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são os seguintse : Tancrecro
Neves, Godoi Ilha' e Mene
zes Pimentel, do PSD; Al

I berto Deodato e Luiz Gar-
.

Ainda a Rp.percossão do Discors.� d� V�rgas O PROCESSO !���a,d�oU��\ ��:��?o ��lJ.:

C·,·
.

d C Ih E t
.

d td d contra os comenistas rei:��o �:P_.-
ri icas o ouse o s a '1J:n,�;, eose a I ,RIO, 24 (V.A.) �. Os de-' pelo .silencio' imposto pela 'OoAriam - matar oCâmara ln ternacional do CdDÍercio

.

II ��l�:�� ��SE�,!:�t�u1zoc���, �;��;��i:"�s�:de�.;���to q�: I, fll'h--'o' do' , 'Coo'dalos Prestes e mais 16 bol- dISSO se desse ciencia, ao '
'. '. {J

NOVA YORK, 21'de ja-\Norte-Americano, afim de investimentos em uma pro- ,chevistas, que estão sendo re?r�sentante do Ministéri� Matarazzoneiro (XNS) - O recente, se atrair novos ínvestimen- porção' igual ou maior do' processados pelo crime de Público. '
. .

decreto do Presidente Var- tos particulares para o país. que em outras, partes do lalta traição a� país peI:a?t.e Por sua vez o promotor
Segundof'ofdivulgado ago-gas, do Brasil, alterando re- A declaração expõe os fato- mundo. Do contrário, o ca-:a 3a. Vara Crímínal, dirigi- dr. Orlando Ribeiro de Cas-.

,

,.
'. - .. .

t diri
..

ti ,ra pela policia, em 12 de de-
. troativamente a base para a res favoráveis aos referidos pital particular, dos. Estados ram pehçao. ao JUIZ respectí- 1'0 irrgru ao JUIZ uma pe 1-

id
.

t' t Unid
-

flui B vo no s t do de tu f cão na qual declara: "tendo zembro, foi endereçada Ao
remessa de lucros e divi en- mves irnen os. UI os nao a urra ao ra- i '

.

en 1 q e osse ,.

conde Francisco Mataraszo,dos, foi .hoje objeto de uma O estudo' do Conselho Nor- sil em quantidades substan- ireitrada da denúncia ofere- v. excia. afirmado em Juizo
I' I �. - •

t d idí uma carta em que se exigia,
C..rítica severa por parte de te-Americano apontou como t cíais.

'" 'cida no referido processo a nao mars pre en er presi ir . .

.

"d através' de, ameaças à sua
_ uma' das principais entida- tema primário o fato ,de "Ã luz do decreto do Pre- parte referente ao crime de as audiencias e sumarro

.
.

'bl' d ferid d vida, a entrega ao missivis-
eles do mundo dos negócios que o Brasil está concorren- sidente Vargas, o Conselho injúria ao poder pú ICO, a- os re eri os acusa os, j a

. . te d Ii it d ta da importância de 200.000
dos Estados Unidos. O Con- do no mercado mundial de dos Estados Unidos se vê a- legando que a anistla pro- eu o mesmo so lCI a o

cruzeiros, 'em condições e
selho Estadunidense da Câ .. capitais. Dessa forma, os gora forçado a declarar que mulgada em 4 de dezembro substituto para que o fizes-

circuastâncías ali menciona
mara Internacional-' do Co- homens de negócios dos Es- ,protelará o término do seu último era' ampla e Irrestri- se, e implicando esta decla-

-

h' d das,mércio, em uma declaração tados Unidos deveriam estar

,relatóriO
até que seja escla-l

ta. O juiz despachou logo, raçao no recon ecímento e
. .

. .

f" di t
. -A 21 dêste mês, nova car-

especial .sobre a nova situa- em condições de ebter, em recida a situação no Bra- dizendo que "nessa parte 1- um impe rmen o supervem-
t funci I ta foi dirigida, desta vez ao

cão, observou que ,,"novos dólares, o retorno dos seus sil". '. cava ó processo prejudicado' en e para .uncionar no a u-
,

díd jovem Eduardo Matarazzoinvestimentos serão prova- 1 P processo, vem requerer
.

d ôrdo e entregue no seu endereço,velmente suspensos" até a v. excra. que, e acor o -

,

A
·

a
1

P'T8
'f t

-

d na avenida 9 de julho n,
�!UH o Govêrno Brasileiro es- ./' com a marn es acao e v.

S
.

d 3.131. Exigia o autor, -sobclareça a sua política sôbre G 1 •e B excra., ar andamento ao

t
• • mesmo processo criminal, se graves,.,apleaças, que, on-

o�.���n q�;e seja corrig ída.n
-', "�-..!. dignando firmar o irnpdei- tem, fosse entregue a um

G
A

B" mento em que 'se' erlcontr'a
.

8e-tl emisRáriQ, na .residenciaPolitiea do Toverno raSI- .

,RIO, 2� (AG.) - A

cO-l Picchia, a pedido do sr. To· ta Neves, Frota Moreira, t d de' Eduardo Andréa Mata-leiro de restrições indevidas reme en o os autos ao seu . . .missão Executiva do PTB l.edo Piza, que aqui veio Ro'meu Fiori, Joel Presidio b t't tIl . }'azzo em uma pasta das ln
:'0 ealJital estrangeiro, o su s 1 U o ega e no 'mte- ", ' .-

... voltou a reunir-se, ontem, à com ess� fim. Encerrada a e Eurico Souza Gomes, as dú"t"'ias Reunidas Francisr,'011selho dos Estados Uno i- reRse (la Justiça Brasile}ra".
.

.

_ . A'

-

" tarde, com a finalidade de reUl1lao, verificou-se uma deliberações foram tomadas co Matarazzo a ImpOl'tancla"l.Q" na-.o r'ecomenda quals- O juiz, que já havia

ordena-,
'

.

,..'
\) o legalizar o pedido de licen- corrida aó Catete. Lá estive- por unnaimidade. Aceita a

.

de 150000 Cl'
.

'o
quel' empréstimoos ou conces- do que o processo' fosse in- . llzeu S.

ça solicitado pelo.,sr. Dan-, ram os S1'S. Danton Coel-ho licença do sr. Danton Coe- Continúa na 6a pág".�.';e" da parte dos Estados culido na pauta comum e as "

� ton Coelho da sua presiden- e Dinarte Dornelles, rece- lho, aprovada a ata, deba-
tInidos ou de agências fi- audiências fossem realiza-

. cia e, consequentemente, bidos separadamente. teu-se aspectos politicos da
nanceiras internacionais ou das como as de qualquerempossar o sr. Dinarte Dor- próxima Convenção Nacio-
govel'namentais", diz a de- .

D
' .

dVI'
outro processo, pos nos au-

- nelres no posto vago'. A prJ� enunCia e al',!�as à na do partido. E tudo faz
t "I' d

I
P'daração. meira deliberação tomada l>residência do P,TJJ' 'lcl:�dita,r que ,não havei'á ;os: ,.leIa o r, promotOl� I o

.l-\.O divulgar essa. decla.ra·.. f i - J:
- () meu despacho, que,. é ·c-Ia-- . -7pélos presentes oi a lavra- O sr. Din:a-rte DQ,l'I'lelJe!l g·'t'm,de3 divergencias daqui lt d " -----------.�.

o

cão, o Sr, Geor�!e A. Sloan, tura dà ata, legãlizando-se: parece tel:' sido mais objê- até a realização daquele
1'0, e vo e, queren o .

n,t'es"l'd.ente do COllselho, a- .

conclave. Continua-se, dessa forma, A·ca-o dA 45 a'no�,
I" assim, o extemporaneo li- tivo no seu contacto com ,o
f· a I' a aguardando o prossegui-. Irmou que a sua org n z -

cendamento do ex-ministro presidente da República, Volta a presidência de
c,fio está atu,almente fazen- do Trabalho, que, esgundo por que, segund9 as nifor- Honra

menta do sumário e o pro- RIO, 24 (V.A.) - Teve
do um estudo. d�s ,.fatores I se presume, esqueceu que mações, levou uma formula Pela formula combinada

cesso vai lentamente cami-, desfecho ontem no Supremo
que afptam os lllvestr�entos no próximo dia 8 de feve- para tentai' a pacificação para que o PTB passe a ter nhand� para a prescrição e

I
Tribunal Federal uma ques

estrangeiros no BraSIL Ob- 'reiro realizará o PTB u'ma do Partido Trabalhista. Es- um presidente efetivo. com ?onseq.uentemente para a I tão que dura há 45 anos.

Rel'VOIl ainda que o recente Convenção .Nacional. E a 'sa formula, entretanto, . fo'i a renuncia do sr. Getúlio
Impumdade dos agentes ('0- I Trata-se de uma ação pro

decreto do Presidente Var- munistas que são acusados! posta em 1907 pela Real econvocação dessa aSSem- transmitida ao _chefe do go- Vargas, voltar-se-ia à anti- d .,
.,

, I gas causou uma ·grande bl" 1 b'
. o cnme de traição ao Bra- ,Benemérita Sociedade Por-ela gera pete lsta, adlan- verno por um procer pete- ga solução encontrada para '1 I

'

preocupação entre os ho- ta-'se, não teve outro objeti- bista. Sugerül-se ao sr. Ge- que o atual presidente da
Sl.. tuguesa de Benfeiciente pa-

Ioell;;; de nego"cl'OS nOI"te a I'
...�.I"�-..-..._---..!"_........._....- •••....,._._••- l'a anulaI' a pl'aça, reall"Za-. . -_ -

vo senão o de alijá-l.o defi- tu 10 Vargas renunciasse à R-epública não perdesse sua
.-

mericanos, asseverando: nitivamente da presidencia presidencia do. PTB, de mo- ascendencia junto aos tra- �nfreOOD crodp.n'! da num executivo fiscal. de
"Na opinião do Conselho do partido, hntesde sua vol- do a que o partido pudesse balhistas. Vargas seria elei- --.. '.

. � ,. ,bens imoveis aqui localiza-
dos Estados Unidos, êsse ta. contar com um chefe efeti- to' presidente de honra do C·lal-" O Emba'·xa 1

dos.
rlecreto resulta em um sério Cor,r:ida ao C�tete IVO ,autonomq politicamente partido, com a faculdade de i'J • Em 1935, aquela i.nstitui-impedimento ao desenvolvi-

.
Na reunião de ante-on-, e respon'ásveL Para o car- assumir seu comando assim dor br31·,lol·'D ção pl'OpOS contra a União

mento da prosperidade e do tem, o que motivou a vio- i go, C,omo candidato, surgui ql1e o desejasse. .
• fi .

. Federal e o arrematante,
progresso social do Brasil". lenta cisão do sr. Danton

i
o nome do sr. João GOl1- LIMA,'24 (I1.P.) ''''::''_ O sr.1 ação rescisoria para. anular

() sr. Slo�n acrescentou que Coelho cóm' os membros pre- Ilart.' . "'r._.......-_.-• ._.........._......�.........._.,.,.. Caio de JVfelo Franco. nove;:'um acordão do Supremo Tri-
"esse decreto provavelmen- sentes da Comissão Executi� ,A reunião de ontem embaixador do Brasil no I bunal l"ederal, que conhece-
te diminuirá o fluxo de no-

va foi seu desejo de desti-' Na reunião de pntem, a CH.lJRtHILL Peru, entregou hoje suas, 1'a a validade da aludida
vos investimentos estrangei- tuir da presidencia do PTB que estiverarp presentes os credenciais' ao presidente) ptaça. Na sessão de ontem
1'OS e possi.vel�erlte forçará paulista o sr. Menotti deI! S1'S. Dinal'te Dornelles, Bae- enlê'rmo general Manuel. -A.' Odria, I do STF foi julgada impl'o-
os atuais invensionistas ,a num� cerimonia realizada I cedente a ação., na conformi-}·econsidçl'H.r os seus inte- ....,._.."._..._.........--._�__,.,..- -___._�-..__.,..-.,..ol"_....J

NOVA YORK, 24 (U.P.) no Palácio Pizarro. �dade do voto do revisor, mi-
l'esses no Brasil".'

A" IBGE O
.. ..

b' Assistiram ao ato o minis- t' nl'stro Ornzimbo Nonato:.- pnmell'O mInIstro .

l'J� .. y ,

A declaração do Conselho crise no taníco, sr. Winston Chur- tro das

Relaçõ.es
Exteriores

I
contra o voto do relator.

informou que a finalidade \

chill, .está sofrendo de �lm
do Peru, sr. Manúel Galla, .'

do seu estudo sôbre o Brasil >,'"" resfriado que obrigou-o a �her e membros da embaixa- ------,.....-----

é a de incentivar, em última

N d VI'rq.·,I,·o 'flQ3IhArtn. 1 d' da brasileira. O '.·50 ...I. cicl.eI••••
OlOpo O O ., cance ar a. para a e a l'ecep- a

análise, os 'Íl).Vestimentos es- .• !!l � ção que teriam lugar hoie Durante a cerimol}ia, o

trangeil'oR no país, indican- RIO,24 (V.A.) -- Foi no-(gionais da IBGE" em todos em sua. honra. ChurchilLfi- presideilte e o embaixador
do as medidas que deveriam meado para ocupa.r a dire- 0'8 Estados e Territórios, em

ca.l'á
l'ecolhido até' o

momen'ltrocaram
votos pelo est;'eí-

�.!iiÍ
I

sel', torna.das tanto pelo Go- ção da D.ivisão Administrati- virtude da demissão de seus to de embarcar de volt. à tamento dos l�ços �e amlza- ';,;\' , �vêrno. Brasileiro, como pelo va do Serviço Nacional de titulares. Inglaterra, hoje à noite. O de entre os dOIS palses. ;; , \Recenseamento o sr. Virgi- Em várias Inspetorias "premier", britânico embar- I � =-
....J"' -....,..,..... -.. • It _ ..

