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Ano 'XXXVIII

1;0
ten('nte-;h::n·�iiàll��e��""."

. Comandante das forças ae-

N. 11.34ft
reas 'no Extremo Ouiente

� disse que seu comando na-

da poderia acrescentar ao
..�.,.��.",._._........._..........""A"

comunicado da força aérea
americana Reg-u.nd{) a quaI
discos voadores tinham sido
avistados sobre a Coreia

,Ap'ol·ara"O os' E,.E.' :un a froo'va C!',v!.F.f��� �E�:�;tE:�:,�:�,:�ji;i:�
horas do dia 23, pulantes., que seus nomes

• Tempo - B6m. I sejam revelados, Terça-fei ..

L·IS'B01A,'22 (Tl'.P.) _ BIll B ios J'ld di
.

d hoje o lugar' 'de mal'�,: perl- Temperatura ___, EstáveL I'ra o MiniRtel·j,o .da �ef:sa.� u .. m meIOS .. 1 e ignos se. prnmu .a esperança e Uma "

Ventos _ De sueste à dos Estados Unidos íntor-
fontes competentes assegu- afirma outrossim que Ache- pronta liquidação da guer- go do Mundo, se bem q'H' nordeste f rescos. I mará quais o_s tripulante"
ra-se que o Secretário de son, baseando-se' em inf'cr- ra coreana - possívelmenté concordassem que não há

Temperaturas _

Extre-I
dos bombardeiros e qual a

Estado norte-arnertcuno mações recebidas dos nego- na. prOXima primavera. I. ,sinais indicativos que a U-
mas de ontem: Máxima 26,9, missão' sobre Sunchon,

_

na
Dean Acheson prometeu à ciadores aliados em Pan- A maioria dos demais n�:;o Soviética tencione pro- Ocid Il� Mínima 20,9. I Coreia CI enta.
França que os Estados U- ,munjom, e em . indicações chanceleres do concerto mÓvel' ali um conflito de

' ..... _- � _ ., ._. �. � _" _._ _
.. __ ._� _.

nidos ajuda-la-iam a supor- diplomáticas acerca das in- compartilham o critério de tnaiol'es proporções em um
OS JANGADEIROS VISITARÃO ITÚ, DEtar a carga económica e mi- tenções dos comunistas, ex- que

.
� sudeste representa futuro próximo.

Iítar que acarreta a guerra ONDE REGRESSARÃO VIA AÉREA
da fudoch�� a �ron�r o

�•• PÓRTO ALEGRE,22 (�oon�d�osainmali6 ep

i"h�II:n�gea.ospeaoss:q.·���::�:�;��::{: Prel"etam a g.'reve dos Op·erários ,. �:; à:�:iif,:f!�an:::� ��:::�:.::::::o d: :a:,:::
�

.

f'estações de apreço e sim- ofereceu àqueles patrícios
Segundo os informantes,

na
_

I·ndu' "a'',Irl-a IJecft1lroll'fera patia por' parte das autori- um barco, que os levárá ao.

Acheson prometeu ao chan- dades .e do povo, após con- Recife.
celer francês, Robert. Schu- clu.irem o raid Recif'e-P. A jangada "N. S. da AR"

mau, que o governo de Was- TEXAS, 22 (U.P.) � AI- do petróleo era, dois dola- voz no Congresso da orga- Alegre, em homenagem ao sunção" ficará aqui, no Mu-

híngton tomaria medidas ,to funCioná.
rio da indústria 'I'res e dez centavos à hora, In. ização da» indústrias, dis- Presidente Vargas, foram seu "Júlio de Castílhos".

destinadas a aliviar subs- petroJifera calculou que a muito embora a escala vá- se que :.J, greve reduziria sé- ,,······.......·-·..-·.......7...,.-..------·--··......r--........···-....
• ....·�--......·-,.-�........-_r:":

'

tancialmente o governo de projetada greve nacional na i r'íe um.dolar -e sessenta cen- l'i��íite a produção de pzo- FAVORAVEL À AUTONOMIA DE BE-'Paris em seu presente di- indústria de petróleo para-II tavos para o trabalho" co- 'alltos refinados e faria ces-

LÉM
r:

lema de satisfazer suas ne- lizaria os transportes e dei- mum; dois dolares e cin-Isar uma parte bem substan- "-cessldades defensivas .na xaria_a pé �otori.stas e� I�uenta para ,tarefas mais �ial d� produção nacional RIO. 22 (V.A.) - Foi on- te pelo sr, Anisio Jobim, na
Indochina, hoje em dia a- questao d.e dI.as.o Disse m.a.�s_ larduas. Esse. mesmo porta- de derívados de petroleos. [tem relatado favoravelmen- Comissão de Justiça do Se
meaçada por rebeldes dirí- que as reservas d petró nado, o projeto que exclui

::�:��=�:�==�hl:S��i��ID�e·�I-S�a�3�O�P�o�r�C'�e�n-�t-o���:�=�:�::litares sna Europa. pelos grevistas. O porta-voz •
ela possa eleger seu pref'eí-

Espera-se que as medidas do congresso e organizações to. Explicou, porém, o sr,

'em questão consistirão no i,?"dustriais declarou q�e. o No'va . 'abel·a.. dfl.Q _ A, erOV-IArl·O�... João Vilasboas que não lhe
fornecimento de assistencia litoral de Texas, no México, U. U� � U basta essa exclusão para a

militar adicional norte-a- seguindo meridiano grandes I RIO, 22 (V.A.) - O pro- '- [mente, contemplados- com reconquista de sua plena
mericano às' forças -france- lagos. 'seriam as zonas mais curador Gilberto Crockatt de 3.001 a 4.000; 20%, de um- percentual de aumento autonomia, pois a constitui
sas naquela península asia- atingidas pelo movimento de Sá, da Justiça do Traba· 4.001 a 5,000 e 15%, de 5.000 previsj;a na chamada Htabe- ção pl';'rae�lSe estabelecE;' que

.
tlca, O problema surgiu no' grevista. Acrescentou que a. lho, em parecer ontem assi- cruzeil'os em diante. -Quanto la Getúlio Vargas", orgal1i� o prefeito d,a c�.pital é de
deeorrer de uma sessão a companhia que no Congres- nado, suge�i-t1 a seguint� ta.- ao�,. aerol��.l:,,/2.J>�r�c�r..- z�d� l2.é!9�§l!::""Roqy'� .FQ'rre,r, n.omeação ..(m:;,governadnl'. (L __

.- llorb�,R fechadas dos. minis-�;'So tem"nra'iií,!:>l;'�s:ijftlq·,é':"ã."'bêfa·,Q:'e ãüiji�fij>;pai'â1:J1ie-. cônsI(tera �ôras e ql�(}me--, d,lretOl' dQ. '{lepartarhento eongl'�itW�nã6 -pôde derrQ

t.�.os' d? �xferi(jl; âàs""naçoés I' "�incl�ir�i'êxas �slieÍl À;so- roviarios: 35,%r pafa'''�s que trós de vôo para uns, dis-' Nac�onal.· do Traà-alho. O gar
-

constituições estflduais,
slgnatal'las do pacto do A- clated 011 Vacum'� o salã- percebem ate Cr$ 2.000,00; tinguindo�os'�laqueles qu� .tra19alho do sr. Crockatt de <') s6a reforma da Gonstitui
tlantico do Norte (NATD). rio do operário da indústria '3'0%, de 2.001 a 3.000; 2f)��, tem salário fixo dê 75 hóras Sá prevê maior aumento pa- Gão daquel-e Estado poderá

de vôo e que recebem um l'a os que ganham menores, asseg-urar as eleições muni-
�- _- ;". - ,.._ '!'

-••••", - __ excedente-.quando em trabl:\-! saláril?s ,e um decrescimo �e cipais em Belém. O relator
lho no ar. A tabela para os ,percentagem à pl'oporçao acolheu as razões apresen,

aeroviá�io3 favorece a 60% 'I: qU,e , s?beri1' os vencim,ento�, tàdas oelo SI'. João Vilas
dos empregados. que h'aba- cnterlO esse q_ue, de ha mUl-' boas,'lamentando, não obs
lhám nas respectivas em- to. vem sendo adotado pelo tante, a existencia de \l'm
presas de aeronávegação,': Tribunal Superior do Tril- preceito legal que priva 'do
pois serão eles. possivel-" balho·. exercicio do voto uma . das

mais prosperas cidades do
país e um portô comercial
de grande importância, co

mo é a capital do Pará.

.,
" DIRETOR

.� Rubens de
j Arruda Ramos
1 GERENTE

i Domingos F.
l .Ide Aquino
�.....-_..-........_-......,,--.,......�

'i:diçlo de hoje - 8 pÚits. F'lorianópolis, Sábado, 23 de Fevereiro de. 1952 ;)0 CENTAVOS

IOENDUER 'IRft' a. waSHINGTON
WASHINGTON, 22 (U.' i sede do Alto Comissllriado, tes,berg, e à tarde, às 15 ho

P,) .:_ Em resposta a uma i em Mehlen.
'

ras, OS três altos comis-sá
pergunta, o Departamento I Depois dessa conferencia, rios aliados terão uma con
de Estado confirmou que a I' que, acredita-se, teria sido ferencia na sede do Alto
visita a esta capital do ,sobre o problema da contri- Comissário lloi·te-america
{�hanceler Adenauer estã buição financeira alemã à no, com o chanceler Ade
sendo atualmente estudada. defesa comum, o sr, Mac nauer e seus conselheiros
Esta visita. indicou 11m por- Cloy conversou com. sir politicoss e financeiros.
ta-voz, se .realizará prov:a- Ivonne, Kirl<pl/.trick, alto co- De fonte' oficial nãó foi
'veImente nos dois próximos missário britânico, e com o' dada nenhuma precisão sô
meses. mas sua data ainda sr. Armand Berard, alto co- bre a ordem do d.ia da reu

não foi fixada e sua organi. missário francês adjunto. nião do conselho da Alta
zação prática ainda não co- Amanhã, às 19 horas;-o Comissão aliada e d;l con-

IDl;)çou. conselho da Alta· Comissão ie'rencia com o chanceler
O porta-vo, do

D,parta-I:da
,. r'unim ,m Pe- iod,rnL

•

'

mento de' Estado respondeu _.'
-.

que nãó podía ··éntrar
�

em" . ............_,.......w.IY'-� • __...,._"'a. .-......-..•._-...,..�._...

detalhes", quando lhe foi .
.

perguntado se a visita do MORTE TRÁGICA' DE UM ESTIVADOR
chanceler federal alemão ã ITAJAI. 22 (V.A.) - Um I convés, foi atingido pelo
Washington seria definiti- lamffi1tavel acidente o(�orreu pau de carga ,do citado na-

vamente decidida e organi- na madrugàda do 'dia J3 vio. que partira, morrendo _ __•••_.....,..,..... ......,...• ..,.,.-..;

zada, após a conclusão dos, ultimo nos �erviço's de c:al'- instantaneamente, tal a vio-
"acordos contratuais". a-' regamellto de madeira ·no lencia do choqúe.

