu 'e respondeu: -

Ivo
agradar o cidadão que "Pois não, minha senho

compra, ou seja, o Doutor I ra, Queira dar-me s:pas 01'-

I
Freguês. , dens".
Isto é assim porque sem Uma das mais destestá-

o Doutor Freguês o ernpre- veis características dos re

endimento industrial ou co- gimes totalitários, já seja !

mercíal não existiria. da direita ou da esquerda,
Daí surgiu a velha máxi- é a importância dos funcio

ma de que "O Freguês Tem nários que ocupam cargos
Sempre a Razão". públicos.
No fundo, ao consagrar O funcionário público,

esta máxima e ao reconhe- corno o industrial ou o dono
cer, como o fez a reunião de uma casa de 'comércio,
de Chicago, a importância precisa lembrar-se de quê o

do Freguês, as indústrias e

I
Doutor Freguês é o homem

rann.�VJ·el·rAs iniciativas particulares dão mais importante.em" ...� . U_ uma lição de democracia. I E isso vale tanto para os

Otimos lotes à venda prontos para construir. E é uma lição de demo- pequenos funcionários pú-
'I'ratar com Herculano Farias no ed. São Jorgé, 10 cracia que os governos de- blicos como

_
para. os gran-

Idar, sala 4, diàriamente das 9 às 11 horas. vem aprender. des ; tanto para o quitandei-
ro como para o fabricante I

de aviões. i-;

! O Doutor Freguês é a pe·

,I dra angular da democracia.

I
-

O Freguês tímido, que

I não discute preço e tudo a

I ceita; arrisca-se a comprar
1 um mau artigo. _

_ ,I O Povo timorato, que tem
receio daqueles a quem sus-

li tenta, e que são os mem

bros do governo, acaba es-Icravizadó.

€ t J4ig,

:Iube
'C O N V I T E

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer
, convidar aos seus distintos associados e suas exmas.

milias para a grandiosa "SOIRÉE BLANCHE DE 1952"
se realizar na noite de 12 do corrente e com início às
horas.

-

o traje exigido para essa brilhante festa será exclu
.amente branco para ambos os sexos.

Não haverá reserva de mesas.

Cláudio V. Ferreira - decretário Geral.

Estabelecimento BrasilGráfico
Aceita-se todo e qualquer
serviço concernente a arte

Rapidez e perfeição
Preços - modicos

Rua Cons. Mafra. 92 Florianópolis
I
Lotes

.
� ,

.1ro.a.... "C .._ f"eqular... dê 'Ot\�OO C"

SÃO FRANCISCO DO SUL para NOf4 lOBI
Informa�õ ... oomo,- AO'.nh.

iiUlOPO_41.- Carlol HoepckeS/A
- Cl,- Telefone 1,:117 ( Rod. telca·

'''anel,CO do SIlI-Cllrlôl Hoepcke SÁ -CI-T,leJooe 6 MOORI.MAC:S

-----�---------------------------

PA�$' COJ
l/ ,ArtI..$ .

_

�- ".OU/WITE TODO /)IA

�'" 'nos tlAIICJOS

�.I_,

. D��\'"' "/8.�'�,:. t!l
-

� ;; � .." �'S
� ;.

-

�

'/ 7;1 -

-

?- _ .

""'fl.IIUJl�,,;�-'·�� ;·1
-

Partdcípaçao
SR. E SRA. AFFONSO LEHMKUHL E SRA. VVA.

XISTO DE ALBUQUERQUE
Participam a seus parentes e amigos ° noivado de

seus filhos Rosa Maria e José.
'

RIO, 23-12-51,. FPOLIS., 23-12-51
.. ..

....

,.-:r:.-.r....-._.....-:.-a-:..-..........-,........-.·.... -.:_w. .. w ...__ .. .." _ .. .;

Perda de Titulos
Extraviaram-se quatorze títulos da Alianca da Bahia.

Capitalização S. A., do valo� de doze mil cru'zeiros cada
um, de ns. de ordem 133.286/287 e 133.289/133.300, e ns,

de sorteio 12.496/497 e 12. 499/12.510, emitidos pela
Agência Emissora dó Rio de Janeiro em agôsto de 1944.
pertencentes ao Sr. Milton Fett, residente nesta cidade,
com os pa$�mlTIlt_gs...,.�fet.1J"'do$. até.outubro de 1951,- Q qual
os declara nulos e vai reque-rer as respectivas segundas
vias.