• lio Gualberto, que, no gover- também os lugares de che- cará no "Queen Mary", pau_V? ._

,.,.__.,..;::>

•

A.r Hogo 800 no passado, fora presidente fias de' serviços e de seçõe� co antes da hora prevista C It J Id· ��" til.
.

.

- do Instituto Nacional do Pi- estão acéfalos, em 'vista de para sua saida·àcmeia-�o!t;f'. ,OOSO Dr or 1- ��
lhlpr ,para n Ir30, nh�'novo diretor substitui' o i�:��:d�se�::l�����a�!e�eSl�� �u:�··v��:���h!�an���' Pl1I��� CO

.'

do' Itamara�il"
- ���

RÍO, 24 (V.A.t - O pre- ê sr..Paulo Mesquita Lara, postos. Em Mina's Gerais to- ,monia. em suas viagens dn·· RIO, 24 (V.A.) - O .ple- .

sidente da Republica' aSó1i-
.

técnico que fizera cursos de dos os chefes reiterai'am o I rant.e
.

a segunda guerra sidente da República assi-'
nou mensagem ao Senado administração censitária seu pedido de demi.;?são. ao �mundial, contraiu{ ontem nm nou decreto, ontem, nomean
Federal submetendo à sua nos Estados Unidos e Méxi- . novo Inspetor. "l'esfriado muito leve". O do consultor jurídico do
apreciação a nomeação do co.

_

I Segundo d�Clarações pres- ! seu médico, Lord Moran, a-!Ministério das Relações Ex-
sr

.. Hugo �outhier de Oli-lA situação nos· Estados ! tadas a um vespertino pelo I conselhou-o a declinar da teriores, em comissão ao
vell'a Gondlm, ministro de I Com exceção de São Pau- chefe de Policia, foram afi- narada de papel picado 1"'1. embaixador Hildebrando
23. classe, para o cargo de lo e Minas Gerais, pan'. on- nal retirados os policiais co- I Broadway e da recepção que Pompeu Pinto Accioly, em
ministro. plenipotenciário do "de foraIr'l: nomeados novos locados na sede do IBGE,! o,> funcionários municipais. virtude da exoneração do
'Brasil j'u�to à S�a Ma:i:s-ta- Fr:-spe_:;ores, continua' .V�irH a! em vil'ttld� do pedido do ge- desta cidade haviam progra- ! sr. Levi Fernandes Carnei-
,de Impenal o Xa do Ira. d1reçao das Inspetorlas Re- neral Polh Coelho., lmado para hoje. j roo .

.

.

,

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

I
·DlRETOR

, Rub'ens de
.: 'Arruda Ramos
,f GERENTE •.

I Domingôs F.
de Aquino,

'Edi<;âo de hoje .- R págs, FIor lanópolis, Sexta-feira, 25 de Janeiro de 1952 50 CENTAVOS

." '

Peso no e.stômago?
Estamacal MACLEAN!

""':'. Que é que houve? Dili
Udenilda saiu zangada'!

- Parece! Ela veiu per
guntar-me o que ,eram
vetos e eu respondi que
eram realizações do go
vêrno Il'Ínel.i Bornhau.-

_,o

sen!
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Dr. Antôni'o:Mon1z de·Aragão
-

Comunica _ seus clientes 'e _miAros que rei
aieiou a clínica nesta Capital.

- CONS1JLTÚRIO: Rua Nunes Machado,
(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Das 15 àB
17,80 horas.
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OR. A. SANTAELA

C.D.UU." iliàriamen_.... 1t

l. 11 1I0r••.

Raa Dom Jaime Clmara,
20 apto. 2.
Fone M. 802.

(I'.DI.do p.la r.C1Ild.d. Na-

Clrud. 110 Tora:r;

"orm.do pela J'aeuldad. N.elo-

D.I da ••diein.. Tblololiau a
&1t-lI11Ie11l0 .0 Bo.pibl r.i- TialoeirurCilo do Hospital Nu'o

lilfltitrlev _ lI.nie&mio Jodielárlo

IM Oapltal rad.ral. :aa�oa. Cono d. ..p.eI.U••Cio
palo 8. N. T. )Ix-interno a .x

.-lnterno ti. S.nb C.a. ••
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ADVOGADO
Calla Postal 150 .• llajai·· Santa Catarina

Cr,é,dilo' Mútuô' Predial
RESULTADO DO 560 SORTEIO DO PLANO B, REA�·

LlZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951
CADERNETA N° 00.506

PR�}nO MAIO HEM MERCADORIAS. NO 'VALOR D�,;;
CR$ 6.000,00

Aproximação Superiores 1 Aproximação 'Inferiores
Em Mercadorias no Valor I Em Mercadorias no Valor
de.Cr$1.000,OO Cada Uma de Cr$ 500,00 Cada Uma.

Caderneta N° 00.507 Caderneta N° 00.505
Caderneta N° 11.700 Caderneta N° 11.698
Caderneta N° 17.392 I Caderneta N° 17.390
Caderneta N° %.647 1 Caderneta N° 05.645
Caderneta N°. O,t611! Caderneta N0 04.609

O resultado acima. é do sorteio do mês de DEZEM-·
BRO de 1U51, extraído dos cinco primeiros prêmios d�
extração da Loteria Federal de 29 de Dezembro de 195L.

,

Florianópolis, 31 de dezembro de 1951.
VISTO

Orlando L. Seara - Fiscal de Clubes de Sorteios
em Mercadorias - Interino .

Dr. Iuho Doin Vieira�
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas da...

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

garganta.
: Ex-assistente na Policlinica Geral do Rio de Janeiro.,

.na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leop�ldin�
I Railway e no Hospital São João .Batista da Lagoa.

,

Curso especializado em Tracoma no Departamento..

Nacional- de Saúde. "

•

Estágio no Instituto Ben'jamim Constant, para cegos-.
no Rio àe Janeiro.

RECEITA DE OCULOS
. Angio: - retínoscopia exame de fundo de olho para,

I' diagnostico
e controle da pressão arterial.

Tratamento e Operações, na Especialidade,
Consultas: Diariamente' das 9 às 12 horas, e das lii.,

I às 18 noras. • .

'

• RuaB de Março, 594. - J�inville - Santa Catarína.;

FAÇA UMA VISITA A,:" .

FÁBRICA DE MÓVEIS
DE

Ro"rigues
& San'o�

�IUZP UMA & [Í-f.MÃOS
Coos. Mafra, ;:17
Florianópolis

ESCRITORIO DE
A9VOCACJA

DO SOLICITADOR WAL
DIR CAMPOS

Ad'liocacia e:m ,eral
Funcióna junto &o'S laati·

tutos e Caixas de Aposenta·
doria. Acidentes do Trapa·
lho. Inventários. Sociedade•.
Natu ral izações.
Escritório: Ru, VitoJ

Meireles, DO 18 - 20 ••dar.

Materiais de COD8trução",
Beneficiamento em Gera(
Madeiras para todos o� .,

Fins, Aberturas, Assoalho&,..
Forro Paulista; etc., Madei-·
ras de Pinho, Lei e Qualida:"
de.
Escritório, Depósito e,,,,

Oficinas - Rua 24 de Ma:le,
nO 777 - Estreito - Flori.....
nópo}is .

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

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOCAS DESANIMAOAS$:'

HOMENS �EM ENERGIA,
...Não é sqa culpa:
É a. fraqueza que o deixa camado, palido,,,
com moleza no corpo e 91hos sem briIho�

A fraqueza atrasa a vida .pl)rque roube",·

as fôrças para o trabalho•

VANADIOL \

!!iii_lili_iii.�� . n

�... fluo MG,..ch,,' Da04f1fo.J41 .. l ..
O ."eI., ,.'

.........�
""

.

fÓNf..S.,..:I...l62 .21. (;0"'. '.".l sd

C:URITJIJA Q-UECR..".. , PROSESRAS "",RANa \-

�------�----------------.--------�----------------------------------------------------------------------------------------------�

ATL..ANTIOA
'OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES,!

RADIOS. - ELECTROLAS- - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA:-DISCOS -AGUIlHAS-··
ENCERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS VALVULAS ALTOFMlA'N·mS'·"7'"- DE.. ·

SISTENCIAS CONDENSADORES
..

-

aumenta os glóbulos sanguineos e VITALIZA o sangue en;;"'

fraquepido. É de gosto ,delicioso e pode ser usado em todfl,. ...

8.s idades

R_AC'O

O mais compIet9 estoq.ue de peças para radio
Rua 7 de Setembro,- 21 e 21 A _. FlorianópQIis

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- -------�----�--------------�
-----�------------------------------------�--------------�--------------�..------------�------------

Florianópolis,. Sext;a·feira, 25 de Janeiro de 1952 >'.'� 3

•

\

\"JI�II'a' ,�"S-O<C'I''8''I' O Lel'isliliVl 'Peranle I PIVI,11isTitêlctHeêla1\I U, '

_,' .' �
,

"",
.

e. Sie Lult
.

ANIVERSARIOS: Seja tema do nosso segun- mo castigo. o governo eleito

-JORNALISTA OSMAR SIL- go comentário, á atuação da pelos promotores dessa ba- A paróquia de N. S: de'
VA Bancada da União Democra- rulhenta campanha lhes .lan- Lourdes e São Luiz, nesta ,Altas Persenagens, GaQchas rejeitou o véto, por 11 votos

Ocorre, hoje, o aniversá- tica Nacional. ça às faces tremenda humi-

,caPital,
terá em breve uma

'

Na Guarda
'

contra um ..O prefeito íneon-

rio natalício do 110SS0 preza- Ihação 'com o servir-se da assistencía social a qual 'Como nos outros anos, formado impetrou mandado

-do colega-de-imprensa, Jor- Das maia ingratas, sem .inicíativa Aderbal Ramos constará de. um consultório nesta época do verão, o po- de segurança. Estando em

.nal ista Osmar SUva, funcio- duvida;'à tarefa que lhe foi da Silv� afim de tambem

I
Iné'dico e farmácia,' exclusí- vo gaúcho -procul''1 descan- férias o Dr. Juiz de Direito

,_nário da Caixa Econômica c?metida pelas circunstân- dar solução satisf�toria a.o vamente para os pobres os 80 e curar
-

seus males, na da Comarca, foram os autos

"Federal, nesta Capital. elas.
, problema �e energia eletrí- quais receberão consultas e Estancia Hídro-Mineral da remetidos à Comarca de 01'-

Às muitas homenagens de Vinda de uma arena onde' c-a nos principais centros do medicamentos gratuitos: Guarda., . Ieans, tendo o integro magis-

que será alvo, O ESTADO suas armas se forjaram e se nosso parque industrial. E' uma obra muito neces- 03 tres grandes .hoteis e-
•

trado dr. Belizario José No

.se associa, cordlalmente, de- temperaram na mais fere- Nem por isto, entretanto, sânia neste .baírro onde a .xistentes estão lotados, com guelra Ramos, negado a

-sejando-Ihe 'felicidades. ":lha. cposlção sistemática e foi menos proveitosa a àtivi- .pobreza está demasíadamen-' .pes��as dT, :t(j(�a parte d? o�'dem pe�ida, dan�o �a�b?
-- Faz anos, hoje, a exma. sadia de embates onde -ao dade parlamentar dos repre- te grande e quasi sem recur-, Braail e até do Uruguai, de causa aCamara MumcI-

. sra, d. Isaltína Paula Cida- estudo sereno dos fatos so- sentantes udenistas. so algum'. Diversos médicos mas, 90% é do Rio Cran- pal,
de, digna esposa do sr, sarg prepõe, invariavelmente, á. O líder Bulcão Viana, se-, competentes e de boa von- de, Está de parabens o sim

"Eugênio L, Cidade, da Po- critica violenta e apaixona- reno e agil na argumenta- tade irão trabalhar aí, e a Entre muitas personalida- patico Hercilio Luz, que com

"Iicía Militar. .'
da, encontrou' situações çáô, soube- Inteligentemente. farmãcia será; em grande des de destaque, � nossa re-: este auxilio" terminará em

delicadíssimas face a certos contornar os momentos difi- parte, mantida pelas amos- portagem poude notar as se- menor tempo, as suas arqui

.,EDITH DE ALMEIDA BER- aéontecimentos, em tudo ceis, e justificou com bri- tras _ gratis as quais o vi- guintes : D. Antonio Zátera, bancadas, �á em construção
NARDES ídentidos a outros da admi- lhantismo a escolha de seus gário da paróquia recebeu e Bispo de Pelotas; Pe. Carlos bastante adiantada.