.

tualmente em

.

negociações, !vapor brasileiro "'Areia
entre o governo de Bonn e Branca", destinado a Bue- E' mIais um elemento que
os alia�os ocidentais. I' nos Aires, que se achava a"- a classe estivadora perde no WASHINGTON. 22 (U. 'história do governo, norte-

. Em resposta a outra per- tracado. ao caes, acost�veI. ttlister de sua espinhosa t�- P.) _ Minha única ambi- americano e acrescentou
l.unta, o porta-voz declarou I O estivador VIcente Ma- refa, sempre exposta a �eI'l- ção é dar paz ao mundo - que se voltaI' a apí'esentar
Oue "rl1_ Pos�,i.vel- supor que fra, elo quadro suplementar ·gos, embora todas medIdas declarou,. em substância, se candidato à pre'Sidencia
a visita aos Estados Unidos do Sindicato da Estiva, com I sejam tomad.as no' senti�o hoje, o presidente Truman, dos Estados Unidos será
rl? c:haneeler Adenauel' te- )1 idad,e de 40 an.os o�ando de. oferecer .

ao tra�alho falando em um jantar ofe- "para um segundo mandato
ra lugar "poU('o temno de- se encontrava no servlGO de :q,J.alOr segurança. recido em sua honra pelos e não para um: terceiro" pois
Poi:;; da conferencia de Lis- ......_......,... .........- .,..�_-,.,..,.,....;.�..._. A_' -_"'I"GrãOS-Mestres' Maçons", qualido sucedeu ao presi:,hoa". "

.
-

• reunidos em "confereneia dente· Franklin Roosevelt o

Reunião dos altos comissão RF.ELEITO O GOVÊRNO NA LIlUA ,nacional" nesta 'Capital .. Co- fez _ na qualid�de de vice-
rios" TRIPOLI, Libia, 22 .. (U.· não oficial, cerca de qua- mo se sabe', o presidente presidente eleito, que pas-

BONN,22 (U.P.) --·0 ;;;1'. P.) ....:...... �e�undo os �esu.lta-ltr?c:ntofl J?1il votos nas e- Truman pertence à uma 10- sou a presidente por morte
J?h.n 'Mac Cloy. alto ç:omis- dos ofiCIaIS; as prImelras leIçoes, hOJe, do grupo que ja maconica. do chefe do Estado e &ó pa-
sarIO norte-americana, re- eleições gera.Íg realizadas ·controla o primeiro governo No �eU' pequeno discurso. ra completar-lhe o

periOdo'je:beu ho-je -de manhã o�ü-. na Libia o Govêrno (to prí-Ieleito deste pais que rece- ·0 presidente fez ain'da f ti- Em-1948 é que se deu sua

nlstr(� fede�'al das Finan-I rneiro !dinist.ro Bey Muntas-) be�l R?a independenci:i em sar que o ano de 1952 se a- primeira eleição 'fpara pl'e-
ças, :sr. Fnb:: Schafe-l'; na hel" fOl.re�leito. A contagem pnmeJro de janeiro. nuncia importantiss'imo na sidente". ,,'

,
'

IRÃO A LONDRES 8 "PREMIERS"
L6ND�ES, 22 (U.P.)

-Jem
agosto do corrente ano.

Uma fonte digna- de c.rédito Esta será a primeira reu

:revelou q1J.e a C<?nJerencia n:ião dos Primeiros Minis.
dos Primeiros Ministros da tros da "commonwealth"
"commo,nwealth" britânica desde -que os conservadore,.<;
deverá realizar-se em Lon- retornaram' ao Poder na

dres, durante a coroa�io da Grã-Bretanha. em outubro
rqinh� Elizabeth II. do. anp passado.

Deverão assistir à confe-
Não foi feita ainda qual- rência os HRremiers" da

quer comunicação oficiaÍ 'lGrã-Bretanha. Canadá, Aus
�ôbre a data da coroação, I tráli�, Nova Zela.ndia, Afri
embora se tcredita em que ca do Sul.- India. Paquistão,
as cerimonias se realizarão

J
Ceilão e Rodesia do Sul.

A F TOS A.
O '. DEP�' AGRIPA
FARIA' RELATARA
RIO, 21 (V.A.) - A Co

missão de Saúde da Cama
ra dos Deputados' decidiu
requerer o desàrquivamen-'
to do projeto q'ue dispõe so

bre o combate à febr�' afto
sa, designando o !n'.· Agripa
.Faria para relatá-lo.

o riso da cidade ..•

PAZ NO MUNDO.� ÚNICA AM�IÇÃO DE
,TRUMAN

I J
'"

-.
'1.

. )j{,\� ( > V

l !',:..; �:.:::- .�.I(
-. fi',;..--=- -- � � -7'".� c-., ....'..."' .. �_ '-- r.�� ,!b.�.�{:J-1i�

- A sra. gosta de andar
a cavalo?

- Gostar não gosto. Ma"!'
'do jeito que as coisa�
vão in�o aqui no Esta-_
do. o cavalo sêrá (} v�í-
cuIo do futuro!

.
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LEBI():DE ASSIS "�, '* Po$t2t 150 .. ltajaí··Santa CatarIna ESCRITÓRiO DE �_ ��QJ$;�1iTiQJ$í

......rYSt-lI!r:.. w_... � "
ADVOCACIA

I
Mat�riai8 de ·Conlltruç.�

'ta ........ela ....eI......_;: �.
DO SOLICITADOR 'WAL Beneficiamento em Gerll

.ful •• c.rt....'
DR. ANGELO F. FONSECA . D1R CAMPOS Madeiras para todos �

GLDUCA ••PICA. D. tnr.AII. �
Advocaci� em cer" Fi1l8, Aberturás, AS8oalho�

'OA.S • I.DULTM .• CIRURGIÃO DE N ri- 1ST A .

I Fu.,nciona junto a08 I..ti· Forro P�uli8ta1 �tc., Madil'

-_ A.lar..:. _
tutos e Caixas de Aposelilta· ras de Pmho, LeI e Quali

. d
I

- .. 1. - T.lafoa. 'UI'. 0.•••1&61'10: altO N.,.... ...... .. �erônimo Coelho. n. 18 (Sobrado). doria. Acidentes do Traba· e. \

.'

o...&l"'1 .. 11,11 Ilol'••• , ... ' - Coaa.lta.... lt _ U 'to
Ilho. inventários. Sociedade.. Escritório, Depósito

I

... � II .00••m .t , •••", 11 .. 17 Ilora•. , .)�� A TODOS OS CASOS G(i)NCERNENTES À N&tura1íz�ç(lea.
Oficinas --: Ru� 24 de Jd�

ll..í.I••lIu a1l8' .lda] ..; ...I.laet.f a.a ....�� ••• rí
'

.•, ARTE DENTÁRIA. i'
Escritório: Rua Vitor nO 777 - EstreIto - Flor

,.-' 'ttlleC... UH. Ul_.. t, - ;'011.1 c... 1'.
!. -I '.

. Meireles•• 0 18 - 2° ••d.u. Ilópolis.

�
.
�: Das 9 �s 1'2 horas e das 14 às 18 horas. .',

----------�--------------�----------------.-----------�
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,

....r.. •...r.Ul. ..ra ratllopafl.. II. c .

'fr....I.at�.. Nr. co..... II. cara ,_ 8t �
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BOUJUO DAS CONSULTM

.

'''-..-.,
.

Dr'; [uho Doin Vieira

'. DR. NEWTON
.

D'AVILA
ilWtuwt•••ral - DMacaa ii.....

........ - PI'N..I.... '

m.nte1.... .Uiea

.
!.>Du.l..r1ol. a•• Vlior ••1re-

A�TLA NT,I DA

Formada pela 'Faculdade. de, Ciências- Médicas

.Universidade do Distrito Federal.-
'

,�specialista' em doenças dos olhos, ouvidos, nariz .e-

garganta. _

Ex-assistente na Policlinica Geral do Rio de Janeiro,

na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina,

Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especial izado em Tracoma no Departamento>

Nacional de Saúde., _

'gstágio no Instituto Benjamim Constant, para cegos>

no Rio de Janeiro.
RECEITA DE OCULOS

CONDENSADORES 'I,
•

.,

.-+ngio; - retinoscopia exame de fundo de 01 ho. para.

diagnostico' e coutrole. da pressão arterial.

T'ratamento -e 'Operações na Especialidade .

Consultas: Diariamente das 9 às 12 horas e das .15.

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

�-------------------

Dr. Roldão Consoni
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia - Moléstias de Senhoras

- Cirurgia dos Tumores -

Da Faculdade de Medicina da Universidade de São

Paulo.
f) ,

Ex-Assísténte de Cirurgia dos Professores Alrpio

,.
Correia Neto e Sylla Matos.

Cirurgia do estornago, vesícula e. vias biliares, intestinos

delgado e grosso, tiroide; rins, próstata, bexiga, útero.

ovários e trompas. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia.

,Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21

(sobrado) - Telefone: 1.598.

I
Residência: .:_ Avenida 'I'rompowsky, 7 - Telefone:

M764. !.,
.

Dr. Araujo,
CIRURGIÃO llENTISTA ,

Rua )<�e1ipe' Schmidt - Edif. Amélia Netto, - Sala I -

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar.