Florianópolis, 10 de janeiro de 1952.

Compre pelo me
nor preço da cida
de o ,seu -- refrigera
dor NORGE, mo":
dilo 1951, com la-
rantia real de

5- anos.

Rua -- Jeronimo
Coelho, 14

- FLORIANOPOLIS-

Exame de admissão aos ginásios
2a ÉPOCA. EM FEVEREIRO

Curso sob a orientação da Profs, 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 (pagamento adiantado).

Osoy 8ama & Cia
Caixa post.', 139
Telefone, 1607

---=���:---����----
'PARA fERIDAS,

•

ECZEMAS •

INFlAMAÇOES,
C O C E I. R A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURl

,r.b.laant•• dlrirlbuldo••• da••Iam.da. GO.�
feag5•• -DISTINTA- • RIVETj�Po••u. am ••a.'
d. IIOl'tlm.ato eI. .cu.mll'a.� II.aaelo.: .11••
boa.. bal'.to.� algoda••• 'IIIOriO. • ••Iam••to.,
paI. .lfal.t.'1 qUI:l J.oeb. c1i1'.tam'••t. •••

••Ulo.o.-;;!Iclbrloaat A CC". -A CAPITAL- ihama .. -·.t••"ao r.toa Sina; Oo....ol••t•• do lI,t••lo. aa ••ntldo d.�lh. fa....m\.1D1i
..lr.:l1'. 'Ilinfllllli d. ei.tu."'II!!'IIIft'li nu.:l.' aompu.:l' � MATRlZ �lIIm. Flo.I.1I6po!�1I1:" 'lrlIaIAIS em B!qnuanQu "" Laj•••

I

I
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fi I

SEUS INTERESS.S NO
Rio de Jaaeíro serlo
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALnS
advogado·

.

Av. RIo Branco, 128 - Sala8 11'103/'
I Telf. 82-6942 - 22�800f).

..
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(

OLUR DOZE DE AGOST(O

Choque

PROGRAMA DO MÊS Dh JANEIRO
SÁBADO DIA 12 - "SOIRÉE BLANCHE" DE 1952. UMA GRANDE SURPRESA PARA OS· ASSOCI.�DOS. TRA

JE EXIGIDO: EXCLUSIVAMENTE BRANCO. DOMINGO D IA 20 _' "SOIRÉE'" COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO
DIA 26 ._ INICIO DO "BINGO DANÇANTE". UMA VERDA DEIRA NOVIDADE PARA A SOCIEDADE DE FLORIANÓ-

POLIS. DIVERTIMENTO 100% COJ\i VALIOSOS PRÊMiOS.
.

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

Indios Farmacias
_

Gravissima a si,uação daslL ga OP.erár,a .8.
, de Plantão clesses conservadoras dp . Fllu lanóoolls-com

RIO, 9 (V.A.) - o

sr'jPrOlilemas que assoberbam ASSEMBLÉIA,-GERAI..
12 - Sábado - Farmácia Carlos Brandão de Oliveira, as classes conservadoras. De ordem da Diretoria.

Esperança - Rua Conse- presidente da Federação: Estabelecido este primei- baseado 110 art. 21 de nos
lheiro Mafra. das Associacões Comerciais Iro contato numa verdadeira, sos Estatutos, convoco os

BELEM 10 (U P ) A

I d
.: .

. 13 - Domingo - Farmá- do Brasil, a 'proposito duma 'con"versa em familia, pode-
i
associados para tomar parte

,
. .

- - os sermguerros apos ma-,
.

. ,
'. ..

d
:. I A bléí G Ipós uma pequena tregua, os tal' seus ocupantes.

era E.speral1fça
- Rua Con- notícia pub:lcadla, s�gundo' re�ods entao bCIO�\ ocjar u1ma t na 'rsem, ela- er�., _ qdl�eindios da tribo Caiapos vol- selheiro Ma ra. a qual havia e e convoca o . gran e assem ela (as C as- : se rea izara no proxrmo ia

FUNCIONARIO DO SER.
19:- Sábado -. Farmá.cia urna reunião de todas .as !e-I ses, conserva_doras de todo o