Deflue na data de hoje, o nistração passada, aos quais colegas de ideologia politi- continúa recebendo dos La- E. Joahannes, Cura da Cate-

aniversário natalício da ex- movera guerra sem tréguas ca para comanda-los no con- boratôríos, representantes dral de Pelotas; Dr. Edgar
-ma. sra. d. Edith de Almei- e que agora se via na con- gresso catar-iuense. de Laboratórios e de muitos Schneider, professor e gran-

-da Bernardes, competente e tingencia de defender. A todos os problemas pre- 51'S. médicos desta cidade. de advogado; Senador AI-

-dedicada diretora do Grupo Essa posiçâo incomoda sentes na Casa emprestou Muita gente boa cooperou fredo Simch; Comendador

"Escolar Prof. José Aran- lhe valeu horas amargas, ele acurado estudo e maní- para a realizacão desta obra Rafael Mazzol, de Pelotas:

-tes, de Camboriú.. quando se prof'ligaram, na festo desejo de encontrar 80- beneficente d�ndo dínheí- Desembargador Inocencío

Assembléia, as transf'eren- lução compatível com os in- 1'0 ou objetos necessarros Borges da Rosa; Desembar-

cias e demissões em massa teresses da coletividade. para o consultório médico. gador Luiz Freitas de Cas-

de funcionários publicos. E Nas horas mais decisivas, De maneira que a farmá- tro; dr. Ruy. Fortíni, f'ilho

que atos semelhantes dos como ao ser discutida a lei cia e o consultório estarão do conhecido historiador �-\r
governos passados, embora das 24 horas ou a do au- suficientemente aparelha- quimedes Fortini, �lem de

em numero insignicante mento do füncionalismo- tu- dos, podendo dar aos neces- 'outras personagens.

comparadas aos de hoje, re- (lo fez, para que os debates sitados um tratamento ade- Incendiou-se o Prédio do sr.

ceberam dOR deputados ude- não saíssem do terreno dou- quado. O vigário da paró- Severiano Correa

nistas, críticas. acerbas e trinarÍo. quia de São Luiz, muito gl'a- pomingo, dia 13, a cidade

,sensacionalistas. Os demais representantes to pelo que recebeu. e pela amanheceu alarmada com �

da Uhião Democrática Na- eooperacão eficiente de inui- incendio do predio do sÍ'� Se�

Acaba de surgir, em Por- Embora a bancada do Go- cionaI, descontados, vez que tos médicos, e de outras veriano 'Albino Correa. ao

"to·Alegre, o semanário ilus� vemo se apegasse ao argu- outra, tiradas demagogicas -pessoas que contribuirão, lado do Hotel do Comercio,

trado NOITE E DIA, sob a mento de que tais remoções dos deputados Osvaldo Ca- faz um veemente apelo aos na rua Marechal Deodoro.

'direção dos srs. Salomão e demissões obedeciam a bral, Barros Lemos e Nelson bons sentimentos da popu-
No predio funcionava o es

Schiar e Manoel Pereira principias burocraticos con- Brasil, e algumas loas ao lação da nossa querida Ca- cl'itorio do proprietario, a

:Belleza. Com impressão em sagrados em lei, a defesa
governo, demasiadamente pitaI, especiaimente aos srs. Casa São Geraldo de JolIo

"óff-set e ilastração' foto- dos atos do Executivo foi melifulas, dos deputados médicos os quais ainda não Rodrigues e um escl'itodo

gráfica farta e atualizada, fraca. Não 'Convenceu. Nem Francisco Mascarenhas e estão ao par das nossas a- de 'venda de loteria e repre

NOITE E DIA flagrantiza podia convencer' 'porque lhe Enedino Ribeiro, deram á tividades, que dêem o seu sentação: O incendio in'om

:atoR e fatos do momentu; .faltav� a unção da' sinceri� banc�da, �xpr\:)ssiya �homo7 ap�if.l .. e' mandem de -vez em peu mais OH menos às clua.:;

otl'ave's de comentários es- dade' , �' I � -'" • d m dr d d d
... -

. g'eneidade e absolbta disci- quando, u)1las amostras gra-
a a uga a, evoran (Y

<c�ítos especialmente pór co- Mais insustentavel se tor- l' t·' R
.

B b 32 tud,o, nada sobrando. O pre-
p ma. 1S a' rua UI ar osa ,

:nhecidos homens de letras. nou essa posição, no caso Foi, em resumo, uma ban� onde será instalada a As- dio estava segurado em ses- 'O comprador, na ocasião

-Q número de estréia, que da ligação eIetrica Capivari- cada ativa e valente. ' sistência Social, qué no !pes senta mil cruzeÍl'os e a casa da assinatura do contl:ato,

temos à �esa. é sobremanei. Jaraguá do Su"l. _Se mais não conseguiu foi de fevereiro em dia não comercial do sr: Rodrigui'ls pagará a P prestação, cor

Ta interessante a todos os Os. anais d� cil'lade conser- porque o teri:eno em que 'pi� marcado ainda, será! inaugu- em' trezentos mil. respondente a 25% do valor

"Catarinenses, por isso que varão por muito tempo o eco sava era de areia. Escorre- rada. O Prefeito Perdeu- o Man. do silo e mais a referida ta-

acolhe reportagens sôbre da campanha desmoraliza-
gava mUl·to. . .

dado de Seguran.;a - xa dé 1% sendo que o res-
A assistência, legalmente -

.

�spectos c,atarinenses, co- dora movida contra o gover- . f
t'egistl'ada, tem o prazer. de Conforme noticiamos em tante 'poderá ser paiQ em .6

"lUO as nossas pl'áias bal- no Aderbal Ramos da Silva, .

b' nossa ultima corresponden- prestações sémestrais de

:nea',r'las e' os estale'l'ros do d
' .

d
comUlllcar ao nosso om po- C $ 37-000

. .

quan o. b mesmo, segum o vo q'ue a ,diretoria ficou cia, a Camara Municipal a- r .;), ,mals os Juros.

Arataca. Por sôbre isso, nes, a palavra dos maiores tec- Vende,,;,.s'e'. constituida das seguintes provou o projeto d� lei, de' Florianópolis, 23 de ja-

'se primeiro númerp, está o nicos no assunto, resolvera
pessoas: autoria do vereador Gustavo neiro de 1952.

'inicio de "Revelacões de um o problema da luz e energia J ,Vende-se a; casa à Rua Presidente de honra: Da. Rocha, para auxiliar à cons- Germano G. de A, Faria

'-médico", novela -biog!ráfica e'leh'ka para Florianópolis, I' Presidente Coutinho nO 34. Maria Konder Bornhausen. trução, das arquibancadas,
- Inspetor Fegional do

do ,nosso ilustre eonterra· ligando à rede da Capital a Tratar com o sr. Antônio Presidente efetivo: Con- QO Hercilio Luz F. C., com SET,

neo, sr. Prof, Cesa;l' Avila, uzina da Cia. Siderurgica I Cesario da Silva, das 18 às h'a-Almirante: Carlos de Cr$ 50,000,00. -F--------.;....--I-
:nome por demais conhecido Nacional.

'

: 21, horas, à rua Crispim Mi- Carneiro. O sr. Prefeito dr. Arrial- riqueZa. em sere
.-e merecidamente consagra. Eis que por' um durissi- 1'a, 34.

•

'VI b GfMI'
,

"I' 'd-do na classe, médica do Bra- - Yic�-presidente: Dr. pau-I�o
Bittencourt vetou o pro�':. � D' 'ftL

"

" ,-

....• 'I" :.
lo Fontes. ' , Jeto. U U V

"SiL As suas �EVEpAçõES,. 10 Secretário: Dr. B[ase Voltando à Camara esta (Silveira)
atentos ao' seu brilhantissi.
m,o talento,'constitpirão ma- MONTADORES DE CAI�DEIRAS Fa;oac��cretário: Dr. Antô- Cu'rsl d"e" H'u"mao'I-dad'estéria empolgante pllr8 o pú- nio Dib Mmsi. .

'
,

.

'blico ban-ig(l.verde. Grande fabrica de caldeiras a vapor, pl'OCUl'a Tesoureira: Da , Odette "

-

NOITE E DIA, por isso, montadores c'Om profundo conhecimento e pratica Rocha Mayer.
é um semanário que inicia na mont�gem de caldeiras a vapor de tipos moder- Procurador: Dr. Walter
a sua jornada já identifica- nos tanq'les

.

t I
- 1 t d" t' Teno'rl'o Cavalcante' .

do cem a nossa terra e se
'

, l, e 111S 'a açoes �<)mp e as e usmas er-

micas. Orador oficial: Dr. Antô-
propõe, de futuro, a ser um

-nel'manente veículo da pro.
nio Moniz de Aragão.

:,aganda das belezas 'natu- Cartas à CYCLOPE S. A. - Rua Visconde de Assistente ecfésiástico:
.. Pe. Evaristo Toelman, SS.
rais do nosso Estado, e espe- Parnaiba, 1.110 -,-S., PAULO.
dalmente, da nossa

.

Ilha,
CC. Que Deus nos abençõe.

com o fim de incrementar o
O Vigário: Pe, Evaristo

1
.

Toehnan, SR CC,,".unsmo,
"\

Ag colega Manoel Pêreil'a

Belleza, que se acha entre

--nós, tendo·nos honrado com

sua visita, com o nosso abra

ço de boas-vindas, os nossos
allgurios pelo completo exi
'to do seu brilhante semaná·

I --..,
-_. '

...
' '. .•.

," ..---- ,-

elos ,jlYl'UDIClPlOS

OLGA BORGES

De ,Tubarão

IIII&TIIIO 8,1
18RICOLTORI

Faz anos, hoje, a exma.

:sra, d. Olga Borges, digna
-esposa do :

sr. Heraclides

"Borges, residentes em Curi
tibanos.

SERVIÇO, DE EXPANSAO
,
no TRIGO

I. R. de Santa Cataeina
AVISO

A Inspetoria Regional do
Serviço de Expansão do Tri

go, em Santa Catarina, com
séde á rua Visconde de Ou

ro Preto, n. 51, em Florianó

polis, avisa 'aos senhores

agricultores e moageiros de

trigo, que está habilitada a

vender-lhes, sob as condi

ções abaixo, silos para trigo
e outros cereaes, com'. capa
cidade para 93 toneladas:
,

Preço - Cr$ 30.000,00, &

pres�ação, sendo dito preço,
acrescido dos juros de 7%
ao ano, sobre o saldo deve
dor respectivo e mais ,a co

missão de 1% referente à
taxa bancária.

ARTIGO 91
Curso fundado em 1940

Matricul� para 1952; dia!3 30" 31 de Janeiro e 10 de
F'evereil'o - das 19 às 20 horas, na FaCtlldade de Direi�

to, sala dos fundos.
. Reabertura das aulas; 4 de Fevereiro.

. ...Aviso; Os candidato3 façam empenho por uma fr�
quencia desde o início do ano letivo, para'aproveitarem
as aulas .básicas iniciais.

Informações prévias - Almirante Lamego nO 67.

AV·E�TURAS DO ZE._.MUTRETA ,
....

....,.�,
:r�·

"

\
Al'REWl'A A:
VOAR'

�0�'·
I
L' qq-e:s ""
\/00

'

I. ::.��� f�"l'\'\'�"'h' •
- \''' ••_IIIi·,U\ •• ,

,',r ,"L ,.? ...iGS

d{�
.,. ..
""

, rio.

CARA -'tlSCELANLA"' di.tr<
buidora dOI RAdio. It.O...a.
Vict.or, Válvulu • Difleo•.

,

au. Co•••lh.ti-o W.fTa

-Recreativo Clube Con
córdia

Com início às 22 horas de

'-sábado, R.' Clube Concórdia,
'fará realizar em seu salão
-animada &'t!i'rée,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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)Estu'ai�rit�s: 'i ;S�Jéç'§CJ' eafari'bertse
/o Paula RalD�s, promol�r da'temporada 'do Estudiantes de La Plata, marcou para 3a.

�eita à esírela.aesta Capital do conjunto argentino 'Iue enfreutará a seleção catarlnease
I
.) () () (�o (�.(�(,._...c>.._() () ().._<) ()._.() !I..9 ()._.O��.() o o ().-.().-.() () o ()4IIII'<) fe

"�o

!��������---� .�_.��

�AUéUca Grajaú x Caravana Cariocas. paraaaenses ou Domingo o final do
do Ar, embate de 'emoção eatarínenses ? .' certame paúlista

· ..

d Q 'd' I
Finalizará, domingo, o '1 Vice-Campeão - Palmei-

! DO
_

IBICIO '0 ,ua' raugu ar Eis a pergunta que se fa- qualquer parada. É uma é- Campeonato Paulista de Fr:.-j ras, 11 p. p,
'

.--(
/ ° Estádio SantaCatarina.t das 'maravilham o mais e- zem os torcedores florianó- quipe conciente de suas res-

tebol de 1�51, com os seguirr-j
, 30 lugar- Portuguesa de

.

lt
-

1
.

I' t
-

t d politanos ante o . QUA- pousabif idades e que foi in ..

tos encontros: 'I Desportos, 14 p. p.

�
-vo ara a enga anar-se com xigen e espec a 01'.

" Sabado: São Paulo x XV 40 lugar ___:_ Santos e São
) )

os jogos do q�ladrangl�lar de pASSARINHO E." MON- DRANGULAR de basquete- dicada pela Federação. Me- J

I
.. b.asquetebol, anunciados pa- TANA, são os

dO.
is outros b 1 tropolitana de Basquetebol. de Novembro e Santos x ,Paulo, H) p. p.

,

o .

Guarani. .

"
50 lugar - Guarani, 26.\

Ta o dia 29 do corrente; ter-' ases do conjunto. Jogadores Quem' será o campeão do Os paranaenses, quando
(ta feira., do selecionado carioca e TORNEIO QUADRANGU"' aceitaram G quadrangular Don:ingo:. COEintians x 60 lugar - Ponte Preta,

.> Na primeira partida da brasileiro, mercê de suas LA!i? Uma novidade em cczitaram dê vencê-lo e, pa- Palmeiras, Ipiranga x Por- 30.