Tratamento cirurgico e cura de Abcessos,· Granulo

mas, Quistos radiculares, etcl

.

ATENÇÃO: - Grande redução de' preços nas DEN·

'TADURAS, para as pessôas que vivem �e ordenado:

Laboratório Protético sob a direção de Técnico con·

tratado especialmente no Uruguai, formado sob a orier,·

taçào de um dos mais credenciados especialistas da Arné!

rica.
I

'

Dentaduras sem ,o Céo da Boca (Abobada Platina) .

.

,
Pontes,Moveis e Fixas

I Todog os demais Trabalhos Protéticos pela Técnica

mais recente.

1._ ....

FAÇA UMA
'.

V1SlT.A.. ..

FABRICA DE) M'óVEI�

OE

�odrigues
&: Santos

R' A 0-1 o

OS MELHOR�· Af� os MENORE� PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIOS ELE€'l!B,0LAS - A:.�"li1€!l,DOJtIi'S _' TRA�SMISSOR.ES '_ DISCOS. TOCA·DISCOS AGULHAS

ENcERADEIRA� G�RI�" W..,ftllm)lFICADORES BATEDEIRAS .-,
VAl.VULAS,ALTOFALANTF� RE·

�.��pleto".esfoque de peças para radio

!h-m.1 de Setembro. 21 tr· 21 A - Florian6polis

�CIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3

. Passou na data de ontem
o ;piversário natalício do'
;'31". Antônio Fiuka Lima,. do
.t1h/1 comercio de F'lor ianô-

• 'polis, gerente das ,varias

lHa Ci,mara ;Municipall:io.l�·

s".' IRÃO D'OMINGO" á.s lH,:'W, çie. ante-ontem, .realizou a Câmara mais

I .OS "GRAN.�DEIRO V
,',

",

'LIma sessão, presidida pelo sr, Alvaro Millen da Silveira,
com a presença de todos os srs. vereadores. O expedien-

'

te constou de oficio das Prefeituras de Lajes, Campo
Alegre e Joínvílle ; oficio do sr. Prefeito Munjcip�l pres
tando infurmações e oficio do "Diário da Tarde" creden
ciando o sr. Lotar Schif'ler corno redator junto à, Câma-

.

h nos que: . "ra Municipal; Q5.cio da Câmara Municipal de. Canoin .aa, �.:_ em 1724;, '0' capitão mÓI'comunicando a eleição da Mesa e circular da Câmara
d L" Francisco deM

,.

1 d B I H
. "h t b

.

d
. a aguna,

u.n�clpa e e () �rlzo�,,:,; am e� comunIcan.? .a Brito Peix'oto, recebeu íns-eleição da Mesa, c mais OfIC�S das, Cam."1r� MUnICIpaIS t
�,

d
.

g ver o paulistade Tubarão e .Faraguá 40 Sul; Inqic:H;ào ,;ohl'e melhora- ruçoes o eorrese a C'oolo-"
.

, ""',, "

c"h � 1"- .' .,

1 lei
'

d
. para que"socv sementa ,pa .rua: ..... l1fltte .ue .uloe" 1:\;,projeto U:3

",
ei concec �.n"'. 'niil" do Sacramento 'ássedía-do ,amdlio' à"i União 'Beneficente e, Recretàtíva Operaria danelosc t lhan s :

<

, '. } ". s. 'd .

P 'a pe os cas e o, , 'Iambos de au��rll.\ do vereá orAntolll? as.coal Apos�o- _. em 1836" o presidentelo. ,?Odn1't'a pa}ta�I'a. Cl dsr. ver�o:d GetrClA!]Ol SIlvaM" :le1ferIdu- José. f\1ariano de Albuquer-ÁS 20 HORAS - (DIAS 24 E,26 DE FE. se a ' a a na, a reia o sr; presr en e varo 1 en a
C I t' diante dos'- VEREIRO DE ,1952 ,:_ ÁS '20 HORAS, :' s il:V.e�ra;' t1"an;êo�rido ontem, e que havia 'pas�do desa- que .ava cdan ree'voluç'a-o 1'1'0.

-: "

""'" .'. progressos a -Abram Ajas Que' 08 "Granadeiros da nha" ,�erc.ebldo, ac;nt�ando �ue ? tl'· presl�nte m�re�l;. a.8 grancÍense,. visita à CidadeQuerem Passar
,

t omenSageu$E a l' as� e dPor .IS dO alPhrovel �tva para e ,ldc1-. de Laguna para tratar daI - GRAN.ADEIROS ROMANÇ>S _ ar a '. ua .xce encia, esejsn 0- e mUI as �}i'?sper� a- sua defesa'Banda dé Claris.
.

des. Ainda com a palavr�, � SI'. vereador Gercmo 'SIlva
_ em 1839, falece no RioII. - FU-MAN-CRU E SEUS PIFS, _ Banda de Mú- congratulou-se com o "Diário da Tarde" por haver no-

d I'" marechal Rai-.

d t t'· t 't b Ih d C e • aneiro o c
s ica.

,

.

mea o um r.epresen 'an e jun o aos ra a os a asa e
d J" _' d -C Ilha Ma-f',' toa ne L h S h' fI

.

d
mun o . ose ta uIII :_. TORRE DE COMANDO - (Alegoria) Carro azra vo os para que o sr. ot ar c ie er possa esem-
t t

�

d ' asclmenh,
.

f' d - . . os por ugues e n ,..
-

Estandarte condusindo a Diretoria. -- Jornalista, J.AI- pen ar sua tare a com to a elev�çao para malOr prestI- t
". ,

t ' I de F. 1'0organiz1).c,.ões comerciais NO DE SOUZA LU gio do legislativo. hldo à tribuna o sr. vereador Vitorio DO, pOtlsdera n� urad B' aSl'X•- no CALLADO, Presidente; ALBA
- -.

C '. . .. _ evo'a o amIgo o ra .,elo"! Irmãos Fiuza Lima. CIO-, Secretário-Geral.'
" ",. echeto tambem transmItIU suas fehcltaçoes ao sr. pre- f

.

d s f llldadores . do'Q � L, t 1
'd t 1 t d

,. , .

lO.
. 01 um o l,i',>'

.

...,. que ampem gOJ"a ',IV -, PRA,NCHA DE DEZEMBARQUE _ Condu- ,&1 eu e pe o ranscurs.o e seu amversarlO �ata ICIO e
I' .t·t t G 'f' Rl'S

' ,

d·'·' d
'_

t d "D'" nSlUO eogra.lcoe, -.,de grande' conceito nos :.lindo o Pelotão de Grànadeiras, Guarda-Real. lrIglU uma sau açao ao represen ante o, larlO!la t' .' B' '1' Deixo J'
. .

1
.

'

.

T d" N' t'd 'f t
'

d
orlCO rasI eIra..

,
I'rnelO:� 80�mi.::; ce nossa cu-. V - CARRUAGEM REAL - (l\.legoria) idealizada Oar e"C,ohmesmo sen

ldospe mt�ndI eSs .o�l.oDsr. verea.or mapas e estudos que o re-'pita}, foi muito felicitado. pelos Carnavalescos, Eduard.o Rosa (� Haroldo l?arbato; smaI' un a em no.me o ar 1.0 .ocla emocra�lCO, comendaram à admirp,çãoEmbora 'corn algllm atrazo, Homenageando a tradicional família do Ex-Governador, eX;:tlt�nd? a persúna�ldade d.o s�. ':.ereado�' Alvar? MIllen
dos especialistas;.e::q)J"e�samos' ao ilustre a- Dr. Rel'cilio Pedro da Luz e de}licado_ao Sr., Professo!' da �l1velra e enaltecendo a·�u;.s�o

_

da Imprensa'. ,O sr.
_ em 1865, rL Venanciomigo as nossu� félicita- Flávio Fe1'1:ar1. .

\
presldente -agradeceu -as Inamfestaçoes de apreço a sua

Fl d . PI'OV'SO'd· _,' Ih h
'

'.. . , ores, governa, OI 1··,ÇÔ8:'l, VI - MOINHO DE VENTO -' {Mutação-rotativa) pess.oa lzenuO que a me 01' omenagem conSIstIra em . d' R 'b'l' d U
'
.'

R t d t b l'
.

1
I
d'

\
d M

... no a enu lea o ru-;mA,' SOLON VIEI A 1"dea1i"ado pelo Professor S. r. Manoel ,Fei,J'ó Momena- que o .os ra a nem pe .o engran eClmento o � UlllClplO.
.

.' 't _

,

.

.. - • u

_ -.' '

!!'UaI em a el1çao aos serV1-',Decore, hoje, o anivel'sá- geando a familia do saudoso Industrial, João M.oritz e Vso,u da palavra a segua' o sr, vereador Bruno Schlemper" ,

Ih
,.,

t 1m'pr
í

l' f't ri
.

t s S
cos que . e prcs ou o, e,rio na,talício da exma, sra. dedicado á conceituada firma (Irmãos Amin) concessio- que exa tou elt? _

o Jo
..v1emt.' cO�derrUaneo

.

�muel �ntos '{'io do Brasil. dá a mais so-d. lh Ligocki Vieira, digna ná.rios da Fábrica '��ORD,". que, nas compe lçoe8 aL e lCUS o ntgual conqUistou 1
' ,

- .

lt
'

B" , '. cne reparaefl,o ao msu ()"el':po,-;a do sr. Sololl Vieira, VII --_ :FRASCO DE ,PE,RF'UME -- (Mutação) id�a- p�ra o�" l'::��l ,uf!l:}lOllrQSO tel�Cel�'o ,I,ugar e, cl:ede:lClal1?O- df.' que fôrn 'objeto a ban-Seerf:túrio do .Tribunal R'e" 'Usado pelo carnavalesco, Manoel Silveira, Homenagean- sFe." aISSdl�' aCre'p!I���nd,ta:r' o nodsso paIS I!as Ohm�ladas tda deira brai'üleira' a ''1 de fe-,gional Eleitoral. 'do o Esporte Barrig.a-Verde e, ao Dr .. Adel'bal Ramos 'da In an la
••

001C um o o ora 01' reque�' �ue aCamara e-
vereiro. n2.S mas de l\f[011-

·

:Muitas serão, sem' dúvi-I Silva e ded,icado ao Sr. CeI. ,Juan Ganzo Fánandes,. legrafe ao Jovem Samuel S�ntos, felrcltando-o pelo seu
�evidéo;..,ela, ,as hómenag'ens que à VIII PRENUNCIO DE PRIMAVERA - (Alegoria) �eito e ou.t;o. te1egr,am:,t, 4e çongratu�ações a )l)deraç_ão' _ em 1870, foi�nomeado,URUnta dama prestará a ideaJisado pelo carnavalesco, Eduardo 'Rosa, Romena- Atletica de Santa ·Catarina. O' sr. Veread0r V�torio Ce�
vjce-pl'e�ddente da provin'�;nc)édade local, às 'quais gero da Flork�ltUl�a ao Exmo. Sr. D1'. Paulo Fontes, /�; chet.o re�uer�u que se, telegrafasse tm;nbem á 'família de cda o ch0fe deI poliCia dr.

