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militar· entre o Brasil e os EE. UU.IAmeaça de Greve
sim. Certas informações que divulga-las. A!;.ui faz-se !> 'l Maior Geral das nossas for-

i DO 'Sol do Brasil por faUa de
interessam a defesa e à se- divulgação e com sensacío- ca.s armadas é que o assun- pagamentogurança do país e que não nalismo. seria ridículo de to ainda se encontra em f'a-
d d I·

.

h RIO, 25 (V.A.) - É gravíssíma.a situação que atra-.
evem ser o con recirnen to mm a parte d-esmentir a .se de negociações, de acordo

d blí
vessam os mineiros catarinenses ...c.. declarou ontem da

o pu ICO em geral, os jor- informação. O que posso co ma Organização dos Es- '

1· t
-

t d' h f d
tribuna, o senador Francisco Gallotti. As autarquias de-

na IS as nao se a revern
. a' izer, como c e e o Estado tados Americanos.

vem aos mineradores de Santa Catarina importâncias fa-
bulosas e algumas empresas já deixaram dê efetuar pa
gamento aos mineiros em dezembro, e outras ameaçam

I
sustar o pagamento no cor
rente mês por falta de re-

.cursos.·
.

----------' -.----

o acôrdo

como o sr. Afonso Arinos e

parlamentaristas da primei
ra hora COmo o próprio sr ..

Pila. Nesse caso, tanto era

possivel esperar pOI' um pa
recer favorável 'como por um
parecer contrário.

No caso do divórcio, não.
A comissão nem precisará
reunir-se. Sabe tôda a Câ-
mara, de antemão, que o pa
recer, fatalmente, será ccn
trário ... O sr, Rui Santos,

NaNo se co'ntormam com a' dedsão que se encontrava na presí-
.

'. . ti dência, respondeu que não

RIO, 2� (V.A.) .: O Su-130 �ias, com prorrogação _dI:' tinha importância:

nerior Tr ibunal Militar, em mais de 20. Nestas condições do eevêrne brasileim - Se o parecer for unâní-

, face da informação prestada 'I:""'" afirmou '_ a coação ale- '

S.
"

me, não será a primeira vez.

pelo coma�dante da �a R. \gada não tem fundamento. .COMPANHIAS CINEMATOGRAFICAS AMERICANAS CONT�NUAM A NÃO que o plenário anulará a 0-'

M., negou, '<ll!,tem, por una-
\

ENVIAR AO BRASIL' PELíCULAS. DE NOTICIÁRIO pinião de comissão, para vo-

nimidade de votos, o "Ha- • ..____...._..-w-.�...... tal" ein sentido contrário.

b 'C ". t d m NOV A YO U
.'

d Depois, o presidente, em.
eas- orpus impe 1';;1. o e I 1� RK, 25 ( .P.) I partamento de Estado consi- -os, na proporção de ez por

f.av,()l'. Qos-. jornaliatas.Djales -."wioul!' -,ara ,. - A revista' "Variety" in- I deram o decreto do govêrno iento dos que são importa- tempo teve o cuidado de co-

R b I F
.

d P U," .,. l locar o verbo "anular" no
a e o, ranCISCO e au- formou que as companhias I brasileiro uma violação da dos dos Estados Unidos.

la Campos Oliveira, Vitorio funcionalismo cinematográficas �orte-a-lliberda:de de palavra". Diz ainda a revista que
condicional: ... O protesto,

, Martoreli, Paulo Nunes Ba- mericanas continuam sem I Segundo a revista, o de- não acreditã que o decreto. em todo caso, acrescentou,'

tista, Raul A. Neto, Os- federal enviar noticiários cinema- 'ereto de Vargas determina do govêrno 'brasileiro, 1imi- não se dirigia a êle, mas aos
valdo Rodrigues Gomes e tográficos ao Brasil, em às empresas norte-america- tando a saída de dividendos lideres partidários, que fi-

Elias Chaves Neto, todos da RIO, 25 (V.A.) - O se- consequência do decreto nas a comprarem noticiários e lucros do país, afete' às zeram as indicações.
Gráfica "Hoje" de S. Paulo, nador Ismar Gois� 'relator que, segundo disse, assinou ou documentários brasileí- .peliculas norte-americanas.

••••_ �._ _ -w- ..,.

acusados de colaborarem na do projeto de Estatuto dos o presidente Getulio Vargas
. prática de crime contra a, Funcionários da'União, as- obrigando as companhias _;.., ..-r _ _ _

W 8
_ �...--... _ v

Segurança Nacional, fazen- I
sim se manifestahoje à ím- estrangeiras a comprar no-

do publicar naquele orgão .prensa sobre a emenda do ticiários ou documentários O 5R CAPANEMAum documento secreto des- sr. Hamilton Nogueira que brasileiros, para distribui-. .' .'
viado criminosamente do Q. restabelece os adicionais: ção em seus respectivos paí- ... fG. daquela Região. A medi- "Em tese é indiscutível o ses. P. a, �(Iercelra, ,orça»

• da foi discutida por todos. direito dos funcionários pu-
,
RIO, 25 (V.A.) - O Iider trutura, haverá de integrar-

os ministros daquele alto: blicos em relação aos adi- "Variety", considerada co- da maioria sr..Gustavo ca-l se com elementos próprios
Tribunal, tendo sido relata-,I cionais. Resta saber se ü mo o principal órgão. de ati- panema, assim se maniÚs- das minorias ora esparsas
da pejo ministro Bocaiuva ] país no momento tem possi- vidades cinematográficas, tou hoje sobre a falada com- I isto é, não unidos num blo

Cunha, que explicou aostbilidades
para cumprir esse teatrais, etc., disse que "o posição da "Terceira FOl'- i co parlamentar. E assim a

seus pares que a 'prisão dos dispositivo". Acontece que Departamento de Estado 01'- [ça" pálítica, com a inclusão 'maioria continuará nos mes

acusados de acordo com CÓ- do mesmo modo não racio- denou à embaixada norte-a- de. muitos elementos do P. .mos termos de resistencla

digo da Justiça, está de�t,rolcinou aquele

parlamentar'lme.ricana
no Rio de�aneiro S. D.:

I '. !com o mesmo e o prevale
do prazo previsto, por isto ' quando as duas casas do que apresente uma reclama- "Não creio que a "Tercei- 'cimento da força com que se

que foram êles presos no dia; congresso concederam o cão sobre o assunto, mas is- ra 'Força" venha a se cons- constituiu desde o ano pas-
7 �o corrente, ac.hando-se, I' me.smo· benefici.o -. adício- [to até. a.gora só foi fei.to ex- !ituir pelos elemel:to� ora sado. No fundo os termos elo

pOIt�nto, com 16 dIa� de de; .

nms aos fll�CIOnal'lOS de tra-oflCIalmente.. A mdús-lmtegrantes da malona. Se debate e da luta parlamen-
tençao, quando a leI pI;eve, suas secretarIas. tria cinematpgrafica e o De- ela for reparada em sua es- tal' continuarão os mesmos.

. ,

RIO, 25 (V.A.) Foi

jii deve estar a par de tudo.
Francamente é de causar

revolta. E acrescentou:
_ "Nos Estados Unidos

.as coisas não se passam as-

baridonar a reunião.
A vista do sucedido o sr.

Diriarte Dorneles
-

dirig iu-se
ao Catete e deu ciencia do

ocorrido ao presidente de

constituída, como dissemos, autor da emenda levantou

I
Teria havido pressão da

na Câmara, a comissão es- questão de ordem, protes- LEC - disse' o deputado. E
pecial que vai opinar sôbre tando contra o fato de te- o fato, aberrante em todos
a emenda constitucional nú- rem sido indicado, para os sentidos,' fere a própria
:qlero 4, ou seja .a emenda constituir' a comissão, ex- dignidade' do Congresso.
que .visa a retirar da Cons- clusjvamente deputados an- Lembrou-se, que no caso do

t.ituição a expressão "vín- ti-divorcistas, que em vá- parlamentarismo, a comis
culo indissolúvel" referente rias oportunidades já se ma- são constituída para exami
ao casamento, para possibí- nifestaràm contra a disso- nar a- emenda constitucio
Iítar a instituição necessária Ilubilidade. do vínculo matri-Inal do sr. Raul Pila incluia
do div6rcio. Mas ontem, o monial. . deputados p�esidencialistasContinuarão prêsos os

redajores de (Hoje»

o riso da ciclade .•.

- Que "bruto", hein?'f
_ Claro! Terra boa! Aqui
nem cobram imposto de,
bebida! Tá p'ra·. nós!'!'!:
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o ESTADO

,

C'étIito Mútuo Predial!
RESULTADO DO 56° SORTEW no PLANO B, REAl":

LlZADO .NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1951
.

:;" "�o CADERNETA N° 00.506
PR:í1Jl\fIO MAIO REM MERCADORIAS NO VALOR DK

.
CR$ 6.000,00

Aproximação Superiores Aproximação Inferiores

Em Mercadorias no Valor Em Mercadorias no Valor
de Cr$ 1.000,00 Cada Uma de Cr$ 500,00 Cada Uma

Caderneta N° 00.507 Caderneta N° 00.505
Caderneta N0 11.700 Caderneta N° 11.698

Caderneta N0 17.392 Caderneta N° 17.390

Caderneta N° 05..647 Caderneta N° 05.645
Caderneta N° 04.611 i Caderneta N° 04.609

O' resultado acima é do sorteio' do mês de DEZEM-·
BRO de '1951, extraído dos cinco primeiros prêmios da"

extração da Loteria Federal de 29 de Dezembro de ] 951. '

Florianópolis, 31 de dezembro de 1951.

VISTO
Orlando L. Seara - Fiscal de Clubes de Sorteios

eH} Mercadorías - Interino .

DR. LINS NEVES
- Dlr.tor d....terllid.d......

�

-

-

.

, ,',
..... .0 Hoapital ... Caridad••
CLINIÇAS D. UNIlOiAB'

CI�URGlA - PARTOS

A8SISTaNCIA AO PARTO •

OPaRAÇO.S OBSTITaICAS
Doança_ clanduJ.r... Uroid.,

••trio., lIipopi••, au.
Di.t1arbio. Der'fo.ó. - ••teri

U.... - R.pm...

/.
CoII_altório: )tu. I'.rll•• 'o ••-

_110, - Tal. UH.

".id. a. 7 d. S.t.mbro - .tif.
Oru • 80... - T.I.....

o ESTADO
Aillbddraça.

,

Red.Çlo -e Ofkill.. •
...... Conaelheira Mafra,
•• lto'.
Tel. 1022 - Cs. POI.,
tal, lS9.

. ,

Diretor: RUBENS A
RAMOS.

Repre.elltlUn. �

A. S. LARA
Rua' Sellador Da.tu,
,O -- 1)0 anda!
".1.: 22-6924 -- Rio d.

la.eiro
RAUL CASA,MATOlt
Rua Felipe de OUvelrà
.0 21 -- 80 a.dar

'1'el.: 2-9871 - 81o
-,

Paulo
ASSINATURAS

-

Na C.pltal
\ A.o • • .. Cre 100.00
Semestre ••Cr, 80,00.
Trimestnl • CrI 11,00

No Iaterior'
A.o ..... ' Crf 120.00
Sememe •. Cr' 70,00
Trimestre • ''Cr' ' '0.80
AaGac.iOl medi..'e co.
tráto.
Os on.tnatl. me.mo

alo publicado.. alo ...
rio deveh1doa.
A direç10 Dio.e rea

pon8abiliz.a peloi eo.

eeitol emit�do. a... a,.·

tfl'ol alaia.doa.

�'- --------------------

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

DU. WLAÓYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

IJR. ANTONIO DIB MUSSI
,

(

DR. M. S. CAVAL-�
CANTI

Cltu1c. ndu.iuro.Dte •• m-

Ulwa'
.Dta.·

Jh. S.ld.nha ••rillllo, 1•.

T.lefoDe ( •. ) 7M.

..r�..
' pI......p.l'i.li.ado.,d•• DODÇA8 D. ''''0-

..... _ r.o. ..,,"o. •• diap6.tico. • 'r.a......
_LPOIOOPU - BIST.RO - SALPINGOGaAJ'IA - •.-ruo

LIS.O BASAL

.....r.'1a ,.r GII.a. euna.-.I�i1'_••la�l. ..t..