I
.

-

- tuguêsa de Desportos, ,Tu- 7° lugar - Comercial e
"":/noitada, teremos frente à

I'
qualidades de basquetebal- Santa Catarina. ra isso, apresentaram para

ventus x Portuguesa Sant is- R di "3
.

frente as equipes valorosas ler de renome, formam com Jamais se efetuou, jogos rl�presentá-Ios o selee ionadc. a u-m, oi) •

ta, Jabaquara x Nacional e 80 lugar - Juventus e
",-do Barriga Verde, více-cam-]Rui de Freitas um verdade i- dessa natureza. do Paraná, que é a base do

Ponte Preta x Comercial. Portuguesa Santista, 34.
'peão da Capital e Seleciona- 1'0 trio de ouro. Não podem, certamente, ::3elt-cionado Paranaense .

.

do de Ponta Grossa, que é, I O chamado Trio de ouro os catarinense ter uma ideia Grandes ases eompoem a
A classrficaçáo é a, 'ie- 9° lugar - Nacional e

"
.
.a nosso ver, o verdadeiro se� da Capital do País, quando exata dos prováveis cam- equipe para.iaense que tam- ���:t:e, àté a penúltima 1'0- exiO�el�;��l:mbl��i;:;lga, 37".Iecionado do visinho Estado jogando junto, o que rara- peões, não somente pela bem poderá ser campeã do

Campeão _ Coríntians, 6 11ó lugar _:_ Jabaquara,-do Paraná. mente se dá, empolga a to- igualdade de forças dos Torneio.

.A SEGUNDA PARTIDA DA dos e jamais. saiu' de campo concurrentes, como, pr inci- E os catar inenses ? Aí .ef. p. p. 42.

NOITE co� uma derrota. palmente, pela atração .do '.:iir) Caravana do Ar' e B�t-
Coroando a grande noi- Florianópolis, assistirá, certame, que será efetuado figa Verde, as duas forças

·tada estarão vis-a-vis as e- pois, o Trio de Ouro do Bas- em dois jogos por noite, o mais positivas do basquete-
quipes da 'ATLETICA GRA� quetebol Nacional. que vai acarretar grandes bel' ilhéo. Levando a sei-,o

..TAU e do Caravana do Ar. ° CARAVANA DO AR surpresas. suas responsabilidades am-

A ATLETICA GRAJAU A equipe da aeronáutica Cariocas, Catarinenses ou bas as equipes irão jogar re-
A Associação AtléticaGra- ,é,. nó momento, sem dúvi- Paranaenses ? Ln:adas .pois agora estará

jaú, vice-éampeã carioca de da, a melhor equipe da: ca- Todos são candidatos se- em jogo o bom nome de San-
1951 é umá das Uláis com- pital ciã Estado. rios ao titulo de campeões ta Catarina e os seus dir i-

'1 pletas eq'Íl·tpes de' '�asquete- ]<,ViCe campeã-do Estado Q do quadrangular. gentes que dar uma vitor-ia

f bol dó Brasil.
. '. Caravana 'pod�i-á dar muito Os cariocas estarão repre- de relevo ao nosso Esta-to.

) Sobretudo possuidora' de que fazer. aos'<car iocas no sentados peja melhor equ i- l'.ão está fora decogítaçõos
'um padrão de jogo .dif'erente dia de sua 'extreía, não es- ue do Rio de Janeiro, no 'po:s, uma vitoria de Santà
dos demais; somente compa- tando fora das cogitações momento, pois, se encontra Catarina no Q�adrangular
rado as equipes americanas, uma 'vitoria espetacular. em excúrsão pela Europa. do dia �9· do COl'l'ente.

a equipe da ATLETICA é Ha visto no campeonato A Atléti;�a Grajaú não é Cabe a nós, agora, ince'l-
a unica do País que nos ul� do Estado quando o Carava- dp."sas equipeEl que perca::n +Ive.r os nossos rapazes.
timos anos tem conseguido na ganhou facil do campeão
vencer o FLAMENGO. .

do Vale do Itajaí, que é o

Grandes ases integram o Olimpico, que perderia nos

seu conjunto. ultimos. instantes por uma
TRES DELES, entretanto, cestá, para ? Palmeiras.

são conhecidos em todo o

mundo pelo seu feito nas Entretanto no jogo contra

Olímpiadas de Londres." o Pa,lmeiras, o Caravana
RUI DE FRÉITAS, o me- foi perseguido pela má sor-

lhor, mais eficient.e; E:! mais te. Agql'a, entretanto, Dan
tecnico jogador da Amerlc� tas., Mo l'l'ic i, o cestinha, Au
do Sul, dirigente' da equipe l'elio, Gouveia, Conrado,
é a verdadeira cabeça da Carpes saberão enfrentar de
Atlética Grajal,l. Suas j6ga- igual QS ca.ripcas.

[
1
b

i

o campeonato carioca de

f.!ltebol. foi disputado p�la
primeira vez em 1906. Eis a

relação dos seus vencedori;s
.até hoje:

1906 - Fluminense F. C.
1907 - Não houve deci�.

são de campeonato.
1908 � Fluminense F. C.
1909 - Fluminense F. C.
1910 - Botafógo F. R.
1911 -' Flüminense F. C.
1912 - Paisandú A. C.
1�13 - America F. C.
1914 - C. R., Flamengo.
1915 - C. R. Flamengo.
1916 - America F. C.
1917 - Fluminense F. C.
1918 - Fluminense F. C.
1919 - Fluminense F. C.
1920 - C. F. Flamengo.
1921 - C. R. Flamengo:
1922 ___: America F: C.
1923 - Vasco da Gàma.
1924 - Fluminense F. C.
1925 - C. R. Flamengo.
1926 - São Cristovão.
1927 - C. R. Flamengo.
1.928 - America F. C.

.

1929 - Vasco da Gama.
1930 - Botafogo F. R.

1931 - America F. C.
1932 _:_ Botafogo F. R.
1933 - Bangú A. C.
,1934 - Vasco da Gama.
1935 - America F. C .

1936 - Fluminense F. C.
1937 - Fluminense F. C.
1938 - Flttminen"se F. C.
193� - C. 'R. Flamengo.
1940 - Fluminense F. C.
194i .� Fluminense F. C.
1942 - C.·R. Flamengo.

.
1943 � C. R. Flam�ng(l.

.

1944 - C. R. Flamengo.
)945 - Vasco da Gama.
1946 - Fluminense F. C.
194.7 - Vasco da Gama.
1948 - Botafogo F. R.
1949 - Vasco da Gama.
1950 - Vasco da Gaml""
Resumo: - Fluminense,

15 vezes; Flamengo, 10 ve

zes; Vasco, 7,; Amél;ica 6;
Botafogo, 4 �r Bangú, Si'í,o
Cristovão e Paisandú, 1 V0Z.

•

A. diretoria da Federação I mengo, Atlântico, Iris, Amé-
Catarinense de Futebol que !rica, Delefaz e' Herciho
antecedeu á atual teve corço I Luz, colocados em condi
uma das suas últimas' reso-, ções de levantar o titulo, f'e.

luções, mandar encerrar ol realizado o certame em dois
Campeonato da Segunda Di- turnos?
visão de Amadores logo no I D-urante o ano Que findou
final do primeiro turno qU0 os jogos entre amadores !lo:'
terá lugar ama:nhã. entre r t'rel'am repetidos adiamcn
PoSt8,! Telegráfico e Caixa! tos, por culpa exclusiva da

Economica. Logo, estando os I F. ç. F. e não do seu Depar:-"

Torneio Quadrangular de dois clubes na liderança e Itamento de Futeboll\mado'r
. ."

více .. lider,ança, respecUva- II que sempre se � evelou coe·

. Basquefebol mente, a vitória decidirá ,. 130 e reso1uto ao lado dOi:!
.

.' .

.'

'. , . 'tItulo de campeão amad�rl<:- clubes. Dal as várias demis-
Na proxllna terça-feIra embora rapIdas, da partIda ta de 51. ' sões dos seus membros. As

estarão nesta capital as e- que abrirá a telTIP?r�da de
. A medida da F. G. F. não d('osculpas da F .. C. F. eram

qui�es ?a ATLE:ICA GRA- rHranaens�s e can.ocas em df'ixa de ser considerada co .. sempre �s mesmas: "mau
JAU, Vlc.e campeao do RIO n0ssa capital no .dIa 29 d')

mI) das mais abstlrdas e me- tempo e péssimas" éorrdi
DE JANEIRO e o SE�ECI0- co:'rente, t�rça-fe.Ita.. re('e rI maior repulsa, pois ções do grámado. Bastava
NADO DO PARANA. Bssa sera a pnmelra dll _atenta eontra a soberani.:!l que surgisse uma nuvenZÍ-
Nessa mesma noite, com noite, com inicio, como' ja d-')" clubes que praticam' o rllia no céu para que a en

inicio às 20 horas, estarão ([isserilos, às 20 horas, poi., amadCirismó futebolistico. tidade cordenasse a transfe •.

em confronto. as equipes que. a segui!;,. às 21 hora'!, corn despreendimento e ::;3.- rencia das pelejas.
visitántes com as melhores teremos frente à frente o erificio, enfrentando Og

da .capitlll do Estado a�' vice-campeão carioca. Atle- m�d('l'es obstáeulos.' É certo que o c�rtame de
. Santa Catadna. tica Grajau x Caravana: do O certame, como se sabe, amadores nenhum lucro 0-

Caberá ao B. V�rde abrir' Ar. campeão da capital. foi marcádo para ser reali- fereceu, mase'por outro la'lo
a temporada' enfrentando o OUTRAS NOTAS zado em' DOIS TURNOS, prejuízo algum acarretou
Selecionad9 dt; .Pon'ta Gl'OS�,1 � torneio. quadraÍ1g�lar nfie 'importava quando teÍ'- para os cofres dá' F. G. F.
sa.

.

., �era efetuado ·em homena- rumasse. Um certame com 12 Não se concebe que du-
° clube do veterano m'a- 'I g�'m ao Govêrno do Estado cltibe:, e apenas tima praça bts ainda novos para pode-

j�r Spaldin'g está em pérfei- à,€ Santa Catàrina e<;l)ortiva, deve'ria,' melhot' l'fm se manter têm de en.
tas condições físicas, e tec-. No dia 31, eúcerramento refletir, sêr 'efetuado em mn fl'pnt'al' todos os obstáculos,
nicas para bem representai- do 'torneio, será prestada Úllico turno, aínda mais por .únicamente para <> engl"an
o basquetebol ilhéo n'essa. uma homenagem d'l. FAC ílo. ser tratáT de novÔs filiados, decimentos do nosso depau�
pa�otida.

. .

•

S}· ..Governador do Estado. e assumir cal'-áter 'de expe- ,perado futebol. se vejam
!.!Tam o conjuntG.esverp,eado. PREÇOS riência. baurlados nas suas preten":
Nele' temos um ONILDO,. Vigorarão os E'eguintes Abolindo o re'turno� pen- sões. Isso significa falta de
guarda do selecionado ca� pl:'eços populares par,a.!� sou a ·F. C. F. no' que acar- conl"idéração paTa quem f�tZ:
bll'lnense, um BITINHO, um t"mporada: r-etaria o ato? Pensou nos, futebol sadio. livl'e de todo:!
NTLTIN'HO. um portentoso Cadeiras Numeradas cIubes Treze de Maio, 1<'1a- os vícios .

JULINHO, cujos .tiros a Cr$ 20,00.'
cesta são verdadeiramente Arquibancadas � ....•

eHpetacúl�res, um 'BANHA, Cr$ 10,00.
calma e--pre.ciso nas jogadat-!, Estudantes, menores, mi-
um LAUT, ,tecnico e capri.- litares- e senhoritas -'

Ó1(.so e com um sangue de Cr$ 5,00:
an'epiar os adve.rsários um LOCAL DOS JOGOS

AIRTON, cheio deJenacida- Todos' os jogos do. qua-

de é t,rabalhá para o con- drangular de Basquetebol
junto. l:'prão efetuados no maior

De outro os paranaense<" ;stádio de basquetebol
.

do

precisos, tecl1icos e rapidos, Ei'psil, que é o Estádio San
com o seu jogo de contra-a- ta Catarina.

taques procurarão uma vito- V á ao Estádio Santa Ca
ria elastica como quando ti- trrina e pl'estigie realiza
verr,m de enfrenta,r o sele- ÇÕf'S que tanto valorizam os

c:Gnado de Santa Catarina. filhl'ls da terra catarinen-'
Eis aí as características, se.

Golpe da fCF
.

contra
clubes emedortstas

os

NOTA - Durante a cisi'ió.
o Botafogo ven'C�u o cam-'
peon�to da facção cebeden
SI" nos anos de 1933, 1934 e

1935 e o Vasco em 1936.

"

Os campeões cariocas
"de futebol

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

PRISÃO DE VENTRE

1..-·ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS
..PILULAS DO ARRADE MOSS

Agem directamente sôbre
o aparelho digestivo, evitan-
00 a p'i"isão de ventre. Pro

porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, descon·
gestionam o 'FIGADO, regu
larizam as funções digesti
vas. e fazem desaparecer as
enfermidades do 'ESTOMA

i GO, FIGADO eI.INTESTI •
NOS.

,

"'..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OLua DOZE DE' AGOSTO
.

. PROGRAMA DO MÊS D� JANEIRO
,DIA 26·_ INICIO DO "BINGO DANÇÀNTE"� UM� VERDADEIRA NOVIDADE PARA A SOCIEDADE DE FLORIANÓ

POLIS. DIVERTIMENTO 106% COMVALIOSOS PRÊMIOS.
.