·

!'l(:;''; associamo's. D. Prefeito Municipal e à. Sociedade FlorianÓ'politana; Sam�lel Santos. Ambos os requerimentos são aprovados. Manoel Vieira Tosta,
.

que,FAZEM ANOS, HO,TE: dedicap.o a Imprensa faladá.e escrita.
'

�r�. �ome c?a �e8era.ção AtletiCa de' Santa Catarina, do faleceu com o Título de Ba-,t
SENHORES: IX,AVISO AOS NAVEGANTES '="":-'(Mutação) idea- '.9.�,e. e l?l"est{lente�, o :;1'. vereador Osmar Cunha apradeceu' Jã.o de Muritiba;-

, Ney I,opes Viana. li�aàa .

pelo carnavalesco, Sr. Romeu Vie,ira,. H�mena- as, hotnena..g�nl'; pres�adas ao jovem catari,nen�e Sam,ueI
__ em 1875, foi creado o"_=- José, ,Ferl'eira. : geando as Classes Armadas .e. ao E.xmo. Sr..4J.�ln:t;ªn.,.!�! S�ntos� .'

d' t't 1" 1 d S- B
'

- .• "';-'A"�-' _. L.
'''' "d" \

- ' IS TI .o po ICia e .. ao, en--;- Euclidef: ToIentino 1.0- Carlos da SHveir� Carneiro e dedicado ,ii Câmai-a Muni- ' S{�gulr o .""1'_ présl '€nte-"en'ceITOU"a' sessao. ':" "''''. -, 'tõ� - ' .' -'" '-. ..' 4'-''' ,
'

pc". 'c:ipaL
.

, André NiloTadasco
,

-- Júlio Cesar Schmidt. X -lVrURALHA FELIZ - (Mutação) idealisada pe-
.. __ ....-....

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

SENHORAS: lo carnavalesco José Lisbôa. Homenageando o Professor
- Cecilia Macedo Simões. Clementino Fausto ,Barcellos de Britto e dedicado ao Dr. mos; Oldaney de Souza L'úcio; Dinarte BOl'b,a e Rússi AGRADECIMENTO--

'_- Elvira Adelia Klein, João ColhI,' M. D. Secretário da A. O, P., " Filho. ,
, . Alberto Rosa, de Ponte de,.J-ii'í�'Ôsa do SI'. Benno Klein,

I
' XI -:-- MELÃO ENCANTADO - Idealisado pelo C,al'- '. MODISTAS - Senhoras - Cilene Cidade Gevaerd; Baixo _�' agradece aos drs.'

SENHORITAS: .

navalesco, João Dionizio da Silva, Homenageando .o Diva. Gevaerd Lisbôa; Daiíla Britto; Zilá Gev�erd Viei- Ylmar Corrêa e H.omel'ó Mi-
.

- Odete Ramalhó. � Exmo. Sr. Go�;ernador do Estadó e dedicado à Compa- ra; Anita Alves da Silveira e Senhorita Geni Caldeira. ra(nda Gomes pelos cuida-Olga Duarte Silva. nhia Fábrü:a de Papel de Itajaí. AVISO .IMPORTANTE - A S. C: "GRANADEIROS dos" e desvêlos no tratamen-Maria da Gloria Oli- XII -- COROAÇÃO DA RAINHA - Domingo, 24 DA ILHA", fará,. ,exibição �e ..seu,f.\ C.l\rrOs de mutação, to de seu�querido e saudosoN,eira. do cOI'ren�e, �s ,,20 horas, ,será: Coroadn p�Io Exmo. Sr. Dommgo,'24,.e :r-erça-�eira 26, :'IOs'pont�s de .seIIlpre, sen-Ifilho Luís Carlos Rosa, bem\'" -:- Maria da� Dores Outi- Prefeito' Mu-nicipal, à S. A. Norma -I_:', Rainha da S. do que, Dommgo, !lera procedIda a cerimonia da Coroa- como no salvamento dos de,-(,Ines. C. "G�ANADE,IJWS D.A ILHA". que irá. ao Palácio da çã? d� Ráinh�, ;pelQ E�mo. Sr. Dr, Pa,ulo ,Fontes, M. D. Imais filhos, yítimas de uma
·

.

Demilda Pereira. Prefeitura acompanhada pelos seus sudltos-carnavales- J'refelto Mumel1?al, CUJO atR, se realIzara, enfrente ao! into:lticação. alimentar.- Marta Boabaid. '

,cos. ,,:. ..

" I;"; '-!)aláció 'da, Prefeitura MunidphJ. I --, -- .-.,-

. , , ITINERÀlUO - Av.,.M�til'o,Ramos; Praças Geriéi-aI" '
,

de' Dr. 8uer-l·r•. da'NASCIMENTO. Osório; Ruas Anita Garibaldi e Visconde de Ouro Pre-, UM APELO ,AO PUBLICO - Rogamos finéza '"
Enc.ontl'a-'se ,de parabens to; Praça 15' 'de Novembro, lado' Palácio da.- Prefeitura, não· jogaJ,:em serpentinas nos carros de :mutação, quando :Fonseca(I lar dó ·dr. Henrique' Sto- cóntornando-a, voltando ao galpão, pelo mesmo intine- estes' estejam procedendo sua exibição, a fim .de q'ue,..

AUSENTE DURANTE O
<

,rliecke e d� sua digna espo-, rário iniciado.' '.ocàsional, venham concorrer para um desaranjo na par-",SR com o advento, na Mater- EXIBIÇÃO DAS MUT�ÇõES: :_ Companhia �ele- te mecâ.nica. M2S DE FEVEREffiO. '

"

nidade' "Dr. Carlos Correa", fanica, Palácio da Prefeitura e Palácio do Governo. Fren- Fpo!ilil., 22 de fevereiro. de 1�52.
.de robusto gat'oto, ante-ou- I te à; Cateclrnl. ") , '.' ,

,

\

Albano de Souza Lúcio _' Secretári.o Geral.
',tem, que recebeu o nome de I COMÜ3SÃO DE TRABALHO - José ZaC<.arias Lis
,Paulo Ricardo. Ma, Presidente, Manoel Feijó" Secretário; Eduardo R.o

sa; Haroldo Barbato;, Firmino Feijó; João Dionísio da,
Silva; Manoel Silveira; Emilio Daminélli; Romeu·' Jósé
Vieira; João Rosa; Walter Ouriques; Célio Britto; Ro
meu' Policarpo Vieira; Moacir Solou da \Silveira; AS'beJ
M:oacyr da Silve�rn; Waterlo.o Lima;' Rozalino Miu·tina;
Topazi.o Solon, da Silveira; Mário Gevaerd; Nacil Jorge E' que. em Santa Ca�arina, o Carnaval é,mais demo-'·
Japül'; Anibal Alcantal'a de Ataíde; .Aradi Francisco Ra- crát!cp Ia náo bá policia de chóque,.. '

, '."_,,, .__ _ ;..'_A__.,.- ....._ "'"'�- ••_ �___.__.....,_

,DO, ZE�MUT·RETA,
,

.

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

,�'r?�··nn:
\1 ,"

'

t -

Reinado, de
r'

-------

MomO."

'UBALDO NOtETI À NOITE

.,ANIVERSÁRIOS:
.

A data de ontem assina-
,

I

;�ou a. passagem do natalí- A S. C. "GRANADEIROS DA. ILHA", .querendo dar
eio do nosso conterrâneo sr. publico testemunho dó carinho com que é sempre acolhi
Ubaldo Noçeti, atualmente da pelo altaneiro, povo desta encantadota F'lorianópolis,'['c",idindo no município de 'vai este ano, apresentar um "Monúmental" Préstito: Car-

·

Londrina no Estado do Pa- navalesco" rico .de arte e de surpresas
-raná"Ollde é co-proprietário .

Ei-Ios que vem desf ilando
.,de uma 'modelar granja avi- (I,

.cola é de criação de' suínos. II':';'Aos 'muitos cumpríméntos .

• .('fll(, catamos certos, terá 1'e-1.cebído de seu vasto circulo
.

.de amigos tanto do Paraná .-',' ..

.��(I'!lO de Santa 'Catarina(j. .,.---rl,. �,':X"'�·
:J,llntamQ1Õ tamhern os

nos,-"•
,S()"

,AN'l'6NIO FIUZA LIMA

. ,

23,DE FEVEREIRO
A data, de hoie recorda-

Com entusiasmo, sem par
OS ;'GRANADEIROS DA ILHA"
Para o povo alegrar,

L<\.GARTIXA ESTA .ANIMANDO .Hemique Stodieck
,e

, 'Senhora,
participam aaOs paren
tes e amigos o nasci",
mento de SE>U filho Pau
lo Ricardo, ocorrido ,no

dia 22 do corrente.

PARTICIPAÇÃ(?

,eASAMENTO
...

�ÇARDOSO :::....:' AMAIÜLÍfó
i Civil e religiosamente re�

ali�a-'se,' hoje. às i7 horas,
:",iI. rua Major Costa, 18, (, en
;
,lace: matrimonial do sr. Níl

�;.to11 P'. Cardoso, funcionário
� \�a EMPRESUL, com a geIl
"tU -�':mhorinha Enid Amai'i
;)ho:',' .