! 13 do .co_rrente, domingo, pa-taram a atacar os serínguei- VIÇO DE PROTEÇÃO AOS _ . I -

d X· O t da Fé-e-Rua Felipe Schrnidt. derações das Associações pais para debaterem a

gra-,
ra eleição da Diretor-ia.ros o mgu. novo a a-

I INDIOS
I' 20 - Domingo - Farrnâ- Comerciais do Brasil, decla- . vissima sitúação que atra- A referida assembléia se-

que dos silvico as pôs em pa: Segundo conseguimos 'a- - -

nico as populações seriu- Ipurar, as autoridades envia-
da da Fé - Rua Fel ipe

Ira
hoje à imprensa que não Ivessamos. Não podem

de I
rá iniciada ás 1Q horas e não

. Schmidt. convocou tal reunião. E a- concluiu o sr. Brandão de havendo numero, realizar-'galistas que vivem expostas ram um funcionário do Ser-
'

.

lt sem
26 - Sábado - Farmácia I' crescentou: "Apenas alguns Oliveira -, os comerciantes, se-á meia' hora mais tarde,a ass.'a os e quase viço de Proteção aos Indios,

d f Moderna - Rua João

Pin-j presidentes representando continuar a arcar com as em segunda convocação.meios de e esa. a fim de estudar os motivo,; L' O
.

9 d JNo primeiro choque to.
'

regiões geo-economicas, co- responsabilidades de tudo iga perarra, e a-
. . . �om que levaram os Caiapos a 27 D' F' P b B h' R'

/

d t
.

d 1952
'

os índios, os serrgueiros
.
se levantarem novamente

- ommgo --.,-- arrrra-] mo ernam uco, arua, 10 I quanto e mau acon ece no

"
neiro e .

ci.a Moderna - Rua João ,i GI.·ande do Sul, São pa�lo", BI.·asil. Vamos _tomar uma 'Francisco Agaipo Ferrei-sofreram grandes baixas, contra os seringueiros. _ ,_ -

saindo mortos alguns de- Devido ser. dificil a via
Pmto.' i Minas, Amazonas e Para a- atitude de coesao para de-. ra - 1° SecI·etano.

, . . O serviço noturno será e-
'

qui estarão por trocar idéias! fin ir as responsabilidades".res e varres outros grave- de acesso á região assalta- Ifetuado pelas Farmácias em torno .de Importantesmente feridos. da, as noticias sobre o ata- Sto. Antônio e Noturno si-'SOLICITAM PROVIDEN- que dos silvicolas são escas- tuadas às ruas João Pinto e

IS. AClAS sas, esperando-se que o fun- Trajano n. 17.
� � �,' :-',' -

,

Uma comissão de morado- cloná...'I·' .

t" tã i3,L o envie no retas. ao A presente tabela não po- r,'
,

-", I'" _

.

res da região atacada pelos logo cheque a' '7 t d' ,�ona a aca a derâ ser alterada sem pré- "C,,' '

índios viajou para esta cu- pelos aborigines.' via autorização dêste Depar- 1 Viúva Luiz Cesarino da Rosa e família convidam aos
pital, a fim de solicitar pro- I .,

tamento. i parentes e pessoas de suas re ações para -asaístirem a

IV d"videncias as autoridades d f
. . ..

en e sel t
'-

d missa que m�ndam rezar, segun a- erra ,p�oxlma, ?la 14 -

competentes no sentido de O es a ven a do corrente, as 7 horas, na Capela do Colégio Catannense
que sejam rechaçados os a-

.. pela alma de NEGOCIO URGENTE
taques dos aborigines. Na praia da Saudade, em , LUIZ CESARINO DA ROSA, Vende-se no fim do Bom
Declararam os componen- Coqueiros, ao lado de gru- cujo terceiro aniversário do seu falecimento ocorre na- Abrigo uma casa com um

tes da comissão que a situa- po escolar "Presidente Roo- , quela data. '- I terreno medindo uma área
çào apresenta .gravidade sevelt", com 15 metrn.i de Antecipam os seus agradecimentos a quantos com-I

de 6.637 metros quadrados.
muito maior do' que quando frente e área de 400 DIZ.

parecerem a êsse ato de fé cristã. Preço Cr$ 45.000,00.
foram atacados pelos mes- Todos os . lotes servidos Florianópolis, 11-1-52. Tratar a rua CeI. Melo e

mos indios meses atrás. de água encanada e luz. I" Alvim, 17.
'

Sabe-se que os silvicolas Informações no local com Iqueimam as humildes casas o sr. Gilberto Gheur.