-_ _,,_.__ ••• - - "o.'· _ ,". _ •• _, __ .• _. o _,;.. _ _...... •

los Bastidores do IDOdo I :�II)lI�1t1IBI11Jl\ �ef!e$cantefta NOVO GANDHI' .

vo REGULADOR VIEIRA) . �' �l
Por AI Neto

Ao longo das estradas en

-tre Séwagram, na India
-Central, e Nova Delhi, ain-
-da "é vem os pequenos alta-
res, enfeites e decorações
-feitOR em homenagem ao

:Novo Garidhi.
No passado mês de setem

bro, o Primeiro Ministro da
.Iridia - Pandit Nehru -

.f icou sabendo da fantástica
-cruzada de reforma agrária
-que andava fazendo pelo in-
-terior .0 Novo Gandhi, o e-

\langelista. Acharya Vínoba
:..Bhav·e.

Acharya, discipulo do fa
lecido Mahatma, fala com

-os donos das terras e os a-

-conselha a distribuirem

-parte do que possuem entre

<os pobres.
Por meio dessas palavras

-de paz e fraternidade, A

charva já conseguiu entre

..gar aos camponeses mais
,de 40 mil acres de "terras

'(jVC lhe foram doadas livre

-e espontaneamente.
Ao saber destes fatos ex

traordinários, Nehru man

-dou pedir a Acharya que
-vi��sse a Nova Delhi, a fim

-de que os· dois pudessem
-trocar ideias.

Acharya aceitou o convi-
·te. mas recusou o avião que
N�hrn lhe oferecia e veio

�
<.O 'a pé.

A distancia entre Sewa

;gram, onde estava o evan

; gelista, e Nova Delhi, é 'de
1.500 quilometros. .

Com perto de 60 anos de

'idade, raquítico, quasi ce

go, Acharya veio parcorren
-do esses 1.500 qu ílometros
'cana pés descalços, apoiado
BI:!'i um velho bastão.

. 'Por onde ele passava, os

"111oradores enfeitavam as

estradas, as choças e as ca

-sas com flores, palmas e fo-.
Thas de mangueira.

•

Das cidades e vilas cor

'r iam devotos que lhe tra
ziam frutas e lhe beijavam
'as mãos ..

Na província de Telinga
na, Acharya viu-se envolto
numa campanha de terro

. rismo dos comunistas.
Os vermelhos estavam

matando os proprietários de

i;enas, acusando-os de ex

:plorarem o povo ..�
.Acharya sacudiu a cabe

-ça com desaprovação e a

'brindo os braços, como pa
ra abrigar a multidão a que
::falava, díssec

Os métodos dos comunís
·'tas, de violencia e assassi
nato, .não estão de acordo
com a cultura milenar da
nossa India.
Entre nós;'o ideal de

Ahirnsa - a não-violencia
- é a maior força no espi
rito do povo.
Nós podemos fazer com

'exit? a revolução social por

meio de suave e amorosa A mulher evitará dores -.

ALlVlA AS CóLICAS
.

UTERINA�
Emprega-se com vantagem para
combater a� Flores Brancas, Cóll
cas Uterinas, Menstruaes e IIp(). o

parto, e Dores nos ovárioll.
E poderoso calmante e Regula-

dor por excelência. r"'LUXO SEDATINA, pela &U9 com- I
vrovada eftcacía é receitad's por I

médicos ilustres.
FLUXO SEDATINA encontre-se em

toda parte.

.

Par'icipação
Antônio Kowalski

e

Léa Polli Kowalski
'participam a seus pa
rentes e pessoas amigas
o nascimento de sua fi
lha Joice Beatriz, ocor-
rido na Casa de Saúde e

Maternidade São Sebas
tião.

Fpolís., 18-1-952.

Aulas d" Inglês
PRATICO E TEORICO

, Professor Bonson
Rua' Deodoro iiO 3 sob.
Diariamente.

Dás 8 às 12 e das 14 às 19.

presuasão.
"Si adotássemos a vi0-

lencia, como se fez na Chi
na e na Russia, trariamos

para todo o mundo unia ver

dadeira calamidade ... "

Estas palavras do santo
homem acalmaram o povo,

que daquele momento em

diante repudiou Irredutível
mente os agitadores comu

nistas.
Assim, Acharya conse-.

guiu em Telingana o que a

policia do governo não ha
via sido capaz de fazer, is
to é, restabelecer a ordem.

Depois de uma caminha
da de dois meses e meio,
Acharya chegou a Nova De

Ihi, onde foi recebido por

cinco membros do gabinete
da India,
Nehru e outras autorida

des mantiveram conf'eren-

1

KOLYNOó perfuma o hálito r

i

I

Dentistas e milhões de
Kolynos - istas compro
varam que Kolynos per
fuma realmente o hálito,
r e f r e s c ando a b ô

c a ,

Além di sso , Kolynos
combate efetivamente'
as cáries e rende
muito mais.

\.
SEUS INTERESSWS NO
Rio de Janeiro eerlo
bem defendidoe por

ARLINDO AUGUSTO ALV1I8
.d�.tio

A .... Rio 'Braaeo, 128 - Sal•• 1101/6
Telf. 12-69'2 - 12·8001.

F,�quezll em ge,,_1
Vinho Creosotado

. (Silveira)

Participação
Romario Carioni Manoel F. Rodrigues

EDITAL
eias com o san to homem, Hercí1io Luz F'ilho, Ofi- ros), contra M. 'H. Simon,
que havia construido uma cial Privativo de Protestos estabelecido nesta praça. E
choça de bambú .ao lado da

i da Comarca de Florianópo- como não 'houvesse sido en

plataform� d: CImento on- [Iis, Capital do Estado de centrado nesta cidade o de
de Gandln fOI cremado. Santa Catarina. vedor, pelo presente edital,
E agora o presidente da

" Faz saber que está em seu intimo-o a vir pagar o valor
India

,- Rajendra
. P�'asad I Cartório,

à rua Deodoro, 11. da dita duplicata ou dar as

--:- acaba de anunciar que 5, pata ser protestada, por razões de recusa, nctifican

fe� presente ao Novo Gan-
1 falta de. pagamento, uma do-o, desde j4, do protesto,

dhi da faz�nda que tem em .

duplicata de n. 64.439, emí- caso não compareça.
Bihar. '.. . . I tida em 28.-2-50,por Cia. Fa- Florianópolis, 22 de janei-

.

Acharya �a? dlVl�I-I� en-l bio Bastos Com. e Ind., de Iro
.de 1952.

tre os pobres, continuando São Pàulo no valor de ....

a�sim a mais �x�raordiná-: Cr$ 4.9fjO,�0 (quatro mil, no-I O Oficial: Hercílto
na reforma agrarra de. que vecentos e cincoenta cruzei- Filho.
o mundo tem noticia. '

,
,

e e
�

Senhora Senhora
tem o prazer de partící- têm o prazer de parti-
par a V. S. e Exma. Fa- cipar a V. S" e Exma.
mil ia, o contrato de ca- Família, o contrato de
sarnento de sua filha casamento de seu filho

ZÉLIA, com o sr. Alcir ALCIR, com -a srta. Zé-
Fernandes Rodrigues. lia Carioni..
.

Blumenau, 5-1-51. Rio de Janeiro, 5-1-52

._Jft�, Zélia' e Aleir
.'

conf lrmam

são' FRANCISCO DO SUL para ,IOV·I YORI'
Info,meio6•• oomo. Ao.nt:..· .

�.I.' .oÓpoli...... C.rloa HoepckeS/A --Cl- Tetetone 1.217 ( Rod. telel.
")'10 1'r.ncí.co do 8ul-C.rlo. Hoepcke S" -Cf -Telelone ti MOOREMACK

A G U A

NAS CONVALESCENÇAS

EDITAL
Hercílio Luz Filho, Ofi- sendo que o protesto será

cial Privativo de Protestos efetuado contra o emitente

da Comarca de F'lorianópo- devedor Euclides Palma Ri- .

Iis, Capita-l do Estado de beiro e o avalista Acilino

Santa Catarina. .

.

Costa Aguiar. Ditos títulos
'Faz saber que estão em foram

.

apresentados neste

seu Cartório, à rua Deodoro, ICartório pelo Banco do Era

n. 5, para serem protestadas, sil, S. A .. E como não hou

por falta de pagamento, três vesse sido encontrados nesta

Notas Promissórias emitidas cidade o devedor e o avalis

em 30 de junho de 1951 e ta, pelo presente edital inti
vencidas em 30 de dezembro mo-os a vir pagar o valor

de 1951, sendo uma Nota no das ditas Notas Promissô
valor de Cr$ 100.000,00 (cem r'ias 0l! dar as razões de suas

mil cruzeiros) e duas no va- recusas, notificando-os des-
101' de Ci'$ 50.000,00 (cinco- de já, do protesto, caso não

enta mil cruzeiros) cada compareceram .

. uma. Ditos títulos são erní- F'lor-ianôpclis, 22 de janeí-
tidos por Euclides Palma 1'0 de U)52.
Ribeiro, avalízados por Aci-
lino Costa Aguiar e a favor O Oficial': lIercílio Luz
de Alziro Ramos Pacheco Filho •

I Clube Doze·de Bgosto
FINAL DO PROGRAMA PARA O MES DE JANEIRO

,DIA 26 - Sabado - "Soirée" em homenagem aos

esportistas Braaileiros - Argentinos e Uruguaios, que
realizam 'a Regata Montevidéo-Florianópolis." À mela

noite Grito de Carnaval de 1952.
'1 NÓTA - Fica tra,nsferida para o mes de fevereiro

a Inauguração do "Bingo Dançante�'.

,
.�-------- ----..-- � _ --..------------,----_ -- � ..
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8, /�. , ,·Florianópolis, �xta-feifá; 25 'de Jàneiro dê :19S2"
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11eia, 'Medité..• e (ooperei1ost. de A. e P. dos ECmpre'j 'Ieriallalar Im. I.F'elizmente têm essas cri- tardes por, �ema�a:. no;gados em Traósp. e
. arga�'

\ ��pos����!nt��!�!�!�iX8., queancinhas encontrado sempre qual podera' inscrever-se !O'" DELEGACIA REGIONAL DE cel�nf de cada ttpo e número; 2. titular da Delegacia de Rou- confessou ser autor das car-
(O apôio da socied�de _e dos da

.

senhora ou senhorita
, SANTA CATARINA

i ca,ixas . de cimente 'de zinco;. 10 t bos 'deu instruções a dois de tas.

� govêrnos, e a.dedicação ad- cu�� alma bem. formada. C De ordem do �enhol' Delegado; caixas d-:_ gu:ap�r�ha;; 10 c�lxas seus Investígadores, para
.

Por intermédio. deste, de-miravel de criaturas abne- caridosa deseje co-operar Regional do InstItuto de Aposen- 'de algodão hl(iJ:o�do em pacotes tratar do caso. tiveram, em seguida, no lar
r gadas que se entregam tão ness� ,c��tribuição tã? hll-!tadoria e Pensões dos �mprega-Ide qujnh��tas �ramas;

10 ��ixlls Ontem, à tarde, um me-· so Itaí, Raul Sara�va, de 28. gloriosamente a uma tarefa manítárfa,
_

dos- em 'l'ransportes e Cargas, em . de anestêsico Novol em caixa <fe.
nor, de 10 anos presumíveis, alTOS, casado e residente no

ri,.
ao m:s�o tempo árdua e ,As �es�oas que nao pude- ,Santa Catar,ina, convidamos, pelo !10,O.tubO.S; 1O.g�amal! d.e az�l de

éompareceu à 1'es,idencia do largo da Concó::dia n
•.
31.

�magnífica! rem dispõr de uma ou dn�s ;presente edital, aos senhores co- mitíleno ; 6 vidros de COlante
sr, EduardoMatarazzo e re- Em declarações feitas a.São 123 crianças que a- tardes semanais, ou que nao merciantes a fazerem propostas I Whight Harlecc de 260 cc ; 1lâlU- cebeu apasta exigida, .com Policia, Valdir de Oliveira1 tualmente abriga .0 Edu�an- f·

desejarem
.

afastar-se �tl I para for;necill1e�to. do materi;il: pad.a de. 220., volts para co�o�'i'll1e- 150.000 cruzeiros. Os ínves- inocentou R:aul .Saraiva. Nodário Santa Catar-ina. Crían- seus laçes pa�a' .este fim, I abaixo relacionado, observadas as 'tr-� helhge; 20 tubos de folm ;,.1
. tigadores, seguindo-o, efe- mesmo sentido foram as de

eas inteiramente isentas da: poderãf coritrfbuir ;da mes-
normas estabelecidas em edítal: t'ransformador de corrente de 220 : tuaram a prisão da pessoa: clarações de Raul Saraiva.�oléstia de seus pais, como. ma forma" cOl1feccI�mando, anterior: para 110 v;olts; 1 esteri liaador

elé-I a qu-em foi entregue o di-I Ambos, depois de prestarsabemos, 'gozando perfeita! em seu próprio lar, um�.t, Material -- 80 dúzias de ata- i trico pequeno; 50 gramas 'de áci-
nheiro, depois identificada i declarações, foram recolhisaúde, mas necessitadas n� duas, ou quantas peças quei- doras de gaze de 10 cms .; 80 qui-. do tânico ; 10 vidros conta gotas;
como Valdir de Oliveira, de' dos ao Presidio do Hipédro-entanto de todo o nosso au- ra, em pro} d�sta .campanhu. IQs de algodão; 12 rolos de gaze '500 gramas paraf'ina sólida; 1 120 anos de id'hde solteiro e mo.'