I f�erão testemúnhas, no ci�
'. vil, pelo 'no'ivo,' o sr. Sub
"-Tenente Armando F. Cardo-

." ,-lei e sra."e, pela noiva, o sr.
'�.• 1',' S·'\ . ,y t I-'
�l'e al'l�o , llveua e sr 'a. �n,-

.. �lcci 'Silv,eira ::�, no l'ei igioso,
,tpe1o I}.oiV,o" ,b Sargento Ar-

·

;lindo, F�:�ea.r.doso" e sra. e

�'pe!a ,nolvll.', 0; s,.r; Je��lé di
.

"BefJl a.nii e, �i·,.a..
' .",

·
.

:" �. '. � "
, .' .;:

. .,
.

Lagartixa, éssetipo popular que em todos os,Car
navais foge do Rio, para brincar na terra barriga-verde�
já' se encontra animando a i turma dOEi foliões,

·AVENTURAS
I.

�
..

• .. to

I·
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'@ ESTADO

O'·,

,
.

f.-
I

I

................-",.._ - ;;..",..,.,.-. •...,. _..� �..-....-_"-: w � ---------.••,.. "., IJ'..'oI.- _-""./"w' -_._-.-.-_� -"!",.,..,.,��

·Vingou-se O,Cbaca,rito· 'JuuiQrs ���;����i�:���;.���n��;g;t�
l�aqueou a s.el�çi!0 ,c�farip.�.n�e, '-lPÓS reahtdo du_el_o :����l: �i:::�f��a��n��s re�"'�·��s�à;::et�sa�t�:cl;::�:�
com O' Iorte conjunto- argentino' - Contagem mlnl-, presentação brasileira que necerá por duas semanas "

, ," ..'
• '.' _ disputou o recente Campeo- na capital oriental, devendo

·ma tento de-Splnoza�Destacada atoaçao de nàto �mericano de Ciclis- particip-ar da sensacional e
- ,.-

• ' .,. '. .. mo, nao regressou com a de- famosa Corrida 'Ciclista dos

I\dolllobo--=-Expulsos Euclides e E�quldes legação brasileira. Procu- Sete dia:,>, promovi.da peI�.

'rando saber os motivos do Federação Uruguaia de Cl-

Consi'denâ,veI público as- cerca. Ãssim foram os res- �ez o�extremà bIumenauen-, v,el�de: Ado!finho� B�ne,val
I n�� reg�.�.s.=

do

ó.ti,�O ci,-I clismo.
'.

s iathi na noite de .quarta- tantes minutos
.

disputados se levou a melhor, sem to- e Osní ; Calico, Agostmho e chsta dlllglrno�nOs ao di.
,

_

feira a mais um gigantesco com d�is elementos de .me- davia realizar grande coisa. Gastão; 'I'estinh» (Enel;_! S I S Í
,

'S f z": "·Ibrall. os'�spetáculo promovido pelo nos, acertando o juiz na pu- Enguiça mesmo gesambien- eles),. Nicol�ú, . Patroc.i,nio, I amue . ao ·fI Pr. I
Paula. Ramos Esporte, ci»- nição (los faltosos em refe- tado atuou bem e por pou- Eucl ldes (Engu íça ) e J",,'I\:!

A' d d
,-

n· N· I t'be, rencia. cónêo empatou a peleja. i (Saul.: e novamente Renê) , I' cor 58 O·' 11ft acUJniJ ps a
o internacional que nova-. O UNICO GOAL. ' ,1 O QUA�RO .ARGENTI�O I .

O JUIZ. I ,. C/ at Amente colocou na liça o O único "goal" do, mter-, O conjunto do Chacarita O mgles Mr. Bradley, que t UDlca vez DO amoeon8 O me-
Chacarita Júniors e o' sera- nacional de ,quarta-f,eira e I j�gou ob�decendo a fO:'ma-1 acompanha a. deleg7_ção

.

dor·· d c· ri;ch catarinense que .díspu- que marcou a. desforra do çao seguírite : Lopez (Diaz), lclube argentino, fOI o' lei-·; rlcano e IC.lsmo,

tará o' próximo c�rtame na- conjunto. argentino
"

nasceu Molinari e Pizarro; Garcia, Iferée do embate. Boa a sua Domingo em. Mon'tevideu classificação é muito difí-
cionul teve os seus altos e aos 30 minutos do peroido Montero e Arniez; Otero, '�;tuação.

.

-realizóu-se a prova mais im- cil.
l)aixoi).. inicial, vindo dos pés do ha- Coll, Spinoza, Esquides e A RENDA

portante de campeonato Se corresse um só repre-
É bem:verd�de que o

"on-, bil cm.ltro-atacante. SP,i:-O-
De Lorenzi.. .

Aproximadamente qua- Americano de Ciclismo. sentante de cada país .o ca-
ze" 'platino atuou bem me- za -. FOI 'um tento conseguido O SCRATCH l renta 'mil cruzeiros apura- Oito nações. representa- .so sepfa' diferente. Mas não ..
Thor que na semana pa�sa-: com. muita perícia e intel i- F?i a seguinte .� COJ:�lti-ll'�m as bjlheteri�s, do está- das por cerca de 30 atletas São 4 de cada- país.
-da quarfdo sofreu • contun- gencia. tuição do Scratch barr-iga- dio da rua Bocaiuva,

se alinharam para, a
. pro: E SAMUEL SANTOS foi.

dente revés pelo escore de BRILHOU O TRfO-FINAL
.........-.w •..•_._._._._......-......"...........-......_......._.-_.'V'oJ'

va sensacional de 1.80 qui- o TERCEJ;_RO COLOCADO
-quatro tentos a zero.' Na DO CHACARITA

F A I'
..

'\
lometros � uma distâncía NAS MAIS IMPORTANTES

'Peleja que marcou sua des- Façamos' agora uma rá- Nota da .. ederal'ão,· t etIca igual a que medeia entrejPRO DE CICLISMO DO
forra o quadro .argentino a- pida. análise sobre o esqua- Y Florianópolis e Joinvile. !CONTINEN�. À sua f'ren-
+uou convincentemente, evi- drão do Chacàrita Juniors: r C.a· ta rl-.'0 e'nse <, ! Entre os brasileiros ha-' te chegaram apenas dois
denciando um bom "train" O trio-final teve' extraordi- 3 1 via um garoto cheio de vi- uruguaios, os outros dois fj·-
de jogo. Todavia, o "team" naria atuação,' com os do is Em artigo de, hoje, sob o Agosto tenham ficado .de : da, modesto mas de fibra. caram lia sua, retaguarda,
'do Prata demostrou que é zagueiros e . os dois'. goals- título "POR TRAS DA fora em qualquer dia. dos Quatro ,ciclistas. represe'1- SAMUE LSANTOS, foi o
';;uito inferior ao Estlldian- keepeL's all"��':ldo com pre- TRAVE" o jornal'''A GAZE- : ensaios das moças do 'Gra- ; tavam as esperanças do primeiro ciclista estrangei
tes embora'este não' tenhà- cisão a !ir.! perigosa visi- TA", em nota assinada por> nadeiros. pelo simples -. de, Braf:\il. Entre eles havia 'o' 1'0 que cruzoü a meta de
tido me}hor colocação' no' ,tãnte. Dos aOis guardiões M. L. G. C., diz várias in-, qu'e tais clubes não SOliCi-1 camiJeão do Brasil, o famo- chegada. Ele ganhou' de doitle�rtame portenho. '., 'Diaz revelou mais arrojo 'e verdades:, i tar�m, desde esse dia· a so Massad, vencedor dé cor� uruguaios, correndo em
()utrá grande verdade: t.enacidade intervindo bem 1 _ O Estadio Santa Ca- i q_üadra, nas 'horas referidas;

,

ridas até na Europa. Entre suas proprias e,stradas" ga
') nosso "onze", não' bisou nas jogadas a sua meta: Os tarina não foi cedido. à As- '6 - Cedendo fl quadra eles estava· tambem SA- nhou de 4 argentinos, dos
sua explêlldiqa atuação da médios trabalhavam bem

sociação T-eneH,tes do Diabo I.por -uma semana ,para o MyEL SANTOS, o repre- peruan_os, chilenos, -equáto
�"emana'passadu, dai'ter ce� como' defenf!0res, mas pro- e Rim aos Granadeiros da .Granadeir.os da Ilha a FAC' sentante que ai Federação rianos 'e de seus 3 compa-·
-dido ,ao adversaria pela con- duzem pouco no apoio ao a- Ilha;'

. .

: não fez nada mais que (;0- Atlética Gatarinense
.
deu nheirog do 13l'asil.

'

tagem mínima. taque. Na linha de frente
2 _ A cessão do referido! operar, sem. qualquer pre- para Santa Catarinaya prin- sAMUEL SANTOS mere-

.
O' conjunto treinado por todos. são grandes diantei- Estádio foi feità a pedido I' juizo' para 8e�s filiados e· ci�io. e para o Brasil � se- ce os louvo'reg �afÍ grandes,Lourival Lourenzi conduziu- rós, destacando-se a ala di-: do sr. JAIRO :CALLADO, I para

o EstadlO, com uma gUlr. Samuel Santos fOl co- vitorias.
.

se de modo a receber censu;' reita formatla- por Otero e presidente do Grana'9eiros'IAssociaç�0 q_ue_tém recebi- mo um anônimo. SAMUEL SANTOS, com
ra, i.st<,>, na, sua p,arte técni-� o gigantesco CalL da Ilha e Diretor de "A i do o apOlO nao somente dos Ele tinha ,qué enfrentar' 4 sua performance, foi consi-
01, talvez devido a ausencia, DESTACADA ATUACÃO G'i\ZETA". ".

IPOVO
em geral, pelos magni- ciclistas uruguaios, 'que co- dêrado o maior ciclista do

Ih 1 t DE ADO'LFINHO'
•

"\ ,

d' .de seu me 01' e emen o, o 3
.

_ A cessão. �o� feita ficos. espetáculos de arte nhecem as suas e�tra as co� Brasil e um 'dos maIores,.