...... • lafn V.tm.l)Io.

O"•• lt6ri•• a.. Traj•••••• 1. 1" aD'.r - "1fte' .....

Dr. Julio Dom Vieira'
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas d2>,

Universidade do Distrito Federal.
,

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e-

garganta.
'

Ex-assistente na Políeliníca Geral do Rio de Janeiro.
na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina

I Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
Curso especializado em Tracoma no Departamento-

Nacional de Saúde.
'

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos.

no Rio de Janeiro.
RECEITA DE OCULOS

Angio: - retinoscopia exame de f'undo
'

de olho para.

diagnostico e controle da, pressão arterial.
Tratamento e Operações na Especialidade.
Consultas: .Diariamente das 9 à� 12 horas e das 1&,

às 18 noras. '

.

Rua 9 de Março, 594. - JOlnville - Santa Catarin a.,

f<'AÇA UMA VISITA Ao.

FÁ'BRICA :DE MóVEIS
DE

......n•• DIla ... 11 1I0ra. _, Dr.••••1.

O.. II .. '18 .ora. - Dra.•ua.i.
'

...all••el. - a.. 8aa\lo. Dam.." I, Apto. I.
' Dr. Alvaro de

Carvalho'
Doençu de Crluçaa
Consultório:' Rua Traja

ao e/a. Ed'if. Sio Jor"e -
1°. andar. Sala. l' • 11.

kesidêiicia: Roa Brfp
deiro Silva Paes. 1/. - 10
a.dar, (chicara do E.pa-
aba).

.

Atend� diàrlamellt. .a.
14 ha. em diante.

•

CLlNICA
do

DR. GUERREIRO DA FONSECA
.......IIa.. '.f.d". '0 HOIpltal ••. C.ri..... '.. "'f.r...

luUt.toe • C.is..

i

I

-

ouvmos, ,NARII • GAItGA.1IlTA

Tr.tame.t. e O,.r."
, .•aONCOSCOPlA - .SOJ'AGOSCOPI;A,

"'rai. •• �rpo. utr.llho. d. Polmõ.. • ••of.... l

DR� MARIO
WENDHAUSEN

CU.lea m4diee •• ..altoe •

art.nç••.
Con.uJt6rio - a•• 10&. PlII", ,------------

1. - T.I.•. 'le•.

CoD.alia.: d•• 4 l. li Iaor•••

a••Manet.: )tua ••U..... 1 t-

n'ior 41. Tel. 811.
'

--0-

)tAlOS X

....r.. •..r.". ..ra r.diocrafta. II. C.b�.
T:r•••n.lI1..el.. .ara colliról. lIe c.r. ... Si•••U'" l.fr.

._.....

DR.ALFREDO
CDEREM

-o-

HOIU.RIO DAS CONSUL7ACt

(!'.la m.n1ll - Ho.pital d. Caridade).

(A ..rda - Conlult6rio Vi.cond. d. Ouro Pr.to� II. C. (Alto.

.. O... B.no Horizonte) .

.....lDci. "aUpa Sehmidt 101.' T.I.fone - 1.b8CI.

ftusente

Dr. nntônio�Noniz de Aragão
Comunica a seus clientes e amigos. que rei

lIicioç a clinica nesta Capital.
CONSULTóRIO: Rua Nune!i Machado.

(consultório Dr. Oswaldo Cabral) - Da8 15 À.

17,80 horas.
'

RESIDt:NCIA: Rua Bocaiuva, 1515 - Tele

tODe M-714.

!i'luip.·UMA & IRMÃOS
Coos. Mafra, :17
FloT'ianópolis

--r*-__� _

DR. I. LOBATO
FILHO

DR. A. SANTAELA
( 0 p.1. ".euld.d. N.·-

lInaJ die1D. d. Uninrai- D".IM •• a.arêl)lo re••I ...Yrie
...._ Br••lI). TUB.RCÚLOS.
...... por cone.rao d. A..l.

..... • P.icop.ta. do m.trito

""nl.

ESCRITÓRIO DE
A9VOCACIA

no SOLICITADOR WAlr
DIR CAMPOS

Ad�'ocacill e'm rera.
Funciona junto aoe íuti·

tutos e C�ixa8 de Aposenta
doria. Aciden tes do Traba·
lho. Inventários. Sociedade•.
Naturalizações .

Escritório: Rua Vitor
Meireles, DO la - 20 a.du.

I'orm.do p.la F.culd.d_ N.do

n.l d. .ediein.. Tillolo&imta •
1b:-IJa_nae lo, Ho.pltal Pal- Tiaioeirurcilo do Ho.pital Narla

lIIW.titrieo ••anie'mio Judiciário

Ia O.pltel ),ad.ral.

Materiais de. Construção.
Beneficiamento em Gerai,
Madeiras para todos Ollv

Fins, Aberturas, Assoalho6.
Forro Paulistai etc., Madel
r:as de Pinho. Lei e Qualida
de.
Escritório, Depósito ..

Oficinas - Rua 24 de MaIO
nO 777 - Estreito - Floria

nópolis.

a.mo.. Cura0 d. .apeeiaUII.clo

p.Jo S. N. T. )lx-interllo ••:1[-

1II:-lIltarno •• Santa c... ••
•..i.tente d. Clrarp. .0 Prof.

iIIIIeI'lotrita I. aio •• l.n.iro. Dr. Renato Ramos da Silva
Advogado

Rua Santos Dumont, 12 - Ap. 4

Ueo Pinheiro Guim.ri••. (aio).
0JIal...édiea - Doeuc•• N.r- Con•. : ....lip. Sehmldt••a.
,_... Con.ulta., iilri.mante. Ia. li
v..••ltóriol .aI11te1. ""'U.

.... - Bala to .

la 18 )lora•.

Rua Dom Jatme
20 apto. 2.
Fone M. 802.

Camar.,
"'.'.tla. A.,.II1" ato .na-

... 1....
.

·�•••ta'l D•• II .. II ••

ru.t.

' 'I'eJ.fo•••
.o.••a1t6:r1.. 1.....

DR. ARMAND.O VA-",J".JlClal 1"" ,
'

: LERIO'DE ASSIS

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMAOASf

HOMENS SEM ENERGIA.
...Nôo é sua culpa!
É a fraqueza que o deixa cansado, palido._

.

com moleza no corpo e olhos sem brilho•

� fraqueza atrasa 8 vida porque rouba.

as fôrças ,para o trabalho .

YANADIOL
aumenta os glóbulos sangUineos E' VITALIZA o sangue en..

fraque('ido. É de gosto delicioso e ,pode ser usado em todas,

8.!1 ldades

J "

ose Medeiros VieiraDr.

ADVOGADO!
Caixa Postall50 --.Itaiaí·· Santa Catarina

.mICO
.,_ ..� •• CUatca ..,-..dl
.. AultltI.et. lI.atel'" ••_

.Ua} •• C�....
OLJlCICA . "DICA D. CaIAlf

QAS • ADULTO!

DR.NEWTON
D'AVILA

....... ,arai - D...� i....
..... -,Pr_W-.t.
lIl.trieJ.... .Alce

....lt6l'lol aq Vitor ••u-.. - Alarda-
.. a. 1. - T.lefon. 1.1.,. O'•••l..riol aU.,:Nu•••�
o....lta., .u 11.18 ilor.. •• ...' - Con_JlJta.... 18 'a II

... '.a l' 1I0r...m .1.aM.
-..t.'1íela: aua 'fld.l ....o••
-�.. UII.

,-----------_._---_;_----------- ------

R A,-I:) 10ATL.A�NT-IOA
AS MAIORES FACILIDADES! ,>

.

OS MELHORES AR.TIGOS! OS MENORES PREÇOS!
RADIOS .- ELECTROLAS - AMPLIFICADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS �G;tJr�ft<\.S-

\

ENC,ERADEIRAS - GELADEIRAS - LIQUIDIFICADORES BATEDEIRAS'-' VALVULAS ALTOFALAN'fES

,
,

j

]tE-·

CONDENSADORESSISTENCIAS
•

;'
.J,f'

._ o mais completo estoque de peças para radio
Rua 7 de Setem�ro, 21 e 21 A - Florianópol�

•
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"

iYida Social PelQs�MoDiCiDios
" Cioe-Diário'SURTO de AFTOSA

c ANIVERSÁRIOS: ·l�, '

,

'

RITZ '

r EM· ·URUG:UAIANA
SR. JOSÉ GIL D'e' T' ba

-' Ás 5 e 8 horas
!;� data de hoje assinala o .

U rae VOCE .tA FOI A BAHIA?
-:;anivel:Sário natalício do sr, Technicolor
-José Gil, Inspetor, do Ban- Desastre Que Consternou a Morreu·Teodoro .Cemelli com:

"cé' 40 Brasil, nêst� Estado.
' Cidade ' i Faleceu na

:BenefiCiencia'l Pato Donald - Zé CA-
Figúra que desfruta de Consternou vivamente, tô- Portuguesa de Porto 'Ale- RIOCA - Aurora MIRAN-

sÓl.\40· prestigio 'nos meios da cidade, o desastre ,de que gre, o, sr. Teodoro Comellí, DA - Dora LUZ e Carmem
'sociais e bancários, o sr. J0- foi vitima o'menor Emir Pa- 1 um dos condôminos do Bal- MOLINA
.sê Gil ver-se-á cercado, no dilha, desta cidade, quando l neârio da Guarda.' Uma grande produção de
<dia de boje, da provas de asaistíntlo . uma representa-I Calcamento da Cidade Walter Dísney,

'

-est.íma e' consideração. ção teatral, na cidade dde ] A Prefeitura vem traba- Preços:
'

Às muitas homenagens, as Bom Jesus, Rio Grande do 'lhando ativamente no calça- Cr$ 6,20 e 3,20
-de O ESTADO Sul, do artista Tom Míx, foi!mento da cidade, já fendo LIVRE
"VA. CARMELA PEREIRA atingido na cabeça, por i feito, em ,1951, os calçamen- ODEON

DA SILVA uma bala" quando aquele tos 'seguintes:' Rua CeI Ca- Ás 8 horas
Transcorre na data de ho- artista experimentava sua

I bral, Praça e parte da rua ROXY

:je o aniversário natalício da arma, para fazer demonstra-I que fica na margem esquer- Ás 4 e 8 horas
'�X1na. víuva Carmela Salo- ção de ,tiros ao alvo. O moço,

l
da, na desemb�cadura da 1) - GOLPE' DE MISE-

-mé Pereira da Silva, profes- levado a Porto Alegre, veio i Ponte Nereu Ramos: alar- RICORDIA
.

-sora das Escolas Réunidas,! a fal�cel', .

não resísti?d(i:, I gamento da rua L�uro MüI., com:
.

'''Prof. Antônio Prancisco I -Emir fOI o aluno prrmerro 11:1"
no ce�tr.o da CIdade, que Joel Mac Crea e Virginia

'dos Santos". 'colocado, na turma que ter- fICOU,muito bom; parte da Mayo
Exercendo, o magistério'minou o Ginasío local em, rua Marechal Deodoro e 2) - ,CAVALEiROS DE

�
há �inte e cinco anos, a I Dezembro passado, sen do !.parte da rua Prínceza Isa- AUDACIA
virtuosa senhora pelo tran�-:_ finteligenci.a fulgurante. I bel. Está ,atual�en�e - cal- com:

('lJrSQ de tão grata ef'emérf- Seus, pais estavam de mu-\ çando a rua Aviaçao. Tim Holt e Virgínia Grey
<ue será certos estamos, bas-

.

dança para Porto Alegre, a- i
Movimento de Praia 3) - O HOMEM FOGUE-

tante f�1icitada. '

lf�m-de acompanharem. seu I Com a chegada do_ verão, TE
FAZEM ANOS, HOJE: i f ilho em estudos superrores, ! os tubaronenses estao pro- _ Preços :

SENHORES: O Ginasio Sagrado Cora- i curando as praias do nosso Cr$ 5,00"e 3,20
_ Newton Garcez ção de Jesús, celebrou mis-j lítoral, A .mais frequentada Imp. até .lO anos

_ Oscar Schmidt, sa de sétimo dia, à qual í é a de Jaguaruna, dado a IMPÉRIAL
, SENHORA: compareceu crescido nume- j sua proximidade da cidade. Ás 8,30 horas

--=. Zoraide Nunes. 1'0 de alunos, ex-colegas do i Tambem a linda, praia da VOCE JA FOI A J;3AHIA?
SENHORITA: inditoso moço. 'ITereza,

no outro lado da" Technicolor
_ Clara Junkes, fundo- Nova, Estação Ferrov�ária Barra, -;nunic�pio de Lagu- com:

, .

d D T C Dentro em, breve sera en-
! n, a,

esta a.t�al.ndo pessoas Pato Donald - Zé Cario-.narrc o . . .