.

xilío e cooperação, para qUê, O auxilio, será apenas na
em embalagem hospitalar; 45

c'à:r-!
I
suporte anel para uso de parafi- _'

,

�. *e tornem amanhã homens e confecção, pois o Prevento- l'eté'is de esparad'rapo de 12 cms.: na; 1.. ureometro de Yvon e mer- D Octac',I."o, de '. Araa)'o,>mulhel'es capazes, uteis à rio fornecerá, por intermé- se potes de iodofrizon; 100 tubos rurio ; 3 peras de Shake; Z4 vi- r. __,sociedade, -e não grupos de dio de sua Diretoria, todo o de sulfanivacim-; 20 tubos de! dres' escuros de 500 cc; 500 gra- 'CIUURGI..«;) DENTISTA.
..

.. )desajustados. entregues a, materi�l nece�sá.rio. É P,úu- F.:czesan pomada; 50 tubos ana-Imas' de ácido fosf�l'�CO puríssi- Rua Felipe Schmídt � Edif. Amélia N-etto :_ S�la Isortes mesqumhas. r eo, como se ve, o pouco ,11)8 'ceptil pomada; 30 tubos de coE- mo; 500 gramas de, ácido mOhbdl-l. _ Fone-_ 1.430 _ii Lindas crianças enco-g.tram custa isso. Muito maior que Irio de ptnlcil ina: 45 tubos de ana- co; 1.000 folhas de papel de fil- Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.",
se naquele Preventório. Be- o esforço que d.isper:dermos . septil colir';'o; 30 'litros água ve-

I
tro , 1 câmara conta glóbulos de

I Extração Cirúrgica de focos radículares (por Apicetomia) ,

bezinhos de dias 'apenas,' será nossa satIsfa�ao e_re I geto mineral; 98 litros água oxi- Metz; 1.000 tubos de h,e�nolise li Participa aos Amigos e clientes que, no dia ,uI? de'I criancinhas de Creche,. de cooperarmo� llum� .obra tao
, genada; 30 litros líquido Dakin; para reação de Kahn; 1 bICO de I Fevereiro, começ�rá a funcionar um novo L.abol'atOl'lO d�}'$al'dim de Infância, men:n�s altamente fIlantroplCa e va- !60 litros de éter; 120 tubos an-a- Busen e alcool e respectivo reser-

Prótese, sob a direção de um TéclÍico vindo do Uru�u.al,Je.men,inas de,E.scola Pnma- lio�a! .' IsePtil em pó; 60 tubos 'pulvati- vatório; 1 aparelho de pressão formado pelo mais credenciado, especialista da Amerlcaj na e S�und�na., I E de se esperar ,�OlS, que ;azamida; 2,00'0 ampolas Pater· arterial com estetoscópios; a 'lpa-, do Sul, em Denta.,duras sem o Ceo da Boca (Abobada Pa�
, Quanto cUldado,

.
quanta. toda mulher catallhense, e,

gex; 1.200 am!Jolas nairuran sa- relhos de infra vermelho, para latina) .....·1-dediCação e carin�o são ne- com egpecialida�e toda
I �e-Ilicílado; 50 ampolas de Qibalena; 220 volts; 2 ap�relhos de ult.ra Serão· Executados Também:

t ·cessarios para cru)'r e, edu- ni10j·�. ou senhorIta da SO�le- '50 ampolas de,óleo canforado; 50 violeta para corrente alternada
1 P'ontes Móveis e Fixas,

,(.ea1' essas vítimas do desti- dade Florianó�ol�tan�, p��s� j ampol�s de sinalgan de 5 CC; 20 220 vO,lts; 70 duzias d.e fi�l1�S pa- 2 Qtialqu�r �raba}�o Acilico e demais trabalhos pro-
., '110! . te f,ua cooperaçao, cond:� I ampola,s de gadenal; 40 ampolas ra Rala ,X, de 30 paI 4o" ,30 du- téticos pela tecmc.a; mals recente.{ Grandes· são os corações ciofl�,ndo uma, duas, o� mm-

de cardiazol; 2 lâmpadas de i'1- zias 24x30; 30 duzias 18x24; 8 ;....,._
,das �riaturas que se,. dedi- b<: roupas para essas cl'ian·lfra vermelho de 220 volts; 100 Id.;,zes de revelador para 13 litros RnpRI>�ElIT Jl LT� BIJUft RI �sJ '.cam a 'essa importantíssima c;a8 f,e� lares, e cuja :d�,:- comprimidos de cibalena; 10 qui- e meio; 8 �ozes pa�'a fixado:' pa· li lill' rt ... Jl J" '

·()bl'a social. São grandes os sn' ..'tGa nao nos pode se�' mui' los de unguento Pricato B"dexin; l'a 13 litros e melO; 10 fllmes
�eus corações e imensos os ú':'ente. 50 ampolas soro Antitetanico; 20 denta1; 500 películas pam abreu
seus esforços. Porém são 1 '1:0d08 que quizerem coI!:'."

ampolas de hemostático Rhesos; grafia de 70 metros; 1 portador
bem poucas essas pessoas, borar nesta Campanha, po- 150 ampolas de Coramina; 6 �e- de cantos para fihües; 3 lâmpa
,dotadas de' tanto despreen-; dfrão 'dirigir-se à séde da

souras cirúrgicas; 3 Pinças cente das para negatoscópi.o de abl'eu
'dimento e amor ao próximo. 'sociedade, acima indicada, de rato; 6 pinças de Pe;m; �,J grafia de 220 volts; 6 caixas de
capazes de renunciar a vida no período das 10 às 12 ho- pinças .de agl'afes; 12 pentes de thas de celulóide de números 1
>(!.á fora, para se dediCarem· ras ou fi rua Saldanha Ma-

agrafes; 12 seringas de 20 cc; 12 e 2; 2 caixas de lixa para porce
'de cor'po e alma àquelas rinho, n. 34. sel'ing,Rs de 10 CC; 12 seringas de lana; 12 agulhas para seringa
{'rianças sem pais. E ,por se- i Ao;; corações ,magnâni- 5 éc; l2 seringas de 3 cc; 5 me- carpula curtas; 12 idem longas;
rem tão poucas essas� c.ria- mos, áo espírito· elevado da

tros de borracha para garrote; 1 alavanca reta; 2.000 tubos de
turas, seus. esforços, mesmo mulher catarinense, as "(;- 2 agulhas para cornea; 24 agn- I Ilnestésicos novaI emonine; 24
redobrados, são insnficien- timas da lepra lançam o Rt;lU· lhas' para injeções (grossas e fi-; estirpa nervos, longos; 24 idem
teso Lutam elas com uma sé- apêlo.· Cooperemos pois ,�om

nas); 48 cloretila;, 12 estojos _pa- CUl:tOS; 24 sondas lisas; 1 serin·
RITZrie de dificuldades: - são entusiasmo e altruismo!

ra seringa (3 paTa 20 cc, 3 para �a de 81' m,anual; um cabo para ÁS' 5 e 8 hOl'as As 8,30 horasmuitas crianças, muitas des- i Suely Bittencourt 10 cc,;) para 5 cc e 3 para 3 cc); seringa de ar para equipo-labras;' VOCE JA FOI A BAIHA? VOGE JA FOI A BAHIA?'pesas, muito, serviço para Fpolis., 24-1-52. 200 gramas de coramina em go- 1· resistência para esterilizador
Technicolortão poucos braços! E' algu- tas; 2 litros de colubiazol; 24 automático marca Elko corrente
com:ma cousa tem que ficar em

antiflogestini; 24 fios de linho; '>.20 volts; brocas para canetas e
'pANCHITO _ Pato DO-descuido, muita cousa fica

24 fios de seda; 24' catgut; 36, <i.ng;ulo, numeradàs de � a 9, 1 dú- I NALD _ Zé CARIOCA ,..:_
a carecer de áuxílio! - É Coletalea do la- agulhas finas e médias para su- zia; 1. forceps para molares in!e-

Aur'ota MIRANDA e Don�então aqui, justamente aqui,

I O. t
tura; 50 ampolas brotopase; 1 dores, tipo. universal; um for· LeZ.que precisamos todos nós gaz De IlIes forceps para' molar inferior tipo ceps para raizes inferiores; três

:Pl'eços:prestar a nossa colaboração, l:\niversal; 1 forceps para raIzes vidros de amã1gama de prata; 3
Cr$ 6,20 e 3,20, mesmo cá de fora; no nosso

'inferiores; 1 forceps pa.ta tercei-' vidros de 'mercúrio; 6 vidros de I1,.\7RE.Número de Janeiromundo diferente!
ros molares' su'periqre's; 1 tubo cavitol; 2 vidros de eugenol;_. 1

'

OD.EONf 1 '1" f' E sempre com prazer que
d

Não se, a a em aUXl 10 1-
de ar para equipo laln'as; 2 lan-. porta-amalgama; 60 toalhas e ÁS 8 horas. registramos o, apal'ecimentonan�eiro, neceSSIta-se ape- cetas cirúrgicas (unJa curva e rosto; 36 guarda-pós para médi- (:f)NQUISTA.NDO '. WE8'i'de 'mais um número de CO-nas ·de uma pequena coópe- uma reta); uma resistência para cos; 12 fronhas; 36 lençóis; 24 POINT. LETANEA do Magazine Di�ração de ca�a se�horlta ou esÜrilizadol' Elka de 220 volts; máscaras para médicos; 36 gor- com:

.

d d gest a revista l�nçada recen·senhora de nossa SOCle a e.
um po�'ta amálgama;. um martelo ,ros para médicos; 4 aventais pa- J':,.mes Cagney _ Do'ds com:f· temente pela Soe. Gráfica;ffim de serem cOIl eCClOna- cirúrgico; 10 vidros àmálgama, 1'a médicos, grandes; 2 dúzias de Day _ Virgínia Mayo e GI:. -Joel Mac, Crea.

, das roupas para as crianças. Vida Doméstica Ltd�., mas
true DANTALLOY; 10 vidros M 'guardanapos; um aparelho p,;,-ra ne Nelson, O HOMEM FOGUE'l'EÉ lIma caI-l'dade que se Que já conta com mUltas de- �'12 vI'dros de cav'itol ou ,. d 70 't 1 Pr'eços'. 7/80 Eps.zenas de milhares de leito� ,
mercul'lO; .abreugra:da e me ros; ne-

_faz. É uma pequenina con� Cavitino; 36 brocas para augulo, gatoscópio de 45x45 ou 30x40.; um f
Cr$ 5,00 e 3,20" Preços:tr.ibuição que nada nos cus- res., ..

• esféricas, simples, numeradas de secador para filmes; um vidro ImiJ. até 14 anos. CJ'$ 5,00 e 3,20ta e que em muito auxilia-

t'
O �u�ero de J�:nelIo, a-

1 a 8; 36 brocas pam angulo es- para.,neg�tos-cópio 30x40; "1 peça 'ROXY Imll. até 14 anos.rá as batalhadoras dessa 0- gQra a 'Venda em tod� a par-
fel'icas picotadàs, numeradas de {Jara telecomando; um foco lumi- ÁS 8 horas �_. ,,__ __-l-..

br-a social, tão importante e te, .apresen.ta-nos vmte e
1 a 8; 36 brocas para ãngulo cone 110S0 para' mesa; 2 mesas com TENTAÇÃO SELV;\GEM laias dI.., taalêsutil àqueles internaqos e

I'mu�tos artlg�s focando os
invertidas, numeradas de 1 a 8; colchão para exames cllnil'os; 2, com: (j

_aos'seus pais doentes, como maIS heterog�neo� aS�,untos_ 36 brocas para ângulos cilindri- escadinhas. de feno 'com 2 de- Brian Arnhe e Vera Rasl- PRÀTICO E TEORICO
a nós mesmos! I

Tanto cóloca o leItor Entre
cas, numeradas de 1 a fi; 36 bro� {!raus; 2 armários de :ferro para

.

Professor Bonson
Mediante a falta de rau· as fabulosas plumas de a�

cas para ângulo Fissuras, nume. roupa; 2 cabides de ferro com 6
tem.

Preços: Rua Deodoro nO 3' sob_
Pas em q�le-se encontram as vestruz': ,�omo o leva. a e�- radas de 1 a 8; 36 bl'oc.as para ganchos; 2 armáTios de ':feno com C $ 500 320 Difil·iamente.t d b avtarnI r ,. e , , Da's�às12eda�,14às19.crianças" e mesmo ó estabe- u ?,S �erlOs so. 1'e I. -

caneta esféricas simples,'nume!'a- 4 pnteleiras; 2 balanças com me- Imp. até 14 anos. 'lecimento em geral, e não n� .

E , espera�ça �os dla-
uas de 1 1\ 8; 36 brocas pam ca- didol' de altura; 2 mesas de ':I'er- I _._ ._. _... ndo quem os '�onfeccl'o- bebcos, as pIlherIas do

f'
. .

t d 2 tI' ( C
, ..