(',erebral Teixeirinha, que 'No scratch barrigá-verde. por uma hora dIana,

ape-I que ·aprese,nta. _
mo l1inguem. 4 argentinos, justamente o TERCEIRO,

se encontrava, ao que apu- o' guardião Ado1finho, . um
nas, durante o dia e .não à 7- - Jnjusta seria a nega- ouh�os tantos peruanos, chi- . de todas as Americas. SA

ramos, com Uma forté gri- dos últimos eonvocados pa- noite, pois o horário esta- I tiva que iria ,impedir a rea- lenos e equatorianos e ou- MUEL SANTOS; 'com o seu
'Pe. '.' I

ra os treinos, cumprÍu mais belecidQ, 'foi de 18 às

-19llizaÇão
artistica .do valoro-' tros países.

-

feito brilhante cal1didatou-A nossa turma não s,oube uma grar1de atuação,' garan� horas' ,.'
.

.

" so Granadeiros da Ilha, que Os quatro bl'asileiros ti� se a l'eprese'rltar o 'BRA'S1L
8e infiltrar na -defesa con: tindo sua presença no Cam�. 3':"":_ As equipes filiadas dóm seu 'co�irmão da rua nham, de 1.utar muito. A nas_ Olimpíadas da FIN�
trária, o qtle bastante faci- peona'to BrasilEliro que' se a� não ,pa.gani' qualq.uer impol'- F.,elipe Schmidt ,tem pert;ti- cla,ssi.ficação ;stava' fra- LANDIA, em setembro do
litou (l tra'balho da_ zaga proxima., O ótimo gtiar(�a�. ta:ncia parar tremarem

.

no ltIdQ ao .nosso Povo apr�lar
i
qmsslma. MUlta� outras corrente -ano.

,:a rgentina.' 'Por outro .laddo, lbas do Av�í fez a torC.i}dha vi- Estádio . Santa : �atarlna, arte e bom, .gosto no carna�, I p�ova�,for�m, reahz�das, �o- TO,SS.A.·�HV,EOtJA7�,ANMA'UST,ELA ;SG1rt(jS l1�rtenhos f0ram aJu a�
.

rar C.o.m suas mal'aVl nsas desde' que' ,esse tremamento vaI. ..
'

"

':1 das em pequena dIst'âncul. ;::; DV-
dos Pela trem�rída falta de defesas, podendo ser' COh-

se efetue' entre' as 7 horas 8 --'I?'esconhece a Entida�, I A m�lhor c�assificação do RIOSA '" FEDE�AÇÃO A-sorte <los .locai� .. senqo que s·td:erado como o melhor hG- da manhã e 20,3Ó �óras: de .qualsquer outra� n�tas I BraSIl, . depOl� de umB; se- TLETICA C.ATARINENSE.os nosSos· perderaí-U; ocasioés mem em campo. Beneval 83- .

4 _ ,Desde o dIa' l0 ,de assmadas pelo artlcuhsta
I
mana, tmha SIdo apenas um GLORIAS A SANTA CA

explendidas para empatar,e.·liento·u-se na zaga� superan- janeiro de 1951 as .equipes em favor do desenvolvimen� i quarto' lugar; É verdade que TARINA QUE DEU '(AO
mesmo vencel\

.

'do suas úl�imas ' .a:tua�ões. qUê treinam sob a luz dós .to do basqlietebol pelo que !um quarto lugar num cam- BRASIL ESSE FEITO.TOGO VIOLENTO -Se contin.uar, assim, o' za,;. refletores (8 partir pOi.-tan�-.lse extr,anha) agora, êsse in- 'peonat;Q Âl1lericano já é u.m MAGNIFICO ENTREGAN-A peleja teve lallce� em- gue�o do Avaí não perderá to das 20;30 horas) pagam teresse repentino e pouco Igrande feito pois em cada. DO-LHE O CICLISTA QUEpolgantes mas tambem os o p sto. Osni, aguem d�s ape:-ils Cr$ 25,00; comó in-, cúnstrntivo para' 08 e�porte8:lprova 'e�tão prese�te� sem- HÁ DÊ' REPRESENTAR O
seus, momentos negros .e suas possibilidades reais, demzação das despesas com amadores; pelo que nao voI:- ipre� eerca 'de' 30 cIchstas e PAVILHÃO AURI-VERDE

��n1�;!���le��:� :o�i:t�� '�::i�:câ�c���;:����i��:: o ga�a���t� vdeoria�:�ci� ó' t�;i6ii�*Zr!�is�ni�'de ·i���i�:�!���!a�::0�a���9�;:��: �! F.��&tl!PI�tere8sante-pr.ática pelos· visitantes, Trata-se de um jogador de Taubaté e' o CIube I?o�e de reiro de. 1952. " I
representam.

.

treinadíseimos como. esta- grande futuro.' Agostinho, A PRESIDENCIA Vê-se, por aí, que
.

�lma
Nos éampeonatos'intel'1la-

vam para 9 "corpo-a-cor- como sempre, o 'melhor ele-
.

'\.
.

'�, "

.' cionais, após o' vei"iditum
'1)0" ,que muito lhes facili- mento da intermediária. v.-�,,' dos ju.izes os tre(:j' p.,rimeiros
ta a estatura alta e 'rnuscu- Gastão, muito lutador. l\fe- " '. �Jr

. colocados sobem ao estrado

. �o::�o;���:�:�s:�ev���;aro� ���a d!����io�ra f:;�in�� Em ,1.or...I.a. ',e, a, .gu.. a.raiç·.·a-.",'·� catar. iaeaSec�l�ai:nm�a�dc.o�3i:oOs��is�etu�osi.�f�1.:tOo:..p.c���chão e por outra$ vezes. os vem qecepcionando, sendo' ,

ç .,

argentinos fOlUlrrÍ" tambem muitQ demoràdos os seus �egundo noti�·ias chega- magnjfica descida num rit- Até' dorningo, o hino do
atin.gidos resu!tarudo .leves passes. Prende demasiado a d d Rio . guarnição ea do bem �epresentar o, Bra" mo de trinta e seis remadas BrasIl náô se fizera ouvir
�.'.ontusões. .� :�- '. bola. 'Não gostam()s de sua t��ne�se deaout-rigg�rs

.

� si! no Campeonato Sul A�e· por minutos. li; uma das no�-:' pois a melheir classÜicação
DUAS EXPULSõES atuação�. Nicolau, o melhor 4 remos com patrão, :forma- ricano de Remo a realizar- sas e�perariças o conjil71to tinha sido um quarto lugar.
Imperando .

a violência do a.taque, lutou do. princi- da PoI' DéCio Couto, timo- se � eI? ;Valdivia, C�li1e, em I s?lino, para o cert�me CO:'1- ;ApQ.s a prova. dé 180 q,ui-
�1esde ó inicio do préliQ. -era pio ao fim com as suas. ca� neii.o: 'Ham.ilton· Cordeiro, prmClplOS do proxlmo mes J tmental. Iometros, entretanto, Sa-
':;1 todo instante agúarda'da l'8,cterísticas habit.uais. J'á voga;' Walmor Vilela, sota- de março; I O embarque da, de'legação muel Santos foi prodama
troca de. 8'OCOS; o gue acon- é o Q.ono da, posiç.ão:, Patro- voga; 'Manuei Sih>eira, sota- Vejamos o que escreveu o brasileira de remo está mar-- do I}. terceiro ciclista panatecetl aos 30 minutos da se- cinio, .elemento,-de valor, es- proa e Sudi Berbpl(. pt·o'). "Diário· Carioca" apre<:ian- cádo pm:a' hoje, por via aé- ..mericano e se ouviu naqueg®!lÀ fase, sendo protagó- teve b�stànte infeliz contra está com tüçlo e'\1ão éstá do -os tre.inos:. l'ea. .

c ,te instante de emoção os ê1-

l;istas os' dianteiros Eucli- os' argentinos.
.
Euclides, prosa. Diariamente na' La- "O quatro com patrão cs- 'Boa via�m e feHcidades, cO!'des do hino do Braf'il Ie- ,...,

, -des e ESQ>uide:'l, sendo a muito cavador, ape�r' de g'Ôa Rodrigo de Freitas
.
á tarinense vem fazendo boa são oi �oto8 que enviamos vnndo aos ares as glorias

-ambos apontad,os 'pelo juiz violento. 'Um bom atacaúte.· tur.mã ba-rriga '\.er'de tem demonstração ha raia OHm� aos valeJ?,tes rema4ol'es bra- que ele conquistou ';para a
Mr. Bradley o caminho da Ent.re Saul e Renê, d-esta treinado com afinco, ViSaJl- pka da Lagoa_.' Ontem ,deu sHeir<ls. sua Pátria.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

� 5, ·�;I .

-.! .r

.

. CARNAVAL A JATO'.
DIA 23 - 'SÁBADO, 25 SEGUNDA E 26 TERÇA-FEIRA, GRANDIOSOS "BAlLESCAlCliLIVALESCOS'! ÀS 22 HORAS. DIA 24 -
DOMlNGO -. "MATINEE �NFANTIL" DAS 16 ÀS 19,15 HORAS E'''JUVENlLl'"PB&S tt.,:31 ÀS 22,30 - PARADA INFANTIL E

'c .,ELEIÇÃO DA RAINHA DO CARNAVAL DE 1952. -:- VENDA DE MESAS DIA.�QU.llVl'A..FEIRA 1\8·19,30 HORAS, HAyENDO
DISTIuBUICÃO DE SENHAS ÀS 8 HORAS DA MANHÃ NA SÉDE DO CLUBE.SBI.t1BÁ" INGRESSO O TALÃO DO MÊS�

.'
.