,

JOVEM: tregue ao trafego a nova e'l- ; deste.município. ca _;_ Aurora Miranda e Do-
_ Adernar Moser. tação ferroviári� da E.

F·li
Rainha da Cidade - Maria

MENINO: D. Tereza Cristina, situada José Corbeta
_:__ Roberto, filho do sr, à rua Marechal Deodoro. 'A Após renhido concurso,

Osn i Vieira da Rosa� . parte que era jardim, .serâ 1 vem de ser eleita rainha da

''TIMOTEO JUSTO �AULO toda calçada, servindo de I cidade, a senhorinha Maria
"ALVES pateo de manobras, para os

I José Corbetta, irmã do co-

'I'ranccrre, hoje; o aníver- onibus; automoveis e outros luhecido "ás" da aviação,
-sárío natalício do 'sr, Timo- veículos. O prédio que é de i Corbetinha,
'tee Justo Paulo Alves. fun- dois pavimentos, em estilo: A eleita, obteve 18.049 vo

donário do Departamento moderno, tendo longa plata- tos, vindo em' segundo lugar,
,de Saúde Públi'ca. ; forma, e'veio resolver, ali- a srta. Zita May, com .....

"1 410 - Faz anos, hoje, o jo- gustioso problema da cida- 17.532.

'vem Walter Jósé Alves. de. ' (Dó eorresporidênfe)'.'
-

Assistência

ra Luz
Cr$ 6,20 e 3,20

Imp, até 14 anos,

IMPERIO
Ás 8 horas

CONQUI�TANDO
,

POINT
WEST

com:

James Cagney e Doris
Day

Preços :

" ,;�c.�'l,�,QO ,ec 3,g9,,.:_
Imp. até 14 anos.

,

'Eombate ao " Não· é aalar�ui'a a Ordem
dos Advogados do Brasilc�nr,�1'

RIO, 25 (V.A.) - Estêve
Dntem no palácio dó Catete,
'sendo recebido pelo presi
'dente da Repúblic� 'o cien�
tistá, Sergio de Azevedo, que
-desd'e 1927 v�m realizando

pesqui»as para a descober
'ta da cura do câncer...N�ssa
-audiência o cientista bl'asi
'leil'o entregou ao sr. Getú
lio Vargas a sintese dõs tra
balhos recentemente reali-
za dos no 'instituto·Nacional
do Câncer ,em Montreal, sqb
'tt sua orientação. O dr. Ser
gio de Azevedo apresentou
-também sugel'ltões para a

construção do Centro de
'Pesquisas, que fical'á }igado
ao Serviço Nacional do Cân
cer e, de acôrdo com o plano
estabelecido, 'funcionará em

estreita colaboração com a

_ Flmdâç.ãrO Laure-ano;,l'�ce
bendo ainda o auxiliô técni
co do instituto de Câncer do
;Montreal.

PREOCUPA. TAMBEM, OS CRIADORES, A

TIAGE� QUE SE FAZ SENTffi NAQUELE
NICIPIO FRONTEIRIÇO

,

I

'Es.�'
MU�

URUGUAIANA,25 (V.A.) 'para outros campos. ' Tam
- Estendendo-se a diversas! gando '() movimento de gadofi
zonas deste municipio, a af- 'bem os' negocies da safra de

• . !' •

tosa está provocando seria: lãs continuam paralisados e

preocupação ao criadores da : os crfadores que não perten
r�gião. O inspet?r veterin�-Icem às ,coop�ratíva� est.liorIO da Secr,etarm de Agn- com as suas las empilbadas
cultura, está sendo assedia- I Deis �alpões. Estes os' pro
do por ínumeros pedidos de 1 blemas que se apresentam à
vacina contra aquela epizo-Iclasse rural de Uruguaíana,
otia, dependendo, porem, o I no momento: a aftosa e a es

fornecimento, da remessa do I'tiagem,
com prejuízos para

produto por aquela Secreta- os criadores de ovel�as, que
ria de Estado. Em alguns estão lutando com enormes

setores está se fazendo sen-! dificuldades para vender as
til' a falta de chuvas, obri-

'

suas lãs.

Comemora-se amanhã,
com grandes festejos'

S. PAULO, 25 (V.A.) �
I Eliseos ao corpo consular e,

Comemora-se, hoje, o 3980 às altas autoridades civis e

anlversário da fundação militares. Após a recepção,
da . cidade de, São Paulo. será solenemente assinado o

O programa das festividades convênio escolar com a Pre-,
e inaugurações que serão feit.u�a Municipal. Às 17
realizadas naquela data te- horas será. lançada a, pedra
rá Ihicio ás 8,30 horas, com fundamental da casa pro
a inauguração de cinquenta pria dos cegos -e às 18 horas
casas para operários, em Ca- dar-se-á. o encerramento da

rapicuiba. Findo o ato inau- exposição da Marinha de

gural, terão, inicio, as nove Guerra.
horas, as obras da escada O "BARROSO" CHEGOU A

rodante, na Galeria Prestes SANTOS
Maia, dando-se a seguir a;'

.
S. PAULO, 25 (V.A.) -

inauguração das linhas de A fim de participar dos fes
eletrobus do Jardim Ameri- tejos comemorativos da Fun
ca. As homenagens aos fun- dação de São Paulo, está
dadores de. São Paulo estão sendo esperado, em, Santos,
marcadas para as 11 horas o cruzador nacional "Barro
no pátio ao colégio, junto so", .que, traz, a bordo dois
ao monumento que será ar: mil homens, inclusive um

tisticamente ornamentado. pelotão de fuzileiros na

Às onze horas e quarenta o vais. Os marujos patrícios
lancamento da pedra fun- desfilarão na capítal pau
da�ent.al do Hospital Mun.i-llista no dia 25"e em Santos
cipal, à rua Apeninos. O no dia 26. Várias homena
governador Lucas 'Garcez' gens serão prestadas. nesta
dará às 15 horas uma recep-!cidade, á tripulação do Cl'U-

ção no Palácio dos Campos zador..
'

.

ao bomem
do' campo

\

RIO, 25. (V.A.) �. O aS-'1 guido a medida impetrada,
sunto mais discutido na ses- 'por 4 votos contra 3. O pro- RIO, 25 (V.A) - O. go·

PAPAGA10' I' vel'l1ador ,'Amaral Peixoto '

,

são de ante-ontem do Tribu- curador Cunha Melo pl'Op@t; .
"

'
. •••

nal de Contas, foí um man- : que o Tribun�l oficiasse ao
assinou decreto ,criando do-

�S'---::; ,'1]i�:c*.�� ;:;::'

dado de segurança concedi-! procurador do Tribunal dp. ze centros sociais rurais a-

do pelo Tribun�l de Reeur-! Recursos, indagando, se o
nexos às escolas tipicas ru-

"18'
.'

., 'd ,sos, isentando a Ordem dos' qlesmo recorreu do feito pa-,
rais no interior ·fluminense.'

'I cruz,,el,ros 0, qUI ,I, e ca,,ro.e" •Advogados do Bl�asil da o�. ra o Supremo Tribunal, Este ato imprime novos ru-
.

I
mos ao setor de assistencia RIO, 25 (V.A.) _:_ O ves· carne.

'
,

brigação de prestar contas uma'vez que, de acordo com
social. pertino "O' Globo" publica Afirmà aquele jornal que,ao citado Tribtinal. Como se a nQva lei que rege os mau-

hoje, desenvolvida reporta- para prova do abuso, adqui-sabe, o Tribunal de Contas I dados de segurança, não ca-

TOSSIU n,

� gein feita pelos' seus auxi- riu uin quilo de carne porconsiderou aquela .entidade 'I be m,áis embargo.s. Caso não
'

,

� '. '
- liares em d�versos bairros

I
quarenta e oito cruzeiros.

uma autarquia e cO{lvidou ,tenha havido recurso, opi- �ao de,lxe. que. �as Bron
•• , para apurar. a 'exploràção O.s 'aumentos chegam até '&

a mesma a prestar as suas na pelo arquivamento do qUItes ou Rouquldoes "mea,
,

, 1
..... dos açougueIros, valendo-se OItenta por cento. ,contas. pr<?,cesso.'

'

cem sua saude. Ao prImeI- da liberação do preço da,1Não se conformando com ro acesso de tosse. tome '

, _

isso, a citada- entidade im-l· . "Satosin", o antissético das

CURSO BOSCOpetl'OU mandado de seguran- I

R ti CI b
'

C vias tespiratorias. "Sata-'
'

,
'

.

ça 'na la Vara da Fazenda: ecrea vo u e on-
siil" elimina a tosse, da no.

"

"

.

Pública" que foi denegado
• córdia', vas fôrças e vigor. Procure Preparam-se candidatos RQS exames pelo al'tg. 91.

pelo juiz Alcindo Pinto FaI- Com início às 22 horas de nlJs- farmacias, e drograrias Curso procurado por 'aqu�les que desejam,melhorar' seus
cão. llecorreu a Ordem dos hpje R. Clube CQncõ_rdia "Satosin" qu'e combate as ,conhecimentos nas disciplinas do círculo ginasial. Aula
Advogados pal'a o Tribunal I fal'á realizar �m seu sal�o b�.t:.p�quites,. as tosses e as inaugural no dia 17 'de fevereiro.
de Recursos, !tendo copse-I animada soir�e. conseq.uencias dos resfria· Informações e matrícula na LIVRARIA ROSA.

--�---------------_.-..-..-.....

.AVENTUR4S DO ZE-MUTRETA "

.�.�

c. R· •

/

o Chefe da 16a Cil'cuns

'crição de Recntamento con

. vida ,os interessados a com

'parecerem à Tesouraria da-

quéla Repãrtição, a fim de
'tomarem conhecimento das

"Instruções para': a habili

tação às pen sões devidas ,aos
veteranos das campanhas
do' Uruguai e Paraguai {l,

:quando falecidos, às suas

'viuvas e filhas".
(As . .) RaphaeJ l\'1unhoz de

Mo.raes - Ten. CeI. Chef�
{da 16a C. R. 'M.

'

NOTA,

'.

�\ ,,�"
. "'i�;

,

\�,�.
,L

'if
,.---:;.
,,_o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dois ., MoFliUmêntai.s. e�ltej.os"
Vtbra,� PI�litO �spor!ivo· ,tom ','o;� cotejo� de, terç� e, qointá �eiras próxim�s quando «)

Estndíantes dara co'mbate a Seleçãe Catarínense e O· 8otalogo fara valer '

:,
"

.' 'sua grande" 'classe enfrentando 'o Figaeireaese.', .

-.)._.()._.().-.().-.()._.()...(,....()._.().... (.....()....(,).-..c)....o....�)............,�.-.<�).-.<,....()._.o._.().-..c)�)....(�,....o.._.().._.()..-.<).._.(•
. '

, ,

"Estado Esportivo ,�

Caríecas, paranaenses e ta:" Inimigos do esporb� t Fracassou a temporàda do
tarinenses em confronto Por �azareno Coelho

. I' Na�uralmente ,

o técni�o Certntlans de p_ AlegreJ
. . Infelizmente, somos obri- Lourival Lorenzi, sem dú-

Chegará a esta capital, I campeão desta capital; Bar- gados a tornar público, para vida alguma umincansável .

.

viajando pela TAC, �o dia riga V�rde, vice ca:upeã des- c?nheci:?entos daquel�s, que que tudo �em feit� ?ara o! "OQU3·S· efetu'ado O J·ogo com .0 .Avai28 do corrente a equipe da I ta CapItal..

'1
amda nao sabem, as díf icul- bom rendimento fISICO e li u II

, Atlética Grajaú,.' vice-eam-! A Atlética Grajaú é um dades em que .se encontram {técnico da seleção catari-
'

peã carioca. Icl.l!,b,e
de ren?:ue em. todo o os jogadores integrant.es do.!nense

até agora não foi re-
.