GRAVE A SITUAÇÃO NO XINGU - PEDIDOS DE
URGENTES PROVIDENCIAS - IGNORADAS AS

CAUSAS

A0la5' d� Inolês
'PRATICO E TEORico

Professor Bonson
Eua Deodoro n10 3 sob.
Diariamente. ,

Dás &. às 12 e das 'u às 19.

Vende-se
. ·Edl·tal'----n·o- 2'1! Pi'e:-�!�;l�f�\end�j

,
, de Breu - Soda Caustica

- ,I -

- Tubos Galvanizados-
,

,ORDEM I)OS ADVOG�DOS Arseniato de Chumbo - G�
,DO BRASIL - Secção de ladeiras _ e outros artigos

! Santa Catarina

I" de nossa importacão. .

':'ENDE-SE �ma, ?e. ma- . D� ordem ·do Sr. Dr. Pre- Soco Com. e Ex�. NEBRi\
terial, com 9 peças, area de Sl?e�te do Consel�o, torno 'LTDA. _ Caixa Postal, .. ,

91 ;n�2 e grande ter�eno, público q.ue, de acordo com r 7133 - A -- São Paulo.
com area de 800 ms2, aitua- a resoluçao de 4 do corrente

l' ótimas comissões'.
da à rua Rio Grande do Sul, e nos termos do, artigo 79,

'

_

lO. Tratar no mesmo ende- do Regimento Interno: as APARTAMENTO
rêço. 1 sessões semanais do. Conse- Aluga-se com 3 quartos.

"ERIDAS.- REUMA'rlt:\J'lH, llh� .s:céi�nal p�ssa:'ão � re- sala e demais dependências
• PLACAS SIJI'ILITICAI; �llzal-se as qumtas feiras, à rua Santos Dumont n. lZ.

,

I as 9 horas. - Tratar à rua Nunes Ma-

Elixir de NOQUelra Florianópolis, 7 de janei- chado n. 20, diàriamente das
, f 1'0 de 1952. 15, às 17 horas. •

I(edieaç�c • auxiliar a• .,.. I· W ld
.

C '10 .. '- -----

tameato da .lrm. I a
, e�lllro ascaes -

FSecretarIO. f'aquezu em qeral
Vinbo Creosotado

�

"Uma cása de 'madeira, no
va edesocupada. com insta

lação de agua esgotos e luz,
(não é morro), sito à ru a

Demetrio Ribeiro.
À tratar na mesma, rua

n? 38, com Vilela.

CASA

Alugá-5e
AIuga-se uma casa bem

!)onfortavel, à Alameda
Adolfo Konder--no 6.

-

Aqentes
(INTERIOR)

. (Silveira)

I N G L .. E,!S A
[fi ;lil('i' tli] .

TÔNICA·APERITIVA

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto, 9 Fpolis

Pl:eciso em todas' as cida·
des e vilas. Ambos os sexos.

Cno Boa oportunidade. O'timªs Ur(lOcondições. Escrever Cia. ) .,Brasi'l. C. Postal 3717 - s.

VENOE.SE Paulo.
Curso ��;::d� :� 1940

Dois lotes de terra

situa'jVon rod'
'

e.se
Matricula para 1952; dias 30, 31 de Jalleiro é IOde

rios na ruâ Demétrio Ribei- ,e -,' Fevereü:'o - das 19' às 20 horas, na Faculdade' de Direi-

1.'0, nesta Cll-pital, sendo um Uma casa de madeira com to, sala dos fundos.

dI" esquina próprio para 23x31 de Terreno localiza- Reabertura das aulas; 4 de F:_evereiro.
construçã.o . de casa de co- da' no Estreito (Coloninha)., .... Aviso; Os candidatos façam empenho por uma fre-
rnércio ou residencial. Preço: Cr$ 25.00,0,00. quencia desde o início do ano letivo, para aproveitarem
A tratar na mesma rua n. Tratar com Gentil Gil - as aulas básicas iniciais.

"8 'V'l I E t 't Inf-ormações prévias _: Almirante Lam,ego nO 67 .•J ,com 1 e a.
.
s relO.

Tratar ao lado nO 2,
armazem. de . Humanidades

;.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 12 de Janeiro de 1952

A campan�a contra a tuberculose em· Santa LatarinB,
NESTA CAPITAL o DR. VALERIO KONDER, DO SERVIÇO NACIONAL DE TU BERCULOSE - MAIS 400 �Erros PA
RA VÁRIAS ZONAS DO ESTADO - ITAJAÍ, BLUMENAU, JOINVILLE, PORTO UNIÃO, TUBARÃO E FPOLIS., TERÃO

MAIS� LEITOS PARA DOENTES DO PU LMÃO

•

·com recursos modestos.' Até então, era quase nula, por-'
assim dizer, êsse aspecto do problema.