DE FEVEREÍRO.
'

BUENOS AIRES - (APLA)/- Uma grande ernisso- DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANj;.E$..êt�'1rA
:1'a de Melbnrne difundiu, na véspera do Natal, um pro- CATARINA

'

,g\:ama destinado às crianças, no qual 'se demonstrava

-que os .presentas deixados por: mãostinvisiveis nada tem

-de 'sobrenatural, pois saêm das fábricas, são comprados
nas casas comerciais e são distribuidos pelos pais. A no- Concorrência para construção da Escola de Á��"- 1

• ticia provocou lág'fimas' e desespero entre os pequenos
, gem em Blumenau

r'ádio-ouvintes, 'feridos em seus sonhos e brutalmente pro- ,O Diretor 'Reg�onal do SENAI n.os F;s€:alfu.i) .. &-,'�jetados à réalidade.vüs pais, indignados, foram em massa rana e Santa, Catarma faz �abe'r I!lOS mteressawft�'� �

:protestar junto à direção da emissora. acha, aberta concorrência para con�trução: de: ��"id�sl�\ Esses pais fizeram mal. Deviam ter quebrado o mi- destinados a urna Escola de Aprendizagem na� 'ée �

-crofone nas cabeças do locutor e do diretor da emíssora. Blumenau, Estado de Santa .Catarina. ".
"

Não se deve despertar bruscamente as crianças em . A� propostas deverão ser apresentadas em �is en-I
sentido algum. O pai de Montaigne .aproximava-se do seu velopes fechados (A' e B) até às 14 horas d'�� 'i.:5 ,-da>
leito na ponta dos pés e tocava ao violino, em· surdina, março na sede da'Federação das Indústriru>; do- Estsdo'�

----- _._..,... "••_._ _.,..._ _-

.uma delicada melodia. Um dos mestres da astronomia de Santa Catarina - Edifício IPASE - 40 andar - $"10-.
moderna, Laplacev para quem nosso sistema planetário rianópo}is.'

/

I'.dertva. na rotação' e da condensação de uma nebulosa e O envelope deverá conter 08 doc.umeu{:OS\-/�.irn.es:; I,

-qjie penetrou- nos segredos matermáticos da mecânica ce- 1) Prova de quitação com o SENAI� o- �:i'ESJ te . :a" !
leste, explicava ao próprio filho que Deus criou o céu e , LBA. t !

a terra, que a terra era informe e vasta e sobre a face 2) Prova de quitação com os Jnstítutos de A1�sen-;:
-do abismo estavam as trevas, e o' espírito de Deus se ma- tadoria e Pensões.

'

f
.nifestava sobre as águas, e quando disse "F'íet Lux" 11 3) .Prova de quitação de todos os -impustuS'��,?
.Iuz se fez: O espíritualtsme desta educação partida de estaduais e municipais, indusLve� ,d�i'
um homem de ciência que dissentia da criação do mundo renda,
narrada no prime-iro capítulo do Cenesis não impediu o 4) Certidão da lei dos 2/3 - Decreto;.��" ,-ã-!i\ã2,'
fi1h� �e chegar a der\aju4ante de ordens de Napoleão, de 10 de maio de Í943, artigo ,362. s I�

'1'"
'

pàrt icipar : dignamente de quatro campanhas e realizar 5�\ 'Prova de habilitação do responsâvet té�ilW "da;
.sua carreira militar sob Q Primeiro Império, a Restaura- firma e de quitação com o C, R. E. A,

.

Jl

NO'SSO POSTO S' A-ção e (I. Segundo Império. Um dos mais suaves livros pa- 6) Prova de' existência! do seguro contra;, ...�"i�.n.tes'· ..' .•
'

;
.

.

.

. n, crianças, "Alice no País das Maravilhas", brotado da do Trabalho,' ".. . '. .

'

. • '.
'
..»ena de Lewis Carroll .

- pseudônimo - não foi senão '7) N'Yome da firma local da sed'e e n"'''m' .Ji'-_
. -.

•

.

.

. , . o.i e..,_ seu 1,:I:1'e- A
"

bl" d' C t-t' �

urna espêcie de reparação de um destruidor de ilusões, presentante legal que deverá .assma:l" O'

CIl!��.�..
10 'd.

ssem �la,� on� 1 Ul�°to d t t t·:que se chamava Lutwidge Dodgson, autor de tratados de O envelope B deverá conter:
'"

; ,�n.ridan;,�e. {>S �lL�cr�o��, � proje
__

e ��é� iii_os,
.g�ometria algébrica, fórmulas de trigonetría determínan- 1) Proposta. prõpr íaments dita para.a: �nr..' ,em

;€ «,,_;;pli a a, : �sso
.

08 '! " "pal'� a assem ,la ge-

i.e:1 e curiosidades matemátic.as, quatro alegorias escul- duas vias devidamente assínada.s�. .�.�..��, .riil

.

.I� <f:s;ltUiIÇao -�a. socd iedade por açoe�, que tera logha.r'f).l'd"s em torno do monumento de Euclides, o geômetra, f' lm t .. .- ,'f'
- ._. "" ..

' ''€)·",",lca.2.,.-ue· evereIro ·0 ano corrente, as dezessete .0-.". � la en e as especr icacoes e prGJ=1!5 :)<:@!LrlreC!- ·t" d t d I' d J
.

C �·T·lVIaiõ o reverendo autor de "Alice no país das maravilhas" dos eloSENAl,' -m.�,Jl7i),. .e�Cl'l 01'10, o pú� o e �az? ma e o� orrea el-,

"Na um daqueles geômetras que não esquecem que "Deus 2) De]p _

d d '.
.

l,�.
.

",.
l>.e-n-a FIlho, no EstreIto, dIstrIto desta CIdade, sob ao

c_ araçao e que .concor ti: C(}� q{1.ll;�� .cltl!€- seguí.n.te· ordem do dia: Ifa� geometria em toda parte", ,

'

raçao que acarrete aumento ou reOO.�·'�,CtiS- _ "
,_ , '.

Obrigar as crianças a ver como nós é um êrro peda-; to, que será avaliado de acordo €;,"\m

.

& lJ!::li�la t;' �
-

Apro��çao dos estatutos e constItUlçao ,defliu-
.:g6gico, como seria um� extrav<agânc�à dietética alimen-I que servir de base ao orçamentn da�

,r..m a compan la; ,

-Üil: um lactante com bIfes e vmho tmto, Os autores de 8) Decl
-

f 'I d '

't
-

d �.
.

�2) .._, 'Eleiçâ@ da diretoria e Conselho Fiscal, com
,

'd .. _,aradçaot orma. � a�eI �çalu � 'l§�'�- tID�a�·de seus 'henorá-rios; _,fabnlas; Perrallt, Andersen, Crimm, quaisquer que sejam lçoes es a concorrepcla,. IDe US1.ve e: pa:�n- 3\. O t t {d .

t
"

.

" I-DS seus personagens, rãs ou reis, fadas ou bandidos, nào
.

te da <: des'pesas d I'" t d ,_..... ,� } - u res assun os e In eresse SOCla,
. e ..vra ura, G- COIt_............ � Ó j' 15 d f' .

d ·1�-2'fazem senão coordenar e dar r:oupagem lite'rár�a q(í que D�s pr.;opostas devetij,a. cO)fáta.r, .. no -tiJoímri-."-'-,: .

,;._

_ c' ,li f?��... If.' �.:.everElIBrQ, .e . p. -

. .

, .. . ,
,. -.

_ • _ _---., .�..,.,. nupe -6 I1.ÇnaUX auerse 'agita,' em poética desorde�, na imaginação das ctian-, a) P,reço global e preços umtRrtOs d03cdiç��- \ .J sé Co A

T' -. F-li'oÇ«S. ,

.,

viçes a executar,
.

$í
o rrea elxel alIO

;Mus retificar seu ponto de vista e· fazê-lo coincidir .' b)
.

Prazo de·Jexecução. da ,o,b:ra., . 1 Incorporadores
'.(_�om o nosso é um esforço inutil e pez:jge&o, Uni� ;aenhora c) Qpndiçôes dê pagamefi.tQ:' .

}e'iou pela.primeira ve� � . fiiba ao Jardll,Il ;;,zoelógif:o e;: Serão rejei'tadâ<S; as "pri;�'6stâs' que. por q�erw-
.)j,(,) regres'sal', 'lhe perguntou qual o animal que mais a ma, não obedeçáll1 às condições do presen��-

S' E" N'
.

A' C'!:u.teretlSara,'· Esta c.�ncorrência pod�rá 'ser a�1Ula.di� S-:i,1i\lI.:' :..
." ,,,r..' .'

'.

..'

� "�1 ""
.

"� A formiga - respoIÚle\1 a menina; sem 'que caIba aos concorrentes direlto & q_���_ "
� '� .,. ("

'

'( -;>...
..

Tristan Bernard relativa ao netinho o mito de Pro- mação ou indeniz�çáo.· .
. ,' ... '

.

• '. • ". _,;: , .., • _-"

:mete.u, que, por ter arrebatado o segredo do/ fogo aos
.
Os projetos e especificações serna. felJ.'Ileei&m mlf1�.... s', . .-

,ii�li8es, foi eJlcadeado ,nas rochas do Cáucaso e um abutre teressades 1108 /seguintes endereços': SltVIÇO :NACIONÂL DE APRENDIZAGEM'
-(:. lacerava todos .os dias Q fígado com seu,bico: 1), Na ,sede do Departamento RegienaÍ& !k"Dl'!t-..:4, '

' • ;, COl\'lERCB.L'·
,

-..:. Pobre aQutre! - comentou ,o menino. à,Rua 'Chile, n, 1.380" em Curitíba;.. _ ·8SCOLA' "JO..iO-'DAUtYr D'OLIVÉIRA"
� Como, pobre .. à.butre? Talvez você tenha querido 2). Na Eletre Aço Altona, em Blnmenam. Edital'de Matrícula l'

-rl5.zer pobre Prometeu - corrigiu o avô_.
. / .3) Na Federação das Indústrià8..d.;.E:.,;I�de�8ar}! .DêOIlttam--se abertas as 'matrículas desta' E8Çftla,

- Pobre abutre -- confirmou o netinho_ Ter de CO� ta Catarina _ Edifí:c-ib IPASE:':':':" .p�, _ a'c) '1IRO.� de 1952.'
mt11; fígado' todos' os· di,as.-"

.. '

\Florianópolis." '. ' !()s ,-�� deverão dj�igir-se à séde .da, EscC)la•
. E �eces8ário deixar à criança o seu universQ: o la- 4) Na sede dà",Iuspetoria do SENAJi«p� �'.'t'Qa t1'iQaentes,' 17 '_ Sob., das 18 àal}9,30 ,horas.