Resultou num fracasso a 'forte aguaceiro e com .0No mesmo dia estará neé- Pais, tendo ja vencido as selecionado catarinense, ora compensado. temporada do Corintians campo tão alagado que mais

ta cidade o Selecionado da maiores equipes de basket treinando na cidade de Mas, em Santa Catarina Porto Alegrense, nesta Ca- parecia uma lagoa, extreou
Cidade .de Ponta Grossa, ba- que já passaram pelo Bra- Brusque. é assim mesmo. Existê tan- pital, O .clube gaucho deve- finalmente o Coríntians
se do selecionado' do Para- sil. Lamentavelmente a enti- ta gente pela Capital e mes-I ria extrear terça-feira, Porto Alegrense, conseguín- .

ná e vice-campeão nos jo- E o Selecionado de Pon- dade máxima da rua João mo no interior, dotados de. quando desabou forte chuva, do empatar com '0 'Avaí,
gos do interior do Estado de ta Grossa? Pinto até esta data, ainda elevado espirita desportivo impedindo a realização do campeão invicto da cidade,São Paulo: Lembram-se do último se- não remunerou a um player, e mais, possuidores de ver- seu prélio com o Figueiren- pelo escore de 1 x 1. Peque-
A Atlética Grajaú, é, tal- lecionado do' Paraná, que ob- nem se pronunciou a respeí- dadeiros "fortunas" e que se. 'I'ransperido para o dia no público assistiu a pele

vez a mais técnica e eficien- teve? terceiro lugar do Bra- to, se dizem amigos do espor- pirou o péssimo tempo; sen- . ja de futebol aquático, Deu
te equipe de' basquetebol do sil? Ora 'se a Federação Cata- te. Eperava-se algum auxí- do então cancelado o encon-

.

assim, prejuízo enorme a

Rio de Janeiro, Pois, o selecionado de rinense de Futebol requisi- lio inclusive dos poderes pú- troo temporada do valente clube.
Campeã carioca de 19�0 Ponta Grossa forneceu para ta elementos aos élubes com blicos, pelo que vemos, fi- AVAI X CORINTIANS gaucho. Monguilhot apitou

e vice-campeã carioca de o selecionado do' Paraná na- o compromisso de pagar cou no prometimento. Ante-ontem, debaixo de o jogo.
1951 é a única equipe que da menos que oito dos dez mensalmente a taxa estipu- Q'ue esta gente se' acorde -_ .... ,_.---' -- ----

MENGO·, no Brasil, a quem jogadores que comparece- lada pelo clube ou mesmo são os nossos votos. Todos UnJlllela decísãO do Campeonatoderrotou por várias vezes. rarn ao Campeonato Brasi- pela propria Federação, por- precisam trabalhar incen- V ". .

'

.

. GRANDES VALORES leiro. que, não lança mão de ou- tivar e ajudar financeira-
d S

.

d D.-vl-Qa-OPara ter-se uma idéia do . O nosso púb-lico, desta tras medidas que possam sa- mente (os amigos de> fute- ,a. eguD ,a
.

'!I
verdadeiro valor da Atlêti- vez, terá oportunidade

.

de tisfazer àqueles que tanto bol) para ver coroada de
ea, basta ter-se conhecimen- ver conscientemente aquele vêm se esforçando para ele- êxito a missão espinhosa de
to de que integram o seu grande jogador que' acaba var bem alto o bom nome do LourivalLorenzi-no preparo
conjunto dois nomes .nacio- de ser requisitado para o futebol catarjnense, _. -: qQ.:_nosso scratch, o scratch
nais e que já figuraram por Selecionado Brasileiro que Se a F. C. F. não dispõe representativo das cores ca

várias vezes no selecionado irá as Olimpíadas. -Trata-se de meios suficientes para tarinenses.
do BRASIL. Montanha e de lVIAYR, o maior jogador arcar com as despesas . do Oxalá o nosso apelo seja
Passarinho são dois "ases" do Paraná e que já recebeu nosso scratch, então

.

peça atendido pela F, C,. F., em

soberbos do basket-ball na- as mais' tentadoras propos- imediatamente dispensa .do contentando a esta plêiade
cional, apontados como joga- tas para jogar no Flamengo. Campeonato" Bfraaileiro dê de abnegados jogadores,
dores de grande classe e O público. de nossa capital Futebol deste ano.' -Já é tempo de tomarem
figuras obrigatórias dos vai aplaudir Mayr. Agora, o que não é possi- necessártà provídencla. O
selecionados. Pelo que se vê o público vel, os jogadores concentra- novo presidente óra na Ca-

RUI DE FRElTAS ilhéu vai vibrar de verda- dos e na maioria deles casa- pital-Federal que não séde-
Quem já não ouviu falar de com as jogadas sensaeío- 90S e .com -enormes respon- more por lá e venha solucío

de Rui de Freitas? Todos nais do Quadrangular de sabilídades, fiquem a mer- nar o mais rápido possível
por certo, quando o BRA- Basquetebol. cê de inúmeras e costumei- a crise na concentração de
STL, nas Olimpiadas, foi.() O Estádio Santa Catarina ras promessas. Brusque.

.

terceiro do Mundo, RUI DE vai reviver os quadros do, Aquela gente precisa de Felizmente a Federaçã6
FREITAS, dó nosso selecio- últim'o Campeonato Bl�asi: dinheiro ... hoje em dia' na- tem novo' presidente e nele
nado, foi o melhor e ma,is e- leiro, pois ninguem poderá da se faz sem o mesmo. depositamos as nossas últi-
ficiente jogador do Brasil. deixar de assisti� jogoS tão Temos acompanhado todo mas esperanças.
Capitão da 'equipe e jogador importantes e tão sensacio-: o desenrolar das atividades Aguardemos.
mais positivo, Rui de Frei- nais. ,.. esportivas na cidade. de
tas recebeu os maiores elo- PREÇOS POPULA�ES Brusque ... pelos jornais.
gios da crônica esportiva' A FAC cobrará, p},'eços po- Todos são unânimes em con-

mundial. pulares, especialissimos pa- fir:tnar o péssima. situação
Pois bem, Rui de Freitas ra a temporad�. i dos nossos jogadores.

é o Qirigente técnico da A-
tlética e, quando necessário
integra o seu conjunto, fa
zendo as maiores proezas
que um' jogador�bràsileiro
possa conceber.
Jogado·res dessa marca,.

Santa Catarina vai ver, gra
ças ao tl'àbalho da benéme
rita Federação Atlética Ca
tarinense ..

TOdos pois ao Estádio
Santa Catarina na próxima
terça-feira.
,QUATRO GRANDES EQUI

PES EM CONFRONTO
O público florianópolitano

vai assistir, no dia 29 do
corrente, à inauguração do
Torneio Quadrangular de
Basquetebol.
Trata-se de um torneio di

ferente, inédito em. Floria
nópolis. Quatro grandes clu
bes disputarão ·as honras da
vitória: Associaç,o Atlética
Grajaú, vice campeã 'cario-

.

ca de basket; Selecionado
de Ponta Grossa, do Estado
.Paraná; 'Caravana do Ar,

� Noticias de Porto Ale-

I
Tendo a F, C. F. resolvido, ca, lide re vice-Iider, respec-

que �. segundo' turno do; tivamente. A frente, com um

Campeonato da' Segunda Di- : ponto de diferença, bastarâ
visão de Amadores não seja ao Postal apenas um empate
mais efetuado o título será' para ser campeão,
decidido hoje, à tarde, en-'I

'

.

tre as equipes do Postal Te- Loca],» campo da F. C. F.,
legráfico e Caixa Economi- com entrada franca.

. ,

-----

(.

Em Brusque o Corin'ians
'Ao que' 'nos informaram,

o' "team" do Coríntians Por
to Alegrense efetuará dois

jogos na cidade de Brusque,
enfrentando hoje o Paysan
dú e amanhã a Seleção Ca
tarinense.

Salum' na ' presi�ência: da fCF ., '

'Tendo seguida- para o Rio, sidente da F. C. F., assumiu.
chefiando a delegação de II a. presid�ncia da enti�ade o

.

Remo o sr. Osni Melo, pre-' vIce-presId.ente Antomo Sa
'lum.

·Nolas divertas Grandiosa regata a. vela

gre dizem que vai ser cria-

A imprensa carioca e a
.

visita ��ll�o�x=���;tl��:i�i�i�:�
.

.

" de Futebol ProfissionaL

do Bo.fafo"o a esta 'Ca'pt·tal ". -; �manhã, no 'Maracanã,S Jogarao ,Flamengo e Des-
.

-

-purtivo',de ..d�1i.
Já está definitivamente sua administração. E, fi- - O Racing, de Buenos

assentado que (> Botafogo .nalmente, o terceiro objetivo Aires estreará no Rio na

jogará a 31 do corrente, em. da viagem do "Glorioso" se- pl'oxima' quinta-feira, en

Florianópolis, atendendo a rá o de receber, "in loco",. frentando o Fluminense,
gentil convite recebido 'do uma taça que conqúistou campeão carioca de 1951.
Figueirense, o tradicional e numa consulta popular para - O "five" do Flamengo,
querido clube da capital ca- saber qual o clube carioca, em excursão. pela Europa;
tarinensé. mais qU'erido em Santa Ca- obteve, terça-feira, seu sex-
Torna-se interéssante no- tarina. to triunfo consecutivo ao

tar que com essa sua visita UMA UNICA' PARTIDA vencer o Olimpique de Mar�
ao Estado sulino atenderá, o Ao contrario, porem do sel.ha pela contagem de 56
alvi-negro tres gl'andes ob,,: que chegou a ser dito, o Bo- x 34.

-

jetivos. O primeiro eyidente� tafogo somente disputará - Ezard Charl.es tentará
mente, será o de correspon.- uma unicá partida nessa 0- recuperar o título,máximo'
der a distinção contida no portun\idade. Mesmo porque do box mundial, em começos
convite que lhe foi dirigido; não terá tempo para mais, de abril, frentea Jae Wal"
depois será o de participar já que, devendo participar cot,
das homenagens que serão I do Torneio Rio-S. Paulo, de- - Saul, extrema do Avaí,
prestadas ao governador' do.1 verá estar de ,re,gresso an- .iá se encontra .na concentra,:

ES. tado, I�ineu Bornhausen, 1 te.s do inicio do ceI:tame, ção de Brusque, lutando pe
como motIvo da passagem marcado para o dia 2.

.

lo posto do qual foi titular
do primeiro aniyersário de (Do "O Jornal", do Rio). do Scratc·h por vários anos.

Grandiosas regatas a ve- com a vitoria do barco ar

la estão marcadas para ho-
\

gentino "Alfard". Hoje, com
je e amanhã, nesta Capital, ! início ás 14 horas será efe
tÔmandó parte os velejado-: tuada a prova de Lightnings
res argentinos, uruguaios e e amanhã com início às 10
brasileiros que particb?a- horas a de Sharpies 12m2.
ra!Jl da' Regata de Oceano i Diversas embarcações de
Montevidéu -:- Floriallópo- I VeleÍl:os da Ilha e Iat� �lu
!is encerrada sábado ultimo 'be, locais, tambem partIclpa-,

.'

i rão das proyas.
.

............................................

Curso de Humanidades
I .•

/,

ARTIGO 91

Curso fundado em' 1940
\

Matrícula para 1952; dias 30, 31 de Janeiro e 10 de
Fevereiro - das 19 às 20 horas, na·Faculdade de Direi

to, sala dos fundos..

Reabertm·a das aulas; 4 de Feve,reiro.
:.. ,Aviso; .Os candidatos façam empenho pai'- uma fre

queneia desde o início do ano leti�o, para 'aproveitarem
as' aulas b;,ísicas iniciais.

I

Informações prévias - Almirante Lamego nO 67.
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Modernas aujomotrizes
.