·�I ·0 de lo
�Iave �,

d P 'd t 'L' I
netas es erIcas pICO, a as, nume- 1'0 com pra e ell'as mesa au-

om lia ,.ne, urge tomal'�se providen- granE� dreslue�de mco?, radas de 1 a 8;' 36 brocas para s:iliar); 2 mesas de feno para<,.ias imediatas, tanto para ó dos �:a .os, nl o:' (lU
f
as

canetas cone invertidas, numera-, esterilizador; 2 esterilizadores thieux; 4 pinças de Miseux; 2 tOltlstas de R ••o. momento como para o inver- expel'lenClaS q�e rans Q1'-
das de 1 a 8; 36 brocas para ca- 'nédios de 220 volts; 2 quebra� balanças para bebê, ,',..'no que virA. Por esta razão n:aram em acepIpe a flor de
netas cilíndricas, numeradas de JU71 com tripé; 2 martelos Djeri- Recebimento das propostas: As d'o r'vol'Sendo organizada pela Dire� glfassol.

. 1 a 8; 36 brocas para canetas fis-l'ne; 6 bisturis (2 pequenos, 2 filé- propostas serão recebidas até o Gtoria da Socieda"de de Assis- COLETANEA, faz assIm
suras, numeradas de 1 a 8; 36 dios,2 grandes); ,2 abaixa-língua dia 9 de fevereiro de 1952, não Estiverain em Florianópo-tencia ao Lazaros e Defesa jqS ao seu próprio "slogan":
pedras montadas para canetas ci- I fenestrados� 6 estiletes 'porta-al- sendo considerada qualquer pro.' lis os srs. Oswaldo Manuelcontra a Lepra e� Sauta é uma revista par� se ler, lindricas de cada tipo e nwnero; godão; 20 velas de �egar; 4 pin- posta entregue 'ou l'ecebid'a em de Oliveira; Edl"win Fortu-·'Catarina, a 'CAMPANHA guardar e ... coleclOnar.
36 pedras montadas para canetas ças de dissecção;,4 tesouras ci- data posterior. lliato Neves, Josué de ',Oli-PRÓ CONFECÇÃO DE esféricas para cada tipo.e núme- rúrgicas, retas de 13 ems.; 2 te.

' Da abertura das propostas: As veira, i'espectivamente, Fie-:ROUPAS, destinada a bÉme- 1'0; 36 pedras montadas para ca� SOUl'as cirúrgicas, curvas de 13 propost'as serão aberta� e lidas I sidente, Secretá.r!o e mem-ficiar os filhos deis lázaros. netas' cone inve1·tidas para. cada cms,; 4 espéculos vaginais Co1- na presença dos interessados às bro da Junta FIscal da As-Na Séde .da sociedade su-
:;00' tipo e número; 36 pedras monta- lin; 6 tel1tacâI/ulas; 6 pinças de 16 horas do dia 11 d'l fevereiro' sociação de Motoristas de

pra citada, instalada no 4° ...... lCiI' e'u f'lU� das para angulos cílíndricas pa- Rocker de l3 cms.; 6 pinças de de 1952, Rio do Sul, nêste Estado, osandar do Edificio Ipase, à .,Q q'fe' 0/.8. ra cada til)O e número; 36 pedras Pean de 13 cms.; 6 afastadol'es f Florianópolis, 24 de janeiro de quais aqui trataram de in�deva �se"",p_.
,'Praça Pereira e Oliveira, ' ..ese'-\l6.. 'sue. montadas para angulos esféricos, de Parabeuf; 4 histerômetros dli 1952, '_ � terê:'>Ses da c�ass:, entre ,os-pretende-se organizar um !>��.aàIta I para cada tipo é número; 36 pe- Collin� 2 jogos'"de espécúlos na� i Visto: Rafael G, Cruz 'Lima

-I
quaIS a loca:lzaçao d�os pos-corpo de constureiras volun- TAC _ CAT�RfNE"sa oras montadas para angulos cone zais; 4 pinças dente de rato; ��; Deleg'ado Regional. tos 4e controle naquele mu-tárias, que pl'estarã'o seus ,.. ....... COHlWIVC.... 1

invertid�s para cada tipo e nú- estiletes olivare.s; 24 agulhas �e I Adi! �ebelo - Chefe Divisão, n!GÍpio e (nndação da agên-serviços em uma ou duas mel'O; 2 caixas de lixa para por-Isutura; 6 po:rta-agulhas de Ma- Administração., ICla do lAPETC.

,_.- .�
, 'o ESTADO

'-,
I

(Inclusive para o Carnaval) procura-se bem rela
cionado com a clientela 00 ramo, (varejistas e atacadis
tas), Exigem-se referencias de firmas representadas_
Cartas à "Bijouterias", Caixa Postal, 4206 - RIO DE
JANEIRO.

·····Clõi:·õiarÍõ·····
IMPERIAL

Technicolor
com':

PANCHITO Zé CA-
RIOCA e Pato DONALD

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20

Imp. até 14 a�lOS.
IMPERIO
As 8 horas

MISSÃO ADORAVEL
com:

Linda Steriing
GOLPE· DE MISERICOR

DIA
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J A·N E I R O
, DOMINGO '-'

'

dia 27 -\ S9IRÉE MIGNON - ÀS 20,30:H ORAS.
.

F E V E R E I R, O
SABADO - dia' 2 - GRITO DO CARNA'\TAL - ÀS 22 HORAS.

; ',�t

.' . �
"

'que a luz viaja em uma li
nha reta, mas quando suas 26 - Sábado - Farmácia
ondas chocam-se contra um Moderna - Rua -João Pino
objeto, tais ondas são ab-. to.

.
sorvidas, difundidas ou re-I 27 - Domingo - Farrná-

. , .

f letidas. I
cia Moderna - Rua João

Vl�ER:!�,��,MO.R:ER-! co�m;u:l�a o��:���ã�ar!�� Pi�to�er.vlço noturno será e.
.

negro, uma alta reflexão fetuado pelas Farmácias
O.i>o&-o ..Je do angue.'O �tlngue é � vida faz com que ele parecaiSto. Antônio e Noturno si-

,� 'I'oníjíoue-se com SANGUE- branco. A 'cor depende da I tuadas às ruas João Pinto e
.

t:iifJ�J
.

NOL que contém excelentes reflexão do comprimento de Trajano n. 17.
.

�� -�.ft- elementos tônicos, tais como: onda, isto é, dá distancia A presente tabela não po-
ê

�\.��� FÓsforo, CAlejo, Vaaadato e entre a crista de uma onda derá ser al,terada sem

p,ré',W� ....'i:?i.::-, ':. Arseníato de Sódio, etc. e a crista da próxima onda. via autorização dêste Depar-
•.,' r � "=- O vermelho é a cor que tem tamento.,à, � ::.. Os pálidos,

-

anêini cos, esgota- o maior comprimento de�\ _.. p._
"

. � == dos, depauperados, mães que ondas. A seguir vem o ama

�.r .:=:::...::: criam, magros e crianças ra- relo, e daí por diante atra-
� � l_.

iti t .�. - ,

d " "
, " �qUJ lC3S On111CaJó_-�e-ao eom O ves o spectrum, desde o I

verde, o azul e finalmente'
Õ., violeta que .. a cor que
tem a menor onda entre to
das.

No mundo dOIrádio e da TV
Por AI Neto

Dístrfbuidores
a terra, partindo dos espa-]
ços exteri?res, dó- sol, da Iluz e das estrelas..

,

Os cientistas descobriramComércio - Transportes
C. RÁMOS SIA,'

Rua João Pinto. 9 Fpolis
,l\,�,:·:-

....

PARA FE'RIDAS,
ECZE.MAS;
INflAMAÇOES,
COCEIRAS,
FR,I-EIRAS,
ESPINHAS, ETC.

DIREITO Cr$
100,00
480,00
150,00
130,00
50,00,

Noções de Finanças e Direito F iscal � .

Comentários Cód. Proc .. Civil - 4 vol. , .

Normas Jurídicas de Contabilidade .

Comentário Cód. Penal _ " .

O Divórcio '.' , .

Teoria e Prática do Processo Fiscal .

De Plácido e Silva
De Plácido e Silva
De Plácido e Silva

- Ribeiro Pontes ..

- Érico Maciel FO...
- Roque Gadelha de

Melo , ..
' 65,00

40,00O Suicídio
'

- Napoleão Teixeira
ROMANCES

Dinheiro Graúdo ,
- John do.� Passos ..

Manhattan 'I'ransf'er - John dos Passos .'.
.

Aventuras de um comunista _
� John dos Passos ..

3 Soldados
'

: , , .. � John dosPassoa ..

Paralelo 4? ,....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- John dos Passos ..

1-919 '

.. : _ ...............•......
-- John dos Passos ..

Paz de Espírito : _ _- Joshua Liebmam .

A Esperança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . André Malraux
,
..

. BIOGRAFIA.

45,00
45,00
50,0'0
50,0'0
25,0'0
45,0'0
30,00
30,00

Augusto dos Anjos ..... :..................... De Castro e Silva. 25,00
v' Fedidos para Representações A. S. LARA LTDA. ,- Rua Senador Dantas.

40-l)v -..:.. C. Postal 1268 -'- Rio de 'Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

cheque pagável no Rio de Janeiro.

Farmacias
d= Plantão

Exam� . d� \
admi���n ao�' g;uási.os

2a ÉPOCA EM FEVEREIRO
Curso sob a orlentação da Profê. 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). '

Icom --�egur;Jnç'J
rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS l\lICRo-o�n:l[:� Ui j
.

R 1�IDO «SLJL ..RR4SH4EIRO»
Ftortanópotls - Itajaí - .loinville - Curtrihs ,I'Age"no (i

... Rua �.eodoro esquina rtH �
• Rua r erieute �11\'ell'a r.

e

Df. CJarno
G. G�llef.i '------------------_---�,

ACORDEON Sofre de
Vende-se um com 120 bai-

- ADVOGADO -

Rua vue- . Meirelles, !
60. - Fone 1.468.,- F10·

Só a. expectativa de um

acesso de asfixia asmátí ca
com o seu cortejo aterrador,
abate O' espírito mais reais
tente. Ser asmático é vhr�rr
sempre de baixo dessa obs
sessão nervosa e dissolveu-

LpCI·O'n'a.1!8'� PI"aOa te. 9 remédio 'do dr. Reyn-
.

. .". ,11 gate, a salvação dos asmâti
Para _PrInCIpIantes, a, rua I CO'S, combate eficazmente

Uruguai nO 47. .

. não só a própria asma, comO'

RRIDAS. DUJIA!'m.O qualquer bronquite crônica

• PLACAS 8I.n.l!f'ICH ou não, tosses, chiadés, etc.
Com'Q remédio do dr. Reyn-

Rlitlr de NOlluelra gate, as, gotas antiasmáticas"
puramente vegetal, o doen
te adquire imediato alivio•
voltando suavrespiraçãeloge
ao ritmo natural. Não

.

en

centrados n� local, enviem.
antecipadamente, Cr$ 25'.01)
para End. Telegráfico Meil�
delinas, Rio, que remete
mos. NãO' atendemos' pela
reembolso,

.
xos de marca Italiana, com

2 registros nos acordes e 4

registros na clave de sol.

Preço Cr$ 10.000,�0.
'ratar à rua Deodoro 19.

rianópolis.

Maquioa d-t!
cn�fura

.edil.. anUlar .....

APARTAMENTO' .

tam..to d••,_if_lI_i.__
Alug�-se um apartamento Dr. Antônio

ou casa grande na rua D. 8th, I'Ot .(tjJaime eamara, 18 e 20; • il'

'I
Tratar no Edificio São Ausente até :o .dia 10 de

Jorge sala 13 com o proprie- fevereiro.
• tário.

.

.

.

Em viagem de estudos.

Sabão "., ,''o

"irg.em Especia
da Cia. WITZEL INDUS·TRIAL-Joinvllle. (marca registrada)

Torna a roupa. brilDquissima
.__--------------- � .._-

.

------- ,-------------------------------

\
,
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o Governador do Estado também vetou o Abono
dá Natál ao funcionalismo

--------�--------------------�------------------------------------------------------------.---------------------------------------------_.

Dr. Murilo Braga. de Carvalho .leia, Medite ...
Já pensastes algum dia,; to aqui sobre sua desdita.'