1\:Ias, coto apenas 60 leitos, aquêle nosocômio não pó
de, de maneira alguma, atender aos casos que lhe apare
cem. Em Ibirama, no Hospital "Miguel Couto", idêntica
a situação. Em Lajes, um pavilhão, com apenas 20 leitos.
está pronto a entrar em funcionamento.

�sse o panorama atual, em materia de asstatêucia
aos doentes do pulmão.
UM PLANO, 'QUE NÃO DEVE FICAU EM COGITAÇÃ�

Agora, com a alarmante situação que há, em Santa
Catarina,

.

criada pela inexistência de maior número de'
leitos de enfêrmos do pulmão, o Serviço Nacional de 'Pu-.

Ul:VADA, ONTEM, .À BRONCOSCOPIA, MARIA' DAS I êle atendidos, com pleno berculose pretente distribuir cêrca de 400, leitos para di-
-R SUSSURRAM, por aí, um

versas zonas dêsté Estado. Para .estudar, IN I,OCO, êsse-Do ES FOI SALVA COM O TRABALHO DO ESPE· êxito. Mas, nem por isso, .

d dei
T,.· - ,- .-

CIALISTA - MOMENTOS DIFICEIS NA I�UTA CON. deixava de ser um dos que
fato que criará ver a elr.a difícel problema, chegou, ontem, 'a esta Capital, o dr;

" grita si vier a se eoncretí- Val�rio Konder, daquêle Servico.TRA A MORTE! requeria melindrosa inter-
zar. Dizem _ e é assimque'

,.

Em nossa edicão de on- ',' haver ingerido" no quintal venção, o que ontem se ve- Assim. Santa Catarina contará com mais 400 leitos,'(
nascem os comentários do

tem, em primeira mão, no- I de sua residencia, na. tarde rificou -às 9 horas, no mede- assim distrfbuidos: :

Hospital "Nerêu Ramos", 100: 'I'u-.
. "

M '../
' dia, em torno de grave fato

barão, 100,' Itajaí, 1;0,' Blumenau, ,:")0," Juinville e Porto-tícíámos que aria das Dô- 'do dia anterior, uma semen- lar- estabelecimento, que é o . ,. u V
- que alguns propnetanos União também ,50 cada.

.

res Machioli, com 3 anos e
. te de melancia. Hospital de Caridade. d C

.

I
fi de Cafés e Bars a ..apital, Esse plano, que se nos afigura grande passo a se6 meses, Ilha do lavrador O caso, si bem oferecesse A INTERVENÇÃO .

I'
'" .. "

.
, se movimentam para evar a realizar para melhor ia dos recursos na providência sériaJacó Machioli,.residente em perigo de vida à menor, .não A reportagem de O ESTA- ,.

N T
. '. Comissão de Prêços, uma

e eficiente na efetivação de elementes fmprescíndíveís a',ova 'rento, fora - trazida preocupava tanto-o especta- DO, que desde os primeiros ,"''' ,

para esta Capital, com for- lista, dr. 'Guerreiro da Fon- passos nas providencias pa-
pretensão. . campanha, não deve ficar apenas em cogitação, por- ..

.

d f"
.

'. Já não querem pouco -

quanto da sua concretízação muito terá a lucrar o' pro-·tes crises e as ixia, por seca, face aos muitos por ra salvar Maria das Dôres, '" .

. segundo as mesmas fontes.
pr io PO\'O.--_·...........,............."·....• .....·..-..�·....�....w..._·J".,·..._w.·..._·..-_....-.�.-"· ._. esteve em contato direto

com o dr. Guerreiro da F'on- Desejam apenas 100% de
Ontem, o dr. Valér'io Konder vlsitou aquêle nosocô-,

seca, 'assistiu; às 9 horas, no a�mento no preço do café-
mio, em 'companhia do dr. Paulo Tavares, diretor do r».

Hospital de Caridade, o ar- Sll�O! I AI? S partamento de Saúde PúbJica, onde teve a oportunidade- .

ríscadissimo trabalho desen- ,.

o �u� a �gam e es. ': de entrar em contacto com os drs. José de Lerner Rodri

volvido por aquele especia- l�rIO im�mo. A�,-?ento dei gues e Isaac Lobato Filho, diretor e tisiologista do esta-.