.

para o Brasil
M.ONTREAL, 2'4 (V.A.)

j
mondou ao todo 60 locomo

- O Brasil fez uma enco- tivas por conta. da "Central
menda de 48 automotrizes do Brasil". Trata-se de lo
'�'Diesel", representando um cornotivas de um peso um-"
'valor global de 8.500.000 dó- tário de 123 toneladas, de,
lares, à sociedade "Montreal pois de carregadas e dota
'Locomotive Works Ltd", a- das de uma velocidade de
.:nunciou seu vice-presidente, 104 quilometros por hora,
sr. G. Miller. Por outro lado, o sr, xn.
As entregas serão feitas Iler sa.ientou a intenção da

mo segundo semestre do ano "Montreal Locomotive ....

em curso e terminarão em !Works" de mandar buscar
'1953. I ferroviários brasileiros va-

@ Esse foi o maior pedido i
ra fazerem no Canadá um

.atê agora recebido do

eS-1
curso de 8 semanas que lhes

irangeiro pela co�panhia, permitirá s� familiarizar:m
acrescentou o sr. MIller, sa- com o manejo e conservação
]ientando que o Brasil enco- 'dessas automotrizes.

.

,

8.U8 INTERBSS.S NO
Rio de Janeiro aerio
bem' defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVJ18
advoCado

A�. Rio Bralllco, 128 - Sala. 1101/6
Telf. 82-694.2 - 22-8001.

EDITAL
Hercil io Luz Filho, Ofi- ros), contra M. H. Simon,

-cíal Privativo de Protestos estabelecido nesta praça. E
orla Comarca de Florianópo- como não houvesse sido en

Iis, Capital do Estado de centrado nesta. cidade o de
Santa Catarina.

,vedar, pelo pfesente edital,
Faz saber que está em seu intimo-o a vir pagar o valor

'Cartório, à rua Deodoro, n. da dita duplicata ou dar as

5, para ser protestada, por razões de recusa, notifican
falta de pagamento, uma do-o, desde já, do protesto,

edl1plicata. de n. 64.439, emi- caso não compareçav
tida em 28-2-50, por Cia. Fa- Florianópolis, 22 de janei-

.b�o Bastos Com." e Ind., de Iro de 1952.
Sao Paulo, no valor de ....
'Cr$ 4.950,00 (quatro mil, no-I O Oficial: Hercílio Luz
vecentos e cincoenta cruzei- 'Fflho.

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

eia! Privativo de Protestos efetuado contra o emitente
-da Comarca de Florianópo- devedor Euclides Palma Ri
Iis, Capital 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 Bra

.

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 Promissó
valor de Cr$100.000,00 (cem rias ou dar.as razões de suas

'mil cruzeiros) e duas no va-: recusas, notificando-os des-
101' de Cr$ 50.000,00 (cinco- de já, do protesto, caso não
"€nta mii cruzeiros) cada compareceram.
uma. Ditos títulos são emi- Florianópolis, 22 de �anei-
tidos por Euclid-es Palma 1'0 de 1952.
'Ribeiro, avalizados por Aci-
'lino Costa Aguiar e a favor O Oficial: Hercílio Luz
'-de Alziro Ramos_. Pacheco Filho.

FloriAnópolis, Sábado, 26 de Janeiro de 1952

El'imine as

ESPINHAS
A causa C...batid••• 1.0 Di.
LogO á pl'imeira aplicação. Nixo

d.rm começa a eliminar' as espi
nhas corno si fosse por mágica.
Use Nixod.rm á noite. e-sr, verá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa.
Nixod.rm é uma nova descoberta
que co m ba te o s. p.a r a s

í

t o s
da pele causadores 'das �spinhas,.
frieiras, manchas .vermejhas, acne,
'ímpíngens e erupções. V. não po
derá Iíbertar- se destas' -a.fe cç õ e s
cutâneas a menos-que elimine os

germes' que se' escondem 'nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
ta, peça Nixoct.rm· ao seu farma
cêutico,...boje mesmo, P>,-, nossa ga-

MiXod ���t�ato� .

.... II CIIUMII .proteçio.

I
.,
t·

. . J

A�AGOIIIA DA
MSM�,
AII.I....... '••cos MIDut.. � .

Em poucos minutos a nova recei
ta Mendaco - começa a cír
eular- no sangue. aliviando os aces
aos e os ataques da asma ou bron
quite. Em pouco tempo é possível
dormir bem respirando livre e. fa
cilmente. Mandaco a l

í v-í a-co, mes
mo que o mal seja antigo, porque
dissolve e re-move o m ucus que
obstrúe as vias respíratórtas, minan
do a -sua energia, arruinando sua
saúde, fazendo-o sentír-se prematu
ramente velho. ,M e n d a c o tem tido
tanto êxito que se oferece com a
garantia de par ao paciente respira
ção livre e fácil rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento da asma
em poucos dias. Peça Mendaco, hoja
mesmo. em qualquer farmacia. A
DOssa garantia. é a sua proteção .

�------------------------""--------����-----------------------------------,____-------------------------.------�----------------�------------

OLua DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO MÊS D� JANEIRO

:DIA 2'6 -_ INICIO DO "BINGO DANÇANTE". UMA·VERDADEIRA NOVIDADE PARA A SOCIEDADE DE FLORIANÓ-
...... .. _ ..__ _ _�._ .. __ . . . !OLIS._����IME�!<!_�O.�% COM VA�!����_����Q.�_.. '. ..

.S40 FRANCISCO DO SUL para NOVA 1081
tnfOfma.�(5•• GomOI Agent••

r c. '.OÓpOI1'- Carlol HoepckeS/A - Cl- Teletonc },2U ( Rnd. telea.
,e:., •

...nci.co do Sul-CarIo. Hoepcke SA -CI -TeleJooe 6 MOORBMACR

SAIBA MAIS ESTA

Apêlo à Mulber
Catarinensl
A Sociedade de Assisten

cia aos Lazaros e Defesa
contra a Lepra.em Santa Ca
tarina, vem, por intermédio
da sua Direto+ia, fazer um

apêlo à.mulher catarinense, Ique sempre tão generosa se

mostrou para com esta can

sa, no sentido de cooperar
na Campanha Pró Confec

ção de Roupas, 'que ora se

inicia em beneficio dos fi
lhos dos Lázaros, internos
no Educandário Santa Cata
rina.
Contando de já com a boa

vontade de todos, aqui dei
xamos o nosso agradecimen
to.

A DIRETORIA

Partícípaçao

Jstude Português
Inscreva-se no Curso de

Português por Correspon
dência (da Revisora Grama
tical), dirigido pelo Prof.
Ernani Calbucci. Essencial
mente prático. Considerado
o melhor pelos ilustres gra
máticos Silveira Bueno e

José de Sá Nunes. Aulas
semanais (impressas). Du
ração: 14 meses. Mensalida
de: Cr$ 40,00 - Rua Anita
Garibaldi, 231 - 6° andar
- Tel. 2-9361 - São Pau
lo. Inscreva-se' hoje mesmo

ou peça prospectos.

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

Manoel F_ Rodrigues
e

Senhora

Romario Carioni
e

Senhora
têm o prazer de partici
par a V. S. e Exma. Fa

milia, o contrato de ca

sarnento de sua filha
ZÉLIA, com o sr. Alcir
Fernandes Rodrigues.
Blumenau, 5-1-51.

Zélia

têm o prazer de parti
cipar a V. S. e Exma.
Família, o contrato de
casamento de seu filho
ALCIR, com a 'srta. Zé
lia Carioni.
Rio de Janeiro, 5-1-52

e Alcir
Tem-se -como certo que Q

parnasianismo foi introdu
zido no Brasil com o livro

Aulas d� Inglês. j "Fllnfar1'as" de Teófilo
PRATICO E TEORICO Dias.

Professor Benson Godofredo Rangel, há pou-
Rúa Deodoro n? 3 sob co desaparecido, deixou

.

duaa novelaa i êdit "1<'
Diariamente .

uas nove as me I as: � a-
.

1 Cloriosa" "O B.

Dás 8 às 12 e das 14 às 19. ,ange oriosa e s. em
Casados" que serão publica-

V d
. das próximamente pelas

en . e-se Edições Melhoramentos. '

Vende-se a casa à Rua Camilo Castelo Branco ja
Presidente Coutinho na 34. Imais pensou em sair de Por-

Tratar com o sr. Antônio It�gal para .goz�r a sua gló
Cesário da Silva, das 18 às na. Pref�l'1a VIver em pe-

21 horas à rua Crispim Mi- quenas CIdades e ao morrer

ra, 34.
'

deixou.concluidas 262 obras.
"MaJor Barbara", "Ho-.

mem e Super-Homem", "O
Homem e as Armas", "Ct·
sal' e Cleópatra", "O Discí

pulo do ,Diabo" são os livros
Na praia da Saudade, em' de' G. Bernard Shaw publi- '

Coqueiros, . ao lado do gru- cados no Brasil pelas Edi

po escolar "Presidente Roo- ções Melhoramentos.
sevelt", com 45 metros de Manuel Inácio da Sllva.
frente e área de 400 m2. Alvarenga chamado "oIíríeo
Todos' os lotes servidos mais ardente do nosso sêcu-

de água encanada e luz. lo 18" foi sócio da Areâdía
Informaçges no locaI com Ultramarina com o nome de .

o sr. Gilberto Gheur. Alcindo Palmirone.

confirmam

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM

BENZOMEL

Parjicipaçáo
Antônio Kowalski

e

Léa Poll_i 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.

Lotes à venda

Clube Doze de· agosto
:FINAL DO PROGRAMA PARA O MES DE JANEIRO

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

�spol'tistas Brasileiros - Argentinos e Uruguaios, que
'l'ealizam a Regata Montevidéo-'Flol'ianópolis. À mela

noite Grito de Carnaval de 1952.
NOTA - Fica transferida para o mes de fevereiro

·a Inauguração do "Bingo Dançante".

MONTADORES DE CALDEIRAS \. .: t

Grande fabrica de caldeiras a vapor, procura
montadores com profundo conhecimento e pratica
na montagem de caldeiras _a vapor de tipos moder

nos, tanques e instalações completas de usinas tér

micas.

Cartas à CYCLOPE S. A. - Rua Visconde de

Parna.iba; 1.110 -8. PAULO.

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

I
.\�9G..�_u�.._�� h&CZA

, .
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Florianópolis,. Sábado, 26 de Janeíro de:....:l:..:9...:i:.2.:..._�_....:.__.....,��__.. __...,__-�-------------------------- ��.M ..L:'�:....ft.i.�..b.L. , _'.".'1-

Di-scurso Que Define... Ptt�!!�!�!!iakO�!"I!�!!�!Y!da :���!�?c�ªt,�!��a����u.Notável obra de previsão, E os jovens, em cujas é 'que vimos perante esta E- permissão para repetir aqu i
freguezes vendendo as conservas alimentícias Geléias.em que o Chefe do catolíeís- consciências sempre encon- gregia Corporação Legisla- o final do discurso de es-

Geléia é delicioso e nutritivo alimento, exclusiva-mo; equacionando, por ante- 'traram guarida Os êcos de tiva,' apeiar para os, nobres trêia que fiz nesta Casa:
, mente de frutas integr-ais e açúcar puríssimo.cipação, os problemas de .aalutar rebeldia, onde estão e ilustres colegas, que na Rogo de Minha Parte, a

Geléia alimento ideal, saboroso como sobremesa, eomum mundo que prometia se para corresponder os apelos legislatura que se, vai ini- Divin-dade- Eterna, que
.

os bananas assadas, saladas de frutas, tortas, pudins, ..

te.ati:itar mostrou à humani- contidos no fundo de tais ciar a 15 de abril próximo, trabalhos desta Casa sejam cheios de bolos, ínegualâvel pára passar no pão e idealdade - que, o catolicismo se mensagens? Onde �stá a glo- possamos apresentar mais' inspirados n:stas tr�s gran-
para merendas escolares.não esconde na cómoda pas- � riosa e irriquiéta Juventude trabalho como também, as- des concepçoes sublimes :
Fabricado em 'Curitiba..sividade diante dos graves: para se inspirar na combati- aistência aos desprotegidos : Pátria _:_ Religião - De-
Único vendedor José Manoel da Silva, em F'loríaaô-problemas a que é chamado, IVidade de.Silva .•Jardim, na da fortuna o apoio aos a- mocrâcía,

polis.
.

,por predestinação histórica, redenção .de Silvio Rome:o, R'riculto1'es' e operários que
d 0.1· Rua Assis Brasil _ São José.à opinar. I. IlJ'a audácia de um Tobblas �ão os herois anonimos do Retôrlo· 8 U -. ••••••••••••••••••••••• 11" ,.O discurso a que nos re- I Barreto, ou no desassom 1'0 mundo, leis que os auxiliem,

b'
., -.,' s v-. ,. '

.. , • '.' ',!.
'

,

"lu" 'O'" ,

ferimos, ql.;� , logrou apre-1 e intrepidês de tantos ou�ros devem ser votadas para. im- tiral'lar
'

•.
,

A 0110' provlsoslo ao . .