Em um dos aviões da car- i SESC, à Avenida Hercilio profundamente, nos gqmdes ! Cada um de nós, com um
reira cheg�u, ontem, a FIo-I' Luz, 57, onde teve a oportu- males da humanidade? T'en- ! pouco de reflexão, poderá.
riariópol is, o sr. dr. Murilo n idade de .percorrer as di- des voltado alguma vez vos-

I
sentir algo do que vai n'al-·

Braga de Carvalho, diretor versas secções desse Serviço sos corações, �os" desgraç,a- lima dessas cr iatu rínháa.,
.do SESC Nacional" do Bra- inteirando-se do trabalho dos que, proxl,mos a nos, Não podemos conter a doi' .

ail, do Instituto Nacional de que, em Santa Catarina, se trilham arduamente os C3- que nos chega ao íntimo, e,
Estudos Pedagógicos. vem realizando em benefi- minhos dolorosos de suas .às vezes, as lágrimas que-

S. excia. que vem a Santa' fio dos comerciários.. vidas? nos vêm aos olhos, ao �"€-l'--

Catarina, em _visita oficial As 16 horas, visitou o sr, Olhemos neste instante, mos surgirem dia a dia no-

aos servícos do SESC, foi re- Governador do Estado e às pelo menos em pensamentos, vos pimpôlhos, que Jogo se

cebido, no aeroporto da Ba- 17 o" Hospital "Nerêu Ra- para alguns dos . infelizes fazem gorduchinhos e riso--
Um discurso

-

que merece se Aérea, pelos srs, Ch-arles mos"., que nos cercam: - as víti- nhos,., na inocencia de

'I Edgar Moritz, presidente da Durante o dia de hoje, o mas da lepra. Vítimas di- não saberem de onde vêm,
ser re ido... Conselho Regional do SESC dr. Murilo Braga de Carva- retas � indiretas. Pais �oen-Ionde estão e o que lhes es-·

Muito se' tem escrito e

I perando que providências do e SENAC e Prof, Flávio lho, no período da manhã, tese filhos sãos, mas. sem pera na vida! "

falado eôbre o meu estado de [govêrno sejam levadas a e- Ferrari, diretor-geral dês- visitará Canasvieiras, :eID lares, ORFÃOS DE PAIS Conrinúa na (}a. pág,
conservação em que se en-; feito para melhor conserva. ses orgãos de classe, cujo Balneário almoçará em VIVOS!
contra a PontehHêrcilio Luz.

tI
ção daqu�le gigdante de aço. c" tlOmllptr:l·mmenmteoSsm90' dI�PMóSlll'i�� �oemdePraançha_ioa ddoo PCroemsie,dI:C.nl·ote Sdl� lhSimd' é JI'�stamente dos fi- O T·'.E"MP''.' O,Tal assunto, á dois anos, Não ha dúvi a que o ·sr. ,. 1:1 , • os os azaros que vos

aproximadamente, levou o Paulo Fontes, hoje Prefeito, Braga foi recebido no De- Charles Moritz e do diretor- quero falar. Foi com gran- 'Previsão do tempo até 14f)

sr. Dep, Paulo Fontes, .que deveria remeter cópia ao sr, partamento Regional do, regional do SESC, Prof, de emoção e piedade que V.Í horas do dia 25 ..
.

t b d d U G d d E t d d' , Flávio Ferrari, sendo que, d p t a vida dessas crian TemT\CI Instável com'ln egrava a anca a a '. overna or o 8 a o,. o

TOFI·sle sllbola a'-s 20,30 horas, no Lira Te-
e· er o -

L-�
-

D. N. na Assembléia Legis- seu discurso, p,roferido na cinhas e adolescentes, cujo chuvas e trovoadas,
n is Clube, será homenageado 1

'

Ed dá S t T t E t
-

Ilativa do Estado, a escrever Assembléia, há. dois anos, ar e O' ucan arro an a empera ura - s ave,

e ler, da tribuna, longo dis- sôbre'o estado da Ponte Quem passa pela "Es- Ic.o� u� jantar d? qual par- Catarina, e cujas vidas são Ventos - De nordeste, a.

curso em que, reclamando Hercilio Luz para que s, tação Agronômica" e vê, en- ticíparão os fl:nclOllanos de idênticas às das crianças de sueste frescos,
.

contra a eonservaçâo da- excia, determine as medidas tre o "Hospital Nerêu Ra- �od�s os �ervlços daquele todos os Preventórios . do Temperaturas � Extre--

quela ponte, solicitava .ao então lembradas pelo médio mos", de um lado e o �(Abri- ()�gao e, am�a, os 81'S. Celso
.

mundo l Nã? é n:cessári_o I m�s .de ontem: Máxima 23,6.
então govêrno a vinda. de co e deputado então da -opo-. o de Menores", do outro es- Ra�os, Presldent: da Fed:- nem convemente ,dlzer mUI- Ml111ma '20.4.

;:até���C:ee s::��!:f:s�a: Si�:t;o�e:�s;:,��r que a !:�a::::' :::::���:a r��� ���:; ��r��dU*�:�'b��:�: C
..

-O···IDI··
..

�:-;;·a:;�···Pe;;�;;;t;----��·._.__·que ali estava ernp.restavel. Ponte Hercilio 'Luz tenha dência do governador, fica '�llso� Mendonça, Zulm�r ,

.

,,-. .

, '

Dessa maneira, o então 0- melhor conservação ... P"ode pensar a que especie de Lins Neves, Armando ASSIS,
posiclonísta, que em tudo ser,., :omens estão entregues os o cirurgião ?entista sr, Ar-

via razão para o combate destinos de Santa Catari- mando S. Cuneo, o Consul-
._- - ---'-�--. tor Jurídieo José Felipedemagógico, na Assembléia, D P I C

• na?!
dos atos dos agentes do Po· r. au o ar081rO Sim, porque é preciso não Boabaid, os membros do

der Público, procura exer- Regista a 'data de hoje o ter a menor noção de 'res- Conselho Regional Manuel

cer o seu mandato, dando a aniversário natalício do ilus- ponsabilidade ou levar a ír- Donato da Luz, Raul Ca1-

impressão de que só os ude- 'tre facultativo dr: Paulo. responsabilidade até a in- das, Haroldo Glavam e o dr.
.

t d' ,

P
.

M
.,

c'onsciência para, numa epo- João Batista Luft.nrs as po erram governar .., Carneiro, refeito UDICl-

E, assim, por capricho do- pal da Laguna, eleito sob a ca como a que atravessa- O dr. Murilo Braga de

d t·
.

Pa I F d d P íd S 'I mos, Iançar-se alguem nu- Carvalho regressará à Ca-
.

.es Ino, eIs o sr." au o on- legen a .0 artí o OCla -

.

t 'f t d P f'eít m.a obra públjca - esta SI'm vital Federal no próximoes I a :l'en"e a re er ura. Democrático e procer pres-
E ., d absolutamente suntuária e sábado.

agora. , , , tigioso no sul do Estado es- .

Deveria relêr, com tôda a sa agremiação partidária. adiável - onde serão dis-

atenção, aquêle discurso e, Às qualidades de hurnan i- pendidos muitos milhões' de
então, chegar à conclusão tário médico, alia o sr. dr, cruzeiros e que outro pro
de que a Ponte HerciJio Luz Paulo Carneiro as de verda- veito não trará sinão o "dul·

já com um ano de govêrno deiro "gentieman",
.

desfru- ce farniente" do goverlla
udenista, não' melhorou, fi· tando, por isso, no sul do dor.
cando pior do que em outros Estado, de gerais simvatias Pasma e revolta a cons

tempos" ., No momento, até e sólido prestigio politico. trução de um tal palacio,
pregos, de pontas aguçadas, No dia de hoje, muitas se- tanto mais quando se vê,
);;ão encontrados nos barro� rão as homenagens que os bem proximas a êle e a e�ol
tes que formam o assoalho. seus amigos, admiradores e dura-lo, duas obras grandio
A ferrugem vai dando cabo correligionários prestarão sas de assistência social,. e
do feliro que serve de gradíl ao ilustre patricio e nós, rigidas por Nerêu Ramos, e
de ambos os lados. Os bar- com prazer, a elas nos asso- que já estão 'a exigir uma'

rotes, saltando muitos à pas- ciamos, desejando-lhe feli- ampliação imediata.
sagem de um simples auto- cidades, estensivas à exma, Todos sabemos e o govêr-
móvel, estão apodrecidos, es. familia. no não deve desconhecer -
_ - - - embora pareça nada saber

DíiTViêTi"ilIieriiíev�dôi�dao4iíí!' est::::m�:?!��e�l:����g:
.' que à espera de vaga resta

RIQ, 24 (V,A.) - O sr, ! rifas das barcas constitui-
sempre uma fila intermina-

Paulo Ferraz, membro da
I
ria um precedente perigoso, vel e angustiada. PorqueComissão de Marinha Mer- pois as demais empresas dé não' utilizou o gov�rno "os

cante, informou ontem á navegação poderiam achar- milhões que está empregan�
nossa reportagem não haver se com o direito de pleitear do na construção de um pa
esse orgão concluido ainda também uma melhoria das lacio destinado APENAS à
o exame que vem fazendo da tarifas atualmente em vi-

sua moradia, na construçãopretensão da Cantareira, goro de novas .alas no "Nerêll Ra.
que, como já informamos, mos" e no Abrigo de Meno-
inconformada com o aumen-

I AI I b res?
to de 50,ce"ntavos para as Do. à ui er, Porque não se lançou nes·
passagens nas suas barcas, Cat I sas obras que teriam o a·
cada dia mais morosas e jii ar leDse piauso de' todos os catari-
inad,equadas para atender ao A Sociedade de Assisten- nenses e que o recomenda-
m,ovimento de passageiros cia aos Lazaros e Defesa riam à gratidão da coletici
entre o Rio e Niterói, pore- contra a Leprà em Santa Cà- dade? Porque não fez isso,
tende que a CMM a autori- tarina, vem, por intermédio empregando bem o dinheiro
ze a cobrar ma�s 50 centavos da sua Diretoria, fazer um do povo em proveito do pro
nas referidas �mbarcações. apêlo à mulh:i' catarinense, ,Prio ,PDvo, ao invés de em'-
Embora o sr. Ferraz se que sempre tao generosa BC prega-Io mal e porque não

tenha mostrado reservado à mostrou para com esta cau- dizer, criminosamente, em
l:espeito do -ponto de vista sa, no sentido de cooperar l'proveito 'proprio?
Clue' sobre o. ;=ts�unto preva- na Cam.panha Pró Confec- Mas não, preferiu afron�
lec.e na COmlSSll-O, po�emos I ção de Roupas, que ora se tal: a opinião pública, .la

adlan.tar �ue esta nao s� I inicia �m beneficio. dos fí- fada de tantas perse�fiições,:nostla PlOpen�a a atendeI lhos dos Lazaros, mtemos de tanta p:romessa nao cum
aquela pretensaQ da Canta- no Educandário Santa Cata- prida e de tantos mandan
reira, co�siderando não. só rina. do para "nada ser feito, com
a precar.ledade do servIço Contando de já com a boa a construção de um PALA
qúe esta of«;rece ao público, vontade de todos, aqui

déi-j
CIO, que ficará. como slm

como tambem o fato, de a xamos o nosso agl'adecimen- bolo triste e suntuoso de
autorização de um novo au- to.' um govêrno malfazejo.
mento de preços para as ta- A DIRETORIA SCORPIÃO

Florianópolis, Sexta-feira, 25 de janeiro de 1952

o ACODlecimeoto do Uj.,

Novo cargo.
Pela Lei n. 662, de 14 de

Janeiro último, foi criado,
no Quadro Unico do Esta
do, um can40 isolado, de pro
vimento efetivo, de Tesou
reiro. a ser lotado na Peni
tenciária do Estado,

Baritlmo Sérgio
NápoU

De passagem por esta Ca
pital, procedente do, Rio de
ianeiro, onde cursa com' o
Prof. Reis .da 'Silva, do Tea
tro ,Mtmicipal e Escola de
Declamação com a Profa.
Ca1'mem Gomes, esteve on

tem em visita à redacão de
O ESTADO, o jóve� bar
timo conterrâneo, Sergjo
Napolí. IO esperançoso contEirra
neo, que- é natural de- Ara
ranguá, tem atuado, com e

xito, nos programas da'Rá
dio Nacional, e se tem fei
to ouvir em "Papel Carbo
no", de Renato Murce, sendo
que, em uma das última.s
programações, logro·u o pri
meiro lugar.
Sergio Nápoli, viajou, on

tem, para o Sul do Estado,
devendo atuar nas Rádios
Difusoras da Laguna e de
Criciuma, para após regres
sar à Capital Federal onde
estuda.

Novol Diretores
do Monteolo
Para. integrarem a Dire

toria do Montepio dos Fun�
cionáríos Públicos do Esta
do foram 110mea.dos, por ato
do Govêrno do Estado, os •

srs, Elpidio Fragoso e Aca
cio Melo.

I _.r

'e Coopere"

Requerlmentp do dep. Ribas Ramos,
COMISSÃO PERMANENTE governador no sentido de sel"�-

Na sessão de ontem, o sr, devolvida a ambulancia da

dep. Ribas. Ramos apresen- Maternidade "TERESA RA�
tou o seguinte requerimen- MOS", em LAJES, recolhi-
to: da, há tempos, para F'lorta-
"Senhor Presidente dá nópolis.

Comissão Permanente, Sala das- sessões, em 24

Requeiro que vossa exce-Ide janeiro de 1952,
.

lência dirija-se ao senhor As. João Ribas Ram9s."

/

A oposição nem sempre acerta. Por maior em-·"

penbo que a sua crítica seja invariavelmente cons-·

trutiva; há sempre, na sua jornada, um avanço de·
sinal que redunda em destruição. Cumpre-lhe, então,
reconhecer com honestidade, que errou. Estamos, ho-'
je, aqui, para uma confissão dessa natureza, O nos-

so ato de penitência é homenagem que devemos aos

foros de civilizaçã()da nossa tena.
Há alguns meses passados, a imprensa carioca

revelou que' o govêrno barriga-verde esta empenha-
do em contratar os serviços do sr. Franchini Neto,
técnico em protocolo. e bom tom.

Desavisadamente, comentamos o interêsse do·
.

Executivo, com charges e pontos de ironia, Fizemos
maL O sr. Franchini Neto não veiu dar aS' suas li--

ções, tão necessárias .e tão oportunas, _

Tivesse êle estado aqui e por certo não veriamos
um Embaixador ser recebido na Base, pelo represen

tantE} e não pelo próprio GoVernador. Se êle aqui es
tivesse, p,or certo, quando êsse mesmo Embaix�dor e

êsse mesmo Óovernadorl assomassem à s�cada do-Pa

Iáció, para assistirem a um.desfile militar, o último,
daria a direitá ao primeirQ e n�o' a esquerda, como,

vimos. '

Temos culpa. na. ausência do Franchini! Cop.fes-
samos e pedimos p�H'dão!

\ l}c.,.
II -�"

:pfH:':" , -,
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