,lista que, desde ante-ontem
a ug�e e pre lOS on e belecimento, respectivamente. '

.'
.

aguardava, para qualquer f?nCl0na� os seu� est�bele- I Hoje, à tarde, em companhia dos drs, Paulo Tavares.
____ . momento, a operação bron-

CImentos. o� ma�or_aç:o n� e Lerner Rodrigues, o dr. Valerio Konder visitará a zona:

coscópica. pre�o do cafeA em grao : Que do Sul do Estado. .

razoes para esse absurdo? -'-, .

A'quela hora, momento l ":
.

.. .,•••••••••••••••••••••••••
Não há mais geito. En-

propicio em que foram (:0-
quanto há medidas de Var-

F d S Inhecídos os sintomas de que gas, em decretos assinados De Sã" ranclsco f) o
se fazia urgente 'a broncos-

em comemorações de
__
datas

copia, foi Maria das Dôres históricas, para baixar o
,

II I levada para a' sala de ope- custo das utilidades, em

U· I t
·

t
· f"IItJ,

M d IPU�:i�!�A�'e:::���t:a::�i;� �::�;�:���uos ;::osn:��� �:�:s�1'�;t1sá àsea:��:������ :�:;!a�:�:!!�'-=- ��!�:nd�:: ma ns I UIÇ��' o e ar
intitulado OS UONDANTES ruas aquele, ruído caracte- à paciente, as Irmãs da Di- majorar de 0,50 para 1,00, I ,Ilmar C�rvalho I assI�tIr um pedaço d� hu--

.

de onde extraimos-o seguiu- r istíco do bater de patas no vina Providencia, JoaJ1l1-
cem por cento o prêço do A CaIXa de Socorro aos man idade, de um sentImen-

te trecho: ' calçamento; ruído que esta- des, Jocelina, Euclidea c a cafésinho.' I Menores Abandonados é to que escapa do peito, afo--
"Todos os dias, à mes- belecia confiança e dava enfermeira Merencia Rosa. A ser verda�e .0 que nos I' �:na eritidad: que cumpre, à ga a. gal'�'ant� e vai at� :ao.�:(:'ma hóra, cruzam eles, de tranquilidade. Pensamos Realizada a 'anestesia pe- revelaram, aqUi estaremos I:_sca a funçao a que se pIO-

I ol�o�, acam�anhe à dli:;t.r�ponta a ponta, as ruas e que o cavalo houvesse qesa- la Irmã Joanildes, Maria
em defesa do povo e contra, pos, send? .avultada a so�a

I'
bUlçao de

Pl,es.entes
e utIh-

as avenidas da cidade. parecido por pertencer ao das Dôres poude, em l'ápi- os "polvos". . .

de benefICIOS que vem ,�a- dades que. a11_ se faz aos po-·
Dir-se-á serem desenhos passado, ,'ma.s não! o 'cavalo dos momentos� ser trabalha- zendo, desde sua fundaçao, bres daqUI. Sao os pequenos

nomades e reais presos á continúa sendo indispensa- da pelá especialista. E, en·
'

aos pequ�nos pobres de São- I �randes dramas. Comoven-·
paisagem caleidoscópica vel no policiamento urbano tão, consciente do seu tra- V·.'dal R mal' Jr Francisco-do-Sul. 1

teso .

Patéticos mesmo, Este
dessas ruas.

,
das maiores metrópoles do balho, certo de que uma vi- ,3 n" .•

'I Tendo, por diretoria, os natal, por exemplo. A dis-
J ''/

Em toda a esquina sur- mundo Nova York, Londres, da de inocente, em suas, Desde ontem encontra-se srs. Dr. Marcilio João da. tribuição proporcionou ale··
gem, de ordinário, garbo- Paris, e éntr� nós Rio q.e mãos dependia dos seus nesta' Capital, devendo re- Silva Med�iros, jui� de di-I gl'ia.a 500 crianças recon'he
sos e vigilantes, zelosos Janeiro, São Paulo, Salva- cuÚladps de médico, o dr. gressar �oje à tar�e. à cida-I reitó da Com�rca (presiden-