_

ciável ac�stica. nos meios I cujo filão, por certo, se não pedir 'que as ideologias' mal-

'1Sna'nb� ," I

", """0'nal,-c'mo . tederal ipolíticos e jornalístico do
j estan�a .em Volney C911aço sãs aproveitem-se na práti- D.. «!, '* '!J

Rio de Janeiro, é uma p�ça I
de Oliveira, _mas c�Jo facho, ca de miserias e mentiras

nia espanhola. Acrescentou RIO, 25 (V.A.) _ 0_ f'un- carreiras do serviço pubfí-
'interiça, sem fendas ou in- com galhardia, esta sendo a- em proveito dos falsos era-

que' a Espanha estaria dís- cionalismo civil da União, co federal. Esses -estudos,
terstícios, através/ do ·qual gitado para, na densa treva sileiros.·

posta a arrendar a base de premido pelas dificuldades porém, pela sua natureza"
palpita um espírttc ágil � das acomodações e do �on- A boa marcha de "nossos

Gibraltar; à Grã-Bretanha, a de vida cada vez maiores, e exigem tempo para sua ultí
ávido por soluções imedia- formismo, rasgar clareiras trabalhos legislativos, im-

curto prazo, para sanar o que só tendem a se agravar, mação. Daí a idéia que a-,
tas, tudo sob o signo, de a- aos que não querem capítu- põe-se a existência de per- embaraço político da trans- vem se articulando por meio) caba - de surg�r no sentido
cent.uada formação cristã. lar. feita harmonia e compreen- ferência. Disse que o valor de um movimento �enttrall de s�r c.oncedldo um abone

É um depoimento de uma Os boatos são volates como são exáta dos Senhores De- de- Gibraltar como base' a-I para. pleitear melhol'l� de i provisorro aquela ��merosageração sem cumplissidade plumas, para suspender es- putados, sem côr partídãría, chava-se' reduzido notada- "vencimentos. 'Esse 'movrmen- classe de vmte e tI1�ta porcom; o passado. É uma men- tas, como para diluir aque- sem constrangimento é ir-
mente porque toda a Espa-I to alc�nçou imediata re��o- c�nto, sobre os atua�s ven

.sagem expedida pela vonta- Ies não se faz mistér grande manados num só ideal, pos- nha ficaria disponível, se nancia no Congresso NaCI?- cImentos,. como medida de
de de um convicto e seguro argúcia ou qualidades posi-: samos apresentar ao Esta-

se efetuasse a proposta aín- Inal e o presidente G�:U�lO emergencia,dos rumos convenientes à tivas, Com visos de verda- do e ao País, que o esfor-
da americana à Espanha. Vargas chegou a aludir

.ln-Ihora atual.
.

des, soprados de ouvido a co que despendemos pelo O dirigente espanhol dis- I, d�retamen.te aquela aspira-
--......--------

, ouvidos, de õntem para ho- bem público é a recompensa
se a C. L. Sulzberger, cor- çao em discurso que profe-Nesse trabalho, - qual [e, passaram a ter vida. em- que tributamos á confiança. respondente do "New York Iriu recent�mente, . dec:�-Ibússula, - a ponta imantá- hora artificial e clandestí- que nos foram' depositadas Times", que a, Espanha' da- rand? q�l: o ,funcIona: 10da da agulhá está, sempre e nas, alguns boat.os visando pelo eleitorado .catarinense. ria boa acolhida a missões publico n�o serI�, esquecido que 0/.8.sempre, voltada para o seu informar que a Lei 22, de 5 Senhores Deputados : A
militares americanas, se a pelo seu governo ':. deve di$<:6r�norte magnético, que é o po- de outubro de 51, que con- Assembléia Legislativa de 'I d A Asar dI'SSO o que eX1S �1

,=-, ..eserv60" ."..'

ajuda fosse promu gn a. s,' pe
. '_

"-

4") ull� AxlManvnn,.....;_.vo de Santa Catarina.

I
Gedeu aumento de vantagens Santa Catarina, pela minha f t d creta sao os estu UW '-",-i} _. missões intru,iriam as \ 01'- e e SOJ� ,

. -, .

,
•

E de depoimentos COl'�JO- aos funcionários públicos de fraca vós, não pode deixa;:
ças armadas espanholas no i dos que vem sendo rea]I�a- TAC _ CATMIf'fEft_sos e. francos, proferIdos

J
Santa Catarina, haVia, sido desapercebida a notável ad-

uso ,de armas e técnicas,mo-l dos pelo DASP com o ob:le- eOHllllNNfAnuma lmguagem que .o povo julgada inconstitucional! ministração que o Exmo� Sr. -dernas "Itivo de reestruturar varIas,
.entende, pois ressuma ela A inconstitucionalidade Dr. Getúlio Dorneles Var-

;..��..�...�..,�..,�..����..,�..!++,...�,....:..:..:..:..:..:••:..:..:..:..: :..:..:..:..;.lealdade de um homem que dessà lei só pode ser decre- gas, ,D. D. Presidente di> '" * * ��_ * � • * � **. +••-1, f t .... '

�
nã,o tem mell.O de an asmas, taela pelo Egrégio Supremo República, vem 'imprimindo �

d
. ...necessita, evidentement.e, a Tribunal Federal, ouando, a' Naça-o, em todos �s seus

'ti••

A 'E I t '1 a"n Ia··
..política brasileira, numa re- em reunião plena. E isso qu�drantes, .. num esforç,J :�!:�' .

.-

,

,

, e roo
. :f..I�belada atitude de libertaçã.o ainda não ocorreu. N'ão constante de assentar bases

� -.i"....contra os asfixiantes. e l;e- constitue julgado um ,pare- construtivas para a estabe- ttrógrados processos do re1- ceI'; pois a própria termino- lidade e segurança do Bra- 'ti... IQUIDIFICADORES A
_ �t"cionarismo impenitente e 110gia assim nos diz, por mais sil, merece o nosso incondi- ..... L ' - rno

�(bolorento.
, respeitável que êle seja. cional apoio, como deve mê- ..�. EN'cERADEIRAS - Arno 'I.

�tI'eceI' de todo o,brasileir,) ....t DISCOS S·tar e Copacabana ....treze·"iíáíses-àMiííêi·-1ô-ó-iilfesia'âm ����l��ê:;�� en�orS�:11;���� i:' RADIOS� Hikoc, Clipper, lnvictus, Marconi, Orbiphon ':t
soa D,reo'copaca-,o a·s Naço-,es OII·d8�, cabe-nos levar a S. Excia. :!: RÁDIO-ELETIRO�AS' - Bush, Standm'd Eletric e Clip- �f'-

i1 os nossos aplausos e a nos-
..�� per- nVlctos

. .t"PARIS, 25 (U.P.) � Os

Iquer que o governo frances sa indefectivel solidarieda- : .

ES E AUTOMATICOS P I &delegaqps de 13 países ara- entre em negociações com de. �t'" TOCA-DISCOS - SIMPL . - aI - �t.bes e asiáticos nas Nações a Tunísia cujo movimento de /:, �t"
.

lard, Colaro, Alliance, V. M. Triomatic, Webster .:;:Unidas. manifestaram-se Ilibertação visa autonomia Camia..., Gravatu_ PU...!..
. Long Playng) •"seriamente preocupados" de governo, exceto quanto mil" 'Meia. daa. melhor... ..--:. .

G·b C I t C I ��com os acontecimentos na à Pefesa e Negocios Estran- nelo8 menores J)re�o. IÓ ....�. 'GELADEIRAS - Frigidaire, 1 son, 00 era or, ros ey ....Tunísia, ao presidente da geiros. O presidente da As- ('!ASA MISCELANIA - RII' ..�. _ garantidas por 5 anos i.t�
-

Assembléia, o delegado me- sembléia pretende expor as ��().!':�!.��!.!!!!!!._u . .!. A'P·-�RELH.O'S·' ELETRICOS EM GERAL
-"',

'xicano, Luis Padilha Nervo. propostas dos delegados á- ��� �_.m

�
U

..,Durante a visita, indi.caram rabes e asiáticos à delega- Decisão pela ::: 'Fogareiros de uma e duas bocas abertos e fecha��s, Ferro. ,;que desejariam uma, atitu- ção francesa. O presidente

I :..' ide e�gomar; Transformadores,' Estab,hzadores,. �'"de do presidente neste to- acha que sua' missão será CA,tA dA Da a �-�'::Ican�e, porém 'nada pediram de. intermediário entre �s
'

_

U
T .'. fi, ..+...

. Máquinas elétricas de fazer \AI.le e motores para ')�de definitivo. Os delegados duas partes. O novo primei- Naçoes Umdas, ParIs, _2S ..�. máquina de costura' '*�em 'q'uesta-o são os do Egito,' "

t f 'Ed' (A.F.P.) - As delegaçoes f' _

'

'. . ,

Q o-lO, mInIS 1'0 ranc)es, gar,
,.

-'
"

I ( I _.. FOGOES _ Elétricos econonucos. a gaz ou uerozene. "
;,Siri�, Il'ak, Pérsia, Libano, Faure� que obteve um vot� da AmerlCa �entIa Sa va

� _

.
" ,_,

_Saudi Arábia, Afganistão" de c_?nfíança na Assembléia'l�or, Cost� RIca, Guatemala
..�� . MAQlJINA DKCOST.URA: .

Bh'mania, Indonési'a India, NaCIOnal, .prometeu manter e �O?dUla�), _apres���aram ..�. ORION_ É dotada de todo o que se pode querer de umaPaquistão e Filipinas. A a soberanIa da 'França na hOJe' a Comlssao PolItlCa um : I
'

�� .,

OS URA P ri
. _

t'
. ,Tun'isia pediu auxilio do Tunísia embora tentasse projeto de }'esolução que pe- �.. MAQUINA DE C, T : - ,e elçao eCnICa,

Conselho de Segurança. t'eatar �om o bey as nego-
de hovamente ? parecer da '�.". Linda aparencia,"Material de la qualidade e fun-PadiUa anunciou, por in- ciaç�es de gradual trans�e_l�orte I�tern.atClOdnal deb/us- ,

cionamento leve e. ritmado. Completa' assistên-

j
termedio de um portá-voz, renCla de .p.oderes admillls.- tIça a 1.es�eI o o pro ema �

• ".. • • • •

SE
I

,que· o grupo árabe-asiático tl'ativos à propr.!a nação. da admlssao de novos mem- •
,cla tecnlca -_ EletrolandIa - EdificlO IPA _

I. - bros. � Andar Terreo ID O ,- -I· d 'A
' - A proposta ·latin.o-ameri- f .

,

,

•

,;,_.
. •.

, r_ C aCI 10 e rBulO cana pede

particularmente)'
ORlON _. Venha (va) a senhora mesmo ver e ��ammar t�CIRURGIÃO DENTISTA r que � ,C�rte declare quais.

i:,: ,

. de perto esta MAQUINA DE .cOSTURA e verifi...
.

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto - Sala I - os cntenos que �,�vem �er "

U é ela a preferida pelas mulheres de .:�- Fone - 1.430 - tomados em consIderaçao, q�e por q e
.

.
"

. " .. ,. �'l'ratamento cirúrgico e Cura da Piorréa Alveolar. para interpretar-se o resul- todo O inundo. - Completa aSslstenCIa tecnlca. ,.Extração.C.irúrgica de �ocos rad�culares (por Apicetomia) tado da. votação no ?ons�- ;'.; 'Vendas a vista e a prazo. .tPartIcIpa aos AmIgos e clIentes que, no dia um de lho ,de Segurança, a Iespel- ..�. f'· _. ,. M t
.

I dIa :Fevereiro, começará a funcionar um novo Labo�atório de to da admissão de novos .!. ORION \_'
-. Pe�a sua p�r elçao t:cm�a - .

a erI,a .

e

�,Prótese, sob �. direção de um Técnico vindo do Uruguai,

ln:embl'OS'
e se o �ot? nega- .!. qualidade e Imda aparenCIa. - E a �aquma de· 1formado pelo. mais credenciado €specialista da Amé'rica tIvo de uma potenCIa per- • costura preferida pelas mulheres de todo o mun- �!.do Sul, em Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Pa- manente do Conselho, ou se- �.. 'I·'" .

"
. d.�latina).

.

- ja" o veto, pode' bloquear a �t· do. Comp �ta asslstenCIa tecmca - ven as a J.Serão Executados T.ambém:· . admissão �e um país que te� �t" vista e a' prazo. Eletrolandia _ Edificio IPASE. ..�.1 Pontes Móveis e Fixas. nha recebIdo sete votos no �:.. Ad, T" ,2 Qualquer Trabalho Acilico e demais trabalhos pl'O- Conselho em seu favor. �t. -, n .ar _erreo. ,." �téticos pela técnica mais recente.· O referi�o projeto de re- �� ORJON - Fabrtcaçao esmerada da IndustrIa Japonesa. �t•.solução !oi apr�senta�o n.u- +.�. Borda_ costura .para à frente e para trás. Com- �t'"ma sessao dedIcada a dUI-
..:.. '

• " • , • •
' ..

cussão das emendas apre- � pIeta asslstenCla tecmca. Experimente uma e ve- .�. �sen!adas ao projeto de re�o- .:. rá por,que é a máquina de costura preferida por .:..1uçao peruano, q.ue convH!_a �:"" -Ih d
.

d todas as nacionalidades.
' .�os. Estados candIdatos a a- �r

mI ares e pessoas e
+.�+presentarem as provas de �... ,

'�� '�
..

� ��.sua qualificação. �:..:..:..:..:...:..:..:...:..:..:••:..:...:++:..%++:...:..:..:..:...:..:..:+-+:..:...:�:I,'ti."'''.H.W.W•..,

RF,PRESENT INTF,·BIJUTERI &8
(Inclusive para o Carnaval) procura-se bem rela

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

/
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,n E�T,AOO Florianópolis. Sábado, 26 de Janeiro de 1952
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J A N E I R O ." ',.

DOMINGO _' dia 27' - SOIRÉE MIGNON :_: 4S 20,30 HORAS.'
: "

FEVERE'IRO
SÂBA'nO _ dia 2 - GRITO DÓ CARNAVAL - ÀS 22, HORAS.

i .
,

.

.

;�

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

f'armacías 1,lxâm� fJp. admh:��ft aos g;násio:\
d PI t

- 2a ÉPOCA EM FEVEREIRO
r

p an ao Curso sob a orientação da Profê, Antonieta de B�rros
26 - Sábado - Farmácia Fernando Machado, 32 - Fone 1.516.

Moderna - Rua João Pin- Matrícula aberta das 16 às 17 horas.
to, Abertura das aulas a 2 de janeiro.

27 - Domingo - Farmá- Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado).
cia Moderna - Rua João

-'
.. -._-.--

VIVERI MORRER I Fraqueza, em gt'r'i'! Pinto.
, -, '", .'

b fl t d i
O servico noturno será e-

, ., "
,

II

.VIU o...ur.eoso 8uJ1 fetuado pelas Farmácias
'-ÔlPo���i' d; ;t>� g-u:�. C; -:�,ngtJe é' �- viêJij' (Silv ira)'

•
StÓ. Antôniõ e Nóturno ai-

'I'ouiíiqne-se com SANGUE-
" el tua.das às ruas João Pinto e

�
NOL que contém excelentes I Trajano n. 17. so

.......,rf- elementos tônicos, tais como: A presente tabela não po-

, "<7 �� FÓsforo" Cálcio, y�madato e derá ser alterada sem pré-

�� �ª Arseniato de ROd!O, etc.

I N G L liS A ���:����'ização dêste D�par-I
\$ ;;;., Os pálidos', anêmicos, esgota-

I�1lêi ��i�;,e��ii:��a�o��i�:;=si�: I (fi�Ii'�li' t .]
�� quítícas tonilicar-se-ão com o

r Õ N I C A . A P E R I T I VA

'Deposito de Moveis,VENOE-SE
MOURA

Dormjtórios _. Varandas _

- Copas Laqueadas.
Pastex., .

Reforma de Copas Laqueadas - Peças avulsas.
r ", Ultimas'novidades.

, Preços Módicos
Rua Conselheiro Mafra na 182 - Fpolís.

..•
Dois lotes de terra situa

I (!�s na rua D�métrio �ibei-'
e Iro, nesta Capital, sendo um

'I,clt>
esquina própr,io para

construção de casa de co-

mércio ou residencial. ,

, A tratar na mesma rua n.

38, com Vilela.

F R I E I R A.S,
ESPINHAS, "ÉTC.

,PARA FERIDAS,
•

E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,

DIREITO Cr$
10'0',00
480,00
150,00
130',00
56,00

Noções de Finanças e Direito Fiscal, .

Comentários GÓd. Proc. Civil - 4 vol, .

Normas Jurídicas de Contabilidade : .

Comentâric Cód. Penal _ .
'

.

O Divórcio •.........................

'

.

Teoria e Prática do Proces-so Fiscal , ..

- De Plácido e Silva
- De Plácido e Silva
- De Plácido e Silva
- Ribeiro Pontes .

'

- Érico Maciel FO...
- Roque Gadelha de

Melo .

- Napoleão Teixeira
65,0.0
40,00.o Suicídio .. , ' : ......•..........

ROMANCES
Dinheiro Graudo - J'ohn dos Passos ..

Manhattan 'I'ransfer - John dós Passos ..

Aventuras de um comunista _
'- John dos Passos ..

3 Soldados ._ .. ; ,

'

" . . . . .. . . . . . . ..
- J-ohn dos Passos ..

Paralelo 42 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
- .John dos Passos ..

1919
, :.. , .. , - John dos Pasaos .'.

Paz de Espírito _., .......•...................
- Joshua Liebmam .

A 'Esperança _ . . . . . . . . . . . . . . . . ..
-- André Malraux ..

BIOGRAFIA

45,00
45,00
50,00
59,00
25,0.0.
45,00
30,00.
30,00

Augusto. dos Anjos ' _ ,
- De Castro. e Silva. 25,00

Pedidos para Representações A. S. LARA LTDA. - Rua Senador Dantas.

40-i)õ -- C. Postal 1268 - Rio de Janeiro. Acompanhado de vale, postal ou

c hequ.e pag àvel no Rio. de Janeiro.

.t;...,y'ja��_�", com .segurdnç�
�'""', �" ...

.,. :l'
� . .. ' ...."., .... "'., -'" . - -,

e -rapHJ.éz': ". ":
NOS CONFORl'AVEIS !vjfCRO-QNTBU� Do

R A�IDO «SUIJ-BRASILEIRO»
Flortanópulie ::_ ltajaí - Joinville -- Curttib»

-,

---------------------_.�

,'ACORDEON 'Sofre de

Agênej(1 :

- ADVOGADO-

Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silve iraDr... Cteruo

G. Gôllej.j
3sm,a 1

Rua Vitor Meirelles, Vende-se um com 120 baí- Só a expectativa de um
60. _:_ Fone 1.46S. ':_ FIo.-

xos de marca Italiana, com acesso de asfixia asmáti�a
rianópolis. 2 registros nos acordes e 4 com o seu cortejo. aterrador.

rég istros na' clave de sol. abate o espírito mais reais-
Preço Cr$ 10.000,00. v t tente. Ser 'asmático é vivei'
'I'atar à rua Deodoro 19."" sempre de baixo dessa oba-

sessão nervosa e dlssolven-

Le-"IODa.�o PI"81t0' te. O remédio, do dr. Reyn
IV

.' .�.U ,�.' gate, a salvação dosasmátí
Para príncípíantes, a r�a I cos, combate eficazmente

Uruguai nO 47.· não só a própria asma, come

mmAS, uuilA'!'I8JlO qualquer bronquite crônica

• PLACAS 8IWILl'!'IO.ll ou não, tosses, chiados, etc.

II d" N
Com o remédio do dr. Reyn

n ixir e Booeira gate, as 'gotas antiasmáticas.
••di.qlo· .1ISfJlar •• .,., puramente vegetal, o doen-

AP,ARTAMENT'O
cam••to da .um. te adquire imediato .alívío,

_ voltando sua respiraçãologa
,

"

O r Il t'o" ,'O ao ritmo natural. Não en-
. Aluga-se um apartamento • li D n contrados no local, enviem

ou casa grande' na tua D. D. ib Mo' �I·' antecipadamente, 'Cr$ 25.0@
Jaime Camara; 18 e 20. (" para End. Telegráfico Men-

I' >T,ratar no Edificio São

1
Ausente até <> dia 10 de delinas, Rio, que remete-

Jorge sala 13 com o proprie- fevereiro.. mos. Não atendemos pero
. tário. .

' Em viagem de estudos. reembolso.

Ma'qulna d·e
cn�IUra
Vende-se duas maquinas:

Uma de marca '''RENER'',
completamente n._ova e uma

"SINGER" (usada) ver e

tratar á praça XV de No
vembro, nO 20 (altos do res-

taurante ROí!�).
.

I• Sabão
"

, ... :C

\7irgem Especialidade
'da Via. WETZEt INDUSTRIAL ......Jolnville. (marca registrada)

Torna a roupa :branquissima
"

----------------------_ .. , ,--,---,_' --- _. _'_ ,---, -' --'--"'_ ,-----_._--------------------
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�ilva Ultima hora· esportiva'INTRANSITAVEL
o MORRO DO GERALDO
o' morro do Geraldo, na toridades fôs�em até lá, em

estrada geral Estreito-São suas limousines. Talvêz sen

José, com as últimas chuvas, tissem, com as derrapagens
ficou intransítavel. do veículo, que o povo, quan-

Ontem, a linha de ônibus do reclama contra éssas nú
da Palhoça, que trafegava merosas Hdifererrç�1;', tem

para esta Capital, suspen- razão .. ',
deu as viagens ao meio dia,
prejudicando, assim, quan- O Morro do Geraldo; como
tós necessitam vir à cidade está, constitue amostra con

.

para cumprimento de suas ereta e irrefutavel do des

obrigações. leixo em que se encontram

Êsse fato deveria consti- as estradas, outróra tão

tuír motivo para que as au- afamadas .

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dr� Olavo Da
_ . Virgiliis,

Encontra-se nesta cidade, desde ontem, o Dr. Olavo
da Silva Virgiliis, a1to funcionário do Serviço Social da

Indústria e advogado na' Capital Federal.
, S. s. veio a êste E-stado para, em entendimentos com

o sr. Presidente da Federação das Indústrias em nosso,

Estado, sr. Celso Ramos, promover a instalação do 'De
partamento Regional do SESI em Santa Catarina.

O ESTADO, cumprimentando o ilustre visitante, al
meja-lhe feliz estada em nossa cidade.
........w.........................w.·J".�.....,._._..........·.·_-.-.-....·_···......- ..........

Discurso Que Define
I Uma Personalidade

DIRETRfz SEGURA E do Legislativo de nossa ter-
FIRME ra define 'sua aprimorada',

,

(Furum Político da formação católica e a cons

Rádio Guarujá, co- ciência de quem defende, em
mentário de Medeiros verdade, um programa ad
dos Santos). mirável pelo seu conteúdo

O discurso do Presidente humano e/espiritual, bepl
da Assembléia 'Legislativa, como pela sua expressão sa

na memorável sessão de' en- cialísadora e atual.
cerramento dos· trabalhos I

.

O Sr. Volney Collaço de

parlamentares, em 15 de ja- Oliveira, 'atualmente uma

neiro, provou ao ceticos e das mais discutidas persona-

f ta
- .

aos descrentes, como aos ti- .Iidades no cosmorama polies Iva recepçao ao sr. midos e convencio�ais, � :u- jtico de Santa Catarina, não

.Âdem�r de 8arro's mo da nova geraçao pol itica I é elemento de extrema: --
'-" � brasileira. - I de direita ou de esquerda,.