'

cidamente pobr,e�, represen:-da ordem pública, os dois dor Recife e p, Alegre. Guerreiro começou a luta de de LaJes, onde e míluen- : te), dr. Naglb Nasser pro- tando 200 famlltas! Por ar.
,cavalarianos' insepará- contra a morte! Localizado te e prestigioso prócer do promotor público (vice-dito) pogerá d�duzir-se o alcan-
veis, guapos, irmãos gê- Se tivessemos RONDAS o corpo extranho no pulmão P. S. D., o nosso prezado secretário Salvio Amado de ce da influência da Caixa. E::
meos nas horas da ron- � de cavalaria -;- de ciclis- esquerdo de Maria das Dô- conterrâneo,. sr. Vidal Ra- i Oliveira e tesoureiro Fran- não é justo que ela receba
da. tas - de automóvel poderia- res, foi. então, a pinça espe- mos Jr., ex-Prefeito daquela cisco Hreisemnou - o re- auxílios de todos nós; Não>
São os rondantes! Sáo mos pintar nossas casas e cial introduzida pelo bron- comuna. .ferido órgão' tem. procurado será obrigação dos poderes

as patrulhas cujos cava- mu'ros sem .0 dissabbr de' coscópio. O ESTADO cpmprimenta-· sempre, em seus verdes anos dota-Ia de uma verba mensal'
los de passo certo, pisam en'c�ntrá-los logo após bor- SUPREMOS' INSTANTES 0, cordialmente.

I'de
vida·- minorar o sofri- desafogada, que jhe.permi-

o asfalto da Avenida, o rados a tinta, pixe ou car- Daí, então, o médico· se, mento e o mau passadio da ta dar de comer, vest�r e·'

paralelepipedo da Cida· vão� com propagandas sub-
esmerou na luta ao mal. população' infantil e juvenil curar maior número de pe-·

de Nova e a areia provin- versivas que bem, clai'amen- Momentos dramáticos; de Primeira lo. reJ·a desta cidade, fázendo-o sem quenos sem recursos?
ciana dos suburbios. te patenteiam aos poderes sofrimento e de lutas. E a . alarde, sem pUQlicação, de-
Sempre um ao lado do públicos a deficiencia do intervenção chegou ao seu Batista de Fpolls. �,ienrtedreeshsaudmaamnel.ndtaed.eP.0prol,dae_- Eis aqui a relação de pre-

outro. Unidos lá no quar- policiamento urbano, grave ponto principal, quando o v sentes distribuidos:
tel, pelo nlímero da "esca- lacunà nl!- feição citadina especialista conseguiu reti- Esta igreja de Jesus.Cris- mor ao proximo. Por um 723 peças de roupas (cal-·
la do serviço", não se se- desta, ,Capital e sinal evi- rar a semente de' malancia to tem sua séde à Rua Ne- sentimento sup'erior que tem ças para rapaz, camisas,
param mais até que o dia. dente de injustificada im-

que, alojada no pulmão es- reu Ramos, 102, esquina da .0 rlQSSO incondicional acata- uniformes escolares, mac�
amanheça", 1 previdencia que, de futuro, querdo, ia, custando a vida Av. Rio Branco. "mento. cões para crianças de menos'
Nós tinh�mos tambem os I poderá acarretar danosas' à linda menina! Domingo, 13, às 9,30 ho- O comél'eio, a sociedade e dê um ano) ;

noSsos RONDANTES CA- consequ'encias. SALVA! ras, em classes da Escola' o povo francisquerlses não 4 sacos e 15 'quilos der ar- ,

VALARIANOS .. , Já os ti- ,S. SURI Às .;t0,30 horas, 60 minu- Dominical; estudará o Evan- têni negado apôio à institui- rôs, 4 sacos d'e açucar, 4 sa- 1••••.•••••••••••••••••••.••.....................,. -

f'
, d f"- 80 '1 d

1..
.

tos após o inicio da melin- gelho de Jesus, segundo Lu- çao".em re ereUCIa, o que e cos e 'eI3ao, qUl os e-

OS, ,'aD".a"del'ros pross'eg'u'ra-o drosa operação, quantos se cas, Cap. 5:1-11,. cujo títu- louvável. Compreende o sa- café, '250 pacotes de mate,

J; .
I encontravam naquela sala, lo da lição é: ACHAMADA I

ci'i.fício de abnegados e é 10 quilos macarrão, 216 paus

.

.

\. -

'.
fi

_. assistindo aquele trabalho DOS PESCADORES" e o justo que auxilie' a Caixa. He sabão, 24 "sabonetes, 48

v".a(l0m . om,non de luta contra a morte, po- texto áureo: "E 'Jesus lhes jE 'quanto mais, melhor. latas d'e leite condensad'O,
S. PAULO, 11 (V.A.) - Fortaleza·pôrto Alegre. 'Os I deram, então', olqar a fisio- dis'se: Vinde após mim, e ICres'êerá, automaticamente, 24.P,�cot3eos de farinha "Ale- .

d
.

"

d b f" d grm e pentes',Os jangadeiros cearenses bravos homens do mar, que: nomia daquele ser humano, eu farei que sejais pesca 0- . o numero e ene lCla os.

visitarão, hoje, a cidade de se faziam acompanhar do
I
que vencera, com a pericia res de homens" (Marcos, I, Quem são eles ?Filhos da 400 peças de louça (pra-'

Campinas, devendo regres- comal1d,ante Armando Pina, I do esp�cialista,Aàmorte! 1:17). ,miséria, da subnitrição, das tos, canecas, tigelas e"'chí-

sar, amanhá, a Santos, a diretor-geral do Departa- Mana das Dores estava Às 11 e às 20 horas, pre- doenças endêmicas; aquelas caras);
fim de prosseguir' viagem I mento de Pesca demoraram- salva. gação do Evangelho. Temos I pobres crianças que a gen-I 21.0 bolas de borracha, 23

domingo próximo rumo a! se em palestra com o gover- E, assim, mais uma tenra o prazer de convid�r o povo te �� pelas ruas. dá cidade,

1
c�:nlllhões, � tam bo�'es, ,1.1

. Pôrto Alegre. nador da cidade, d,izendo da creatura encontra, no- dr. em geral, para OUVIr a men- maCilentas, magIas, quase plOes, 12 COlnetas, L galtI-
PREMIO DE CR$ 5.000.00 situação precária dos pes•. Guerreiro da Fonseca e nas sagem da Salvação, pelo sem roupas, muitas delas já nhas de bõca, 179 bonecas,

S. PAULO, 11 (V.A.) _ cadores no Ceará. Em nome suas auxiliares que o 'assis· ilustre visitante, Pastor com o corpo tomado pela .12 petecas; 6 baldes, 6 fri

Em audiencia especial, o do Conselho Regional do tiram, ontem,
.

pela manhã .. Saul da Silva, professor e verminose e malária. gídeü'as, 2 piimmhos, 39'

prefeito. recebeu ontem os I Serviço.Social da Indústria" no Hospital de Caridade, no inspetor Federal, em Cam- Uma praxe tradicional cliocallios; 24' automóveis de'

jangadeIrOS cearenses que o prefeIto Armando de -Ar- estafante trabalho do espe- pinas, Estado de São Paulo, dessa sociedade é o nat�l do ma.téria plástica, um. man:e-.
se encontram em' São Pau- i ruda Pereira doou a cada cialista, a. recuperação da

I
SOIS BENVINDOS. menor desamparado. Dl! 24 I qumho de roda e: amda, 3

Jo, de passagem por Santos. I jangadeiro 8i imp.ortancia saúde que, momentos antes, Pela Igreja Batista, E. de dezembro, pel� manha; nO' I pare�, �e sapat?s, �
em continuação do "raid" "de 5 mil cruzeiros. periclitava! Gioia, pastor. Forum. Se o leItor qUIzer Contmua, na 3a. nag;

" �.

:' De há anos vem sendo, em Santa Catarina, levado a

I que dispunha (, Govêrno do Estado, os primeiros passos
série o problema de tuberculose. .Todos sabem que é ca- para que fôsse o problema atendido .. dentro do espírito
da vez mais sér ia' a doença, ainda mais quando sabemos

I
de solidariedade humana que a todos empolga.

que apenas 200 leitos existem, no Estado, para atender a Com a construção do Hospital "Nerêu Ramos", 'e iní
campanha que se procura vencer. Ninguem desconhece, cio de seu funcionamento em 194&, contando com todos os

conhecedor do magno problema, que Santa Catarina, nês-I requisitos necessários aos primeiros enfermos interna
se partíeular, em 1943 inici?u, com os parcos recursos de' dos, o Govêrno limitou-se a iniciar uma campanha séria,

.�.------,�'�'�.,----�--�-------------------------------------------------
\

o Drama'de'Uma Crianç.aPeI9.POV.t,C90tra" ! OS «POI90-5»)•••

Judo Crescçu! Menos.a Polícia

"
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