Florianópolis .recepciona- i do Social Progressista do Peça lapidar e notável, I por que é um socialista se-

rá, às 10,30 horas, o sr. Ade- íBrasil. vazou-a o jovem, brilhante e : reno, empolgado pelo traba-
mar. de Barros.Tlustre Pre:,i- I Homem afável, de fácil já esperimentado líder tra-

.

lhismo moderno e dotado de
dente do Diretório Nacional [contãto, sempre pronto a balhista, Sr. Volney Collaço : incomum senso objetivo.
do Partido Social Progres-. entreter conversas com os de Oliveira, em inconfundl�! E qual, no mundo, a gê-
sista que, nessa oportunida- que o procuram, tendo rea- vel estilo trabalhista. nese dessa doutrina?
de, percorrerá municípios lizado em São, Paulo govêr- Ao lembrar aos seus ilus- Foi ela, sem dúvida, a

do Sul do Estado. onde-será no: de trabalho, que no cam- tres pares a Origem do Di- ação do Vaticano e de uma
homenageado pelos seus a- po da assistência educacio- reito Social Cristão nessa pleiade de sacerdotes, ante
migos, admiradores e corre- nal e social assinalou a enestancável fonte de legí- cipando-se em 50 anos às
ligionários. sua passagem à frente dos timas reivindicações sociais, mais avançadas legislações

destinos do grande Estado o vibrante e persoasivo ora- em vigor.
. Nesta Capital, que visita da Federação Brasileira, o dor apreendeu, com acuia- Contínúa na 6a pág.
s. excia. pela segunda vez, sr. Adema.r de �arros vem dade e sabedoria, que, lon-I ..

em caráter oficial como che- a Santa Catarina em caráter ge dos rumos traçados pelo .
fe do P.S.P., receberá várias político. para traçar os ru- genio de Leji" XIII, os par
homenagens, sendo saudado, mos que nortearão a cami-, tidos socialistas não podem
na sede, do seu partido, à nhada da sua agremiação viver.
rua 'I'iradente, pelo Presi-' partidária em terras barri- Volney Collaco' de Olivei-
dente do Diretório Estadual ga-verdes'- ra, na precocidade de sua A Sociedade de Amparo
e por um representante doI A S. Excia., não faltarão trajetória política, ao riscar aos Tuberculosos de Santa
Diretório Municipal.. feito os aplausos do povo catarí- as coordenadas progamáti- Catarina avisa aos in teres
o que falará' ao povo, para nense, que sempre lhe devo- cas de suas atividades, si- sados que transferiu para o

expressar-lhe agradecimen- tou sincera admiração e pro- tuou-se, sem favor, dentre dia 26 de abril próximo os

tos pela carinhosa e festiva fundo respeito.
.

os picos orográficos da po- sorteios das rifas da boneca
recepção. Amanhã, outras solenída- lítica catarinense. e relógio, marcados para a

À noite,. após outras

sO-1
des assinalarão a visita do E essa advertência do en- ! Extração da Loteria Fede-

lenidades que estão progra- ilustre brasileiro. volvente e prestigiado chefe l ral. ..

madas, o sr. Ademar de Bar-I 1l:ste, o acontecimento do ,.._.._.J".......- ............:.-�......................_....JO..-.................... .......-w

r08 manterá um "téte-a-té- dia e nós, muito à vontade, As'sambléia Legislativate" com os que, na séde do

I
desejamos ao sr. Ademar de �

partido, desejarem entreter Barros feliz estada em San-
palestra com o ilustre chefe ta Catal'Ína.

O· d d' S· ea a Belo.-�.__••.Y.._-_._. �••_.............._-... .............� Iscurso o ep. Iqu Ir
UMA CARTA Na sessão de encerramen-Ivotadas, as quais, graças á

to da Assembléi� L�gislati- boa vontad�
.
do� I1�stres

va, o deputado SIqueIra Bel-Iparlamentares,
aI estao, re

lo pronunciou o . seguinte guIando assuntos de todas
discurso:

. J a;s especies; determinando
Exmo. sr. Presidente, a róta decisiva das varia-
Exmos. Sts. Deputados: I das cama�as soci�is. nas

• • • A solenidade do encel'ra-
.

suas funçoes economlCO -

I ma impressão do que viam mento do período legislati- i industriais e orientando a

ali. vo desta Augusta Assem-!missão honrosa de todos
Além de se passll,l' fome, bléia Legislativa lídima ° � quantos ilustram a bUl'ocra

as pessoas que �stão ·á tes- verdadeira expoente das as- cia catarinense.
ta do mesmo, demonstrando pil'ações do povo de nossa No que concerne ás res-

Vindo de São Paulo, pro- pouca instrução e educação, terl'a, exige que a nossa ponsabilidades nesta Au
çurei, como todo forasteiro, tratam os hospedes de ma- modesta palavra se erga pe- gusta 'Assembléia, não é de
informações sobre os pontos neira' indelicada, fazendo rante v. Exas., Senhor.es mais que as sugestões inter
mais atrativos desta'cidade. com que pessoas de trata- Deputados, para expressar

I
venham nos assuntos que

Percorri diversos e, den- mento procurem sair quan- num descolõrido d.e ,frases nos dizeItll'es·peito, tendo em
tre êles, as afamadas Cal- to antes daquele ambiente o quanto de satisfação nos vista a necessidade que ca

das da Imperatriz.
.

desagradavel que lembra II achamos possuidores, pelo j da um de ,nós deve possuir
Chocou-me de maneira im- mais uma "taba" de bugres transcurso desta notavel I para que a marcha dos ne-

_:pressionante ver o estado de do qlle uma estação balneá-lLegislatura., gocios públicos obedeçam
abandono em que se encon- ria. ,', (Não ha negar, Senhores I um ritmo verdadeiramente
tram aquelas futurosas tel'- Grato pela publicaç.ão des-I Deputados, que a transição democrático;, nas suas fina-
mas. ta modesta contribuição ao gloriosa desta solenidade lidades precípuas dó bem
Fui informado que o· go- melhoramento do turismo n<t deve-se á cultura e o eSPÍl'i-1 servir o, povo que nos ele:

vêrno do Estado 8&,tá ·procu- formosa terra de V. S. to -elevado do nosso eminen- geu. '

l'ando arrendar aquele pró- Su bscrevo�me atenciosa- te Presidente que soube con-I Eis_ porque. "o trabalho,
··prio estadual, á uma pessoa mente duzir com verdadeira.maes- nesta A�sembléia é enorme
idônea e capaz, que passa . (As.) João Ambrosio de tria e conhecimento exáto' e o esforço de cada um de
introduzir melhoramentos Souza". da engr'enagem protocolar e nós deve ser constante e
ali. N. R. Por mais de uma vez a pródutivldade dos assun- permanente.
Caso seja verdade, desde já focalizamos o caso das tos legislativos que esta As- Os problemas vitais ne-

já meus parabens! Caldas, denunciando-o como sembléia tornou em efetiva' cessitam do rigoroso estu-

I?o ?,eito que está seria chantagem protegida\ pelo realidade. ! do em beneficio do po:o,maIS mteressante fecha-la, \Governo. Se este nunca nos! Não. foram poucos os a-I que aguarda, o pronunCla

par� .que os !orasteiros que,
pode ouvir, que leia, agor:t, fanosos trabalhos que �e- me�1t_o deste Sodalício, para

a VISItam, nao levem para a impressão de' um forastei- mandavam grande . estudo felICIdade geral.
forá do Estado \.lma péssi- 1'0. para a consecução das leis. Continúa na 6a pág:

Florianópolis, Sábado, 26 de Janeiro de 1952
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AVISO

Como Está, E'· Melhor
Fechar

·Recebemos :

"F'!orianõpolis, 24-1-t�2.
Sr. Diretor

,

FUTEBOL. ,.\M.aàuréira
e Botafogo Q(}

Será disputado hoje, as RIO.

16 horas, no "Estádio da F. BASQUETE E VOLEI
.

C. F.", à sensácional parti- No "Estádio Santa Cata:'l-'
da de Futeból, entre as e- I na", serão disputados, hoje,
qu ipes dê Figueirense e dos: às 19,30, as emocionantes.

. I p�rtidas de B�sq uete e _v o .. ,

Universitários Ca riocas, que I lei, entte as fortes equipes,

contam com o concurso de.l dos Universitár:i,os Carioca�.
Car lile, Paulo Getiar,. Sér�io '! contra,. respectIvame�lte, LI-
e Fredi do São Cr-istovão, ra 'I'en is Clube e Ubiratan .

''I. ,.

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

FV0Gqanão'
Um leve e tímido vagido de defesa do gcvêrno

saiu ante-ontem das colunas do Diário da Tarde. O

advogado hornhauseano começa asaim : "O govêrno
atual te� procurado governar acima dos partidos".
A frase é inatacável, na sua prudência: o govêrno
tem procurado!

A prova, contudo, é fraca, porque está em que

. "não foram in comodados diversos chefes de repar

tições vindos da admin iatraçâo anterior". Na verda- O
de, diversos diretores, das administrações anterio-..

.

res, eram e são funcionários efetivos! Em não os..

incomodar vai menos favor do que obrigação de res-·

peito às garantias individuais e à lei.
A 31 de janeiro de 1951, convêm lembrar, não

houve em Santa Catarina um revolução f.rancesa. O

Estado, a Constituição e as leis continuaram em vi-,
gorI

x x

x

Lá pelas tantas.so advogado governista, traindo
o saco-de-gatos que vai pela situação, sae-se com es

ta: "Começaram a criticar um outro Secretário de.
Estado, e perguntamos porque não continuaram a.

criticá-lo? Não era conveniente ... "

Esclarecemos: não críticamos pessoas, mas atos;

Sempre que estes nos pareçam contrários aos inte
resses públicos: o comentárto sairá I Foi assim que'
procedemos sempre e será assim que procederemos
sempre. A alusão do jornalista palaciano, não sabe-..

mos se leva o endereço do sr. Hans Collin ou do sr.

De Souza Cabral, que ambos andam arredios das
nossas colunas. Também o nosso seráfico Frei Luis.
muito empenhado em permutar seu chapa-branca,
não tem sido nosso freguês de cadérno. Todos os

três, entretanto, já foram arrolados aqui, em virtu-'
de de atos. O primeiro quando reformou o serviço do
leite; o segundo, qUI;!,ndo se fez responsável pela: su
bordinação do ensino à política; e o terceiro, com o

seu empenho de transformar a milicia estadual, an- _

tes modelar, em batalhão provisório!
.

x x

x

O Secretário da Fazenda, pelas mancadas que
vem dando, é o az, o recordista, o carnpeon issimo de
desserviços ao Estado. Pedir para atacar os outros
Secretários não é. defendê-lo. Por sôbre isso é êle
que alardeia a sua condição de premiér. No Rio, de
clarou - "Estou cansado de governar Santa Cata-
rina" !

Defendam-no dos atos odiosos' da demissão dos
auxiliares de fiscalização - funcionários com ·está
gio probatório e sem nota desabonadora. O govêi'no,
acima dos partidos, tirou-lhes a epetividade, demi
tindo-os ,e renomeando-os! Nas leis sociais do traba-
lhismo êsse uso é crime!

.

Defendam-no da exoneração de um sub.·dü'etoI"
do Tesouro, motivada na aprovação de lei� por una··
nimidade, na Assembléia. Se o lideI' do govêrno, com
prometido no acôrdo de que resultou a lei, tivesse,
atitude, ou. não seria mais lider ou a exoneração não
se faria, com o sacrificio da sua palavra.

Defendam-no 'dô esqueciment.o de consignar no"

orçamento a receita de mais de quatro milhões de'
cruzeiros de imposto de bebidas e fumo!

Defendam-no, assim, mas não nOS peçam para
poupá-lo, atacando os outros! 'É feio!

x x

x

Finalmente quer ° advogado do Palácio que·
mandemos nossos correligionários deixar os cargos
de confiança para depois atacal'mos o govêrno. Boa
bola! Os cargos de êonfiança estão sempre na mão>
do govêrno.

Se alguns� correligionários nossoói tieles se con-'

servam, a explicação está. na insistência e na obsti
nação ,dos apelos que receberam para. servirem o .Es-'
tado, sem compromissos políticos.

De um deles - no qual parece repousarem' as
indiretas do advogado udenista - sei que foi procu:..·
rado val'ias vezes em sua residência para anuir· em.
ficar no cargo. E nele, todos reconhecem, inclUSIve,
o -próprio Governador, um dos mais zelosos, ativos,
completos � capazes servidores do Estado.

Esse não está no canto porque tenha um filho·
udenista, mas porque se impôs ao l'espeito de todos'
pelo seu trabalho, pela sua compostura, pela sua

austeridade. Quando aludirem· a êle, .deixem as indi
retas e escrevam-lhe o nome com todas as letras!

GUILHERME TAL
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