,drf:Lo vai para o cárcere;, aquele senhor teve o braço cor· lil'\, à 'Rua. Felipe Schmidt� n.. M _ ��_ 'DOCUMENTOS: �rtidã({·d�ddade. '

t::l.do porque, quando' era criança, enfiava o dedo no na- Curitiba, 29 de janeiro de 1952. ' �1urim8pôUs, 12 de fe'Vet:éiro''(l� 1952.
1:iz; chega o médico, receita um remédio e o enfermo se FLAUSINO MENDES _ Direror�maii.

'

"tHtlio 'Ortiga Fedrigo .::_ Diretor,
. (:tir,a,; o rei é inteligente; as guerras são santas e se ga
Júmm sempre; o pobre necess.ita de' uma moeda, Seria
··ftl0:il.struoso ,explicar-lhe que' essa pobre 'construiu' um ". ,

·'t�:iifiCio de doze andares, joga na Bolsa e, é o principal

��'
.

.. _".
. l;.·YI·S',S'a "e �•. aN.;'. ,r.I·" u,."

•• :."
•. '...•

' :. :.��
----o---,.

..

'1, '�...
."

�cj:}nista de uma sociedade anônimai;q\l� o� rehdmbecís, L ;'j', .", . •. .' I,' "'" ,;� '1'- <' ".\ , ". '. ,:",,"

·-f'''?gc!lerados e loucos estão, em rel�ção aos oUtros, na .,:.ç,.,.,� ,;__ ..... , "': :: ...... ,
..

�,/., -'J/!!':AN.u.'>'i1i :�'. "

.. �l".T"J'I.1!.·�em c'.),m... �·fd.ur.,ari,�·â ,"
_'",

].H'opol'ção de·tres contra u'm;.que desde 1.600 hã'nossós" .. :."'. "<'0' . '. '"", .:.
." ,.� �j

. ,">'
.

� �'f ..

r
"',.:. -:'"''"�k''' � .. ,y .

::;:Q!ád�i��-ci::r�: :ao��:,:O;P�u!5�3�:t;!�a:�'��i�sq::� . nESEMBA�G-Á�R URBA�O �it�$:.'� ;

ii \" ..

;.' te ' tá:pi"éz ':;

". �' ,,'
.

;;�)���: ri�r:an�:�l�r��?�:����: ':�r��: ����!::��;eo�t��� Mqll�:'����=:: ::::�r����t: ���'n:�:�_���" ;��;��'()I·;::ri°��js'A,Jtl.�:lj�R'�(AÇ;'�ol"J-����s' ,D9, r

:gên.l.los qué não sabem roubar, e que ó malfeitor é um cim�nto, a�radecem a todos que os con:to�tai!2.'tt: ';lE!m :51:' ti 1l'fI C, D� «. 'Y.. -1,..�, e � }.p,�t.',,»
.

",<." .,e21fermo com o cérebro moldado d·iferenteinente. do n{)s- d-O,loroso trans.e, e ao mesmo. t�mpo �vubJ��;Í,.V�.r :;2,

I;. i'<1l���QOOp(.IH!'; hajaí :,_ '(JuinviHe , __ o Cu 'til)'80; que os explo�adore.� não visam ao· progresso da ci- Ml.ssa de 70 dia que; em sufraglO d� sua. aI-maw�� , •
.

\. ,fl i

" 'viiízação, mas roubar aos, negros. os dentes de elefantes, celebra'r, Mbado próximo, .às 8 ho:t:a�. no altal.\.

�OJ
f
Pt"" f) 11'.-' 1'\. ��-;"'.. A{,. _(., i

'

, �'en( I ,,"..
"� 1.'''''''' n' eS(juina da·

j.:� {lue os grandes navegadores s-e preocupavam em fazer Coraçii-o de' Jesus. da Catedral Metropoli�_ ;,. :'., ,. r l.'."" "J"'" " .;s·'}·I.... ,e.Y·.}.....
_-

. � ".. ,... ... .
'..

"

�i...
.. ,...... eiier""e _. ..'. b�il<:ar o preço da pimenta e da canela. Deve -deixar"se à Ren-ovam os seus agradecimento-s a-t€ldOOt lIIq1.ari��·: �i

.

.

•

"V t:onrin'ra na Ia. pagtna comparecerem R ês:;e ato de piedade cl.istã..
' i'''' ,

8.U8 lN'i'IlUlSSBS NO
&10 de, Jaaeiro l!I"r�(}
bem defeadldo. 'pOI

ARLINDO AUGUSTO AL.V_
.dvo�.do

'

A". R10 Sr•• tIO. 128 - 8&1•• 1101;4
T.lf. a2-6� ...- ZWOO6;

i� 9S INCONOClft:STftS S,E N A i
DE PITIGRILLI

" ".', c •• , ."..
\-

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM: �fS.
TRIAL ,.(Especial para ;'0 Efltado").

EDITAL

'ompre pelo - me

nor preço da cida
de' o seu r.f,igera
dor NORGE, mo

dêlo 1951, com ga-
rantia leal de

"

5 anos.

Osny 6ama & Cia
Caixa postal, 239
Telefone, 1607

Ruá Jeron'imo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

----------�----------------------
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\

\
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\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

c o N V I TE' 1<;: , ��E "O t e�.� '. ri"
, . I Ás 5 e B horas Cinelandia Jornal. Nac,

A Prtmeíra Igreja ,Batista' de ·F'lori�nópolis. cordial- '.IMPERIAL Cr$ 5,00 'e 3,20
'.

mente convida o povo desta Capital, para assistir à pre- I As 81,30 hor�s Imp. até 14 anos..

gação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, pelo eonsa-] '
... E o· giande sucesso _,...---�._�.-. _._.

-

. .,.,----

DR.. TROMPOWSKY- TAU- do; e figura destacada do g��.�o �i�s�on��io, TE�I1.: '�1\GBY. com larga. éxper�ên-I continua;
_,.' ..' O . autol r': "'d-à, .

« '._LOIS' FILHO PARTIDO SOCIAL PRO- era do Ministério' e mui digno pastor da Igreja Batísta ' ARI ',EM O BARAO U ti fi.
Em companhia de' sua J GRESSIST:A barriga-verde. em São Vicente, Estado de São Paulo. com}. , Cbuvms "begadigníssima Família, regres- DR. WALTER TENORIO Será oferecido, gratuitamente, um Evangelho, ,aos Grande OT'ELO _ Elia- U· li -

sou da praia balneária de CAVALCANTI amigos que o solicitarem e estão interessados na salva- na +r: Adelaide CHIOSO -

, m R'R R-,oCamboriú, onde, com SUa Estiveram nesta cidade o ção 'de sua alma. E, se alguém, ainda, desejar 'adquirir J?sé' LEWGOY ernuítos oU-I ��II) .

. .

Exma. Espôsa e Filhos, es- Dr. Walter Tenório Caval-. um exemplar da Bíblia Sagrado, poderá falar com o tros, .

. expoe a sua experiencia -

leve veraneando, o Exmo. canti e sua Exrna. Família'. pastor ela Igreja, para as devidas providências. Noticias da Semana. Nac. a restauração índiepensavel
Sr.. Dr. Eugênio 'I'rompows- O -destacado viajante é dis- ]: Séde da Igreja Batista : -�- Rua Nereu Ramos, 102, .

Metr� Jornal. Atualida- dos cursos de .água, o com-

kv Taulois Filho. sábio e tinto integrante da bancada esq .. (la Avenida Rio Branco. (',' des.
1). bate à erosão, bem co�o

austero Juiz de Direito da do' Partido Social Democrá- Tempo em que serão l:eay�adas as conferências: , __
, Cr$ 6,20 e 3,20

.
seus processos de explora-

Comarca, ora em gôzo de' tico na Ass�íl1bléia Legisla- 25 de Fevereiro a 2 de' lYlaJ(ço., . II Censura
k

LIVRE' cão racional e economíca

iérias. S. Exa. e sua Exma, tiva do Estado, além de brí- Horário dos Cultos: - 20 horas
r'

OXY das' culturas sob o regime
Família foram muito cum- lhante cauaídico e flamante .Têmas das conferências : . Ás 4 e 8 horas cooperativista e com 'a :par-
")rimentados, no ensejo do orador. S. Exa. é ainda vul- 1. -- Nosso Deus e seu Amor. .:.! ODEON

.. ticipação dos empregados
] .

Iam '1 V' d
- I' ÁR 8 horas Ieeu regresso. A êsses curn- 'to saliente da ACÃO CATO- 2. --:- Mi agres, e mi agres erca erros.

i
nos ucros.

primentoj, ternos a honra LICA: 'em Santa Catarina, da 3. .: Jesus, Nosso Deus.

I
1) _ COMPLEM;ENTOS "Espirito polimorfo e bri-

de juntar os nossos, efuai- qual é' .um 'dps lideres, des- 4. � Os' Mortos Não se Comunicam Conosco, I I lhantissimo admiravelmente
. .

d d R de - A VOZ DE SANGtrÉ
.

.

'.'os e respeitosos. tacando-se como membro da 5 .Ó::_ A Gratuída e a e ençao. dotado para todas as lJlam-
,
(iRANDIOSA FESTA RE- Congregação Mariana. N. 6. _, Nossa Maldade e lVIal-estar.

I
com: festacões da arte, Louis

LIGIOSA Senhora do Destêrro, em 7, - A Certeza do Céu. George MONTEGOME, Bromfield é ainda jornalis-
Como sucede, todos os Florianópolis.' -0-

- RY - Ellen DREW e Phil- ta, musicista, poeta e pín-
anos, tambem a 2· de feve- FORAM AO RIO NOSSOS Disse Jesus: "E conhecereis a verdade, e a :vci'dad:" lip REED. ter, sendo igualmente nu..

reiro corre�te' se celebrou T.IDERES SINDICAIS vos libertará". I 3) -'Cóntinuação do se- rnerosa e valiosa a sua obra.

+rna das mais grandiosas Para tratar dos premeu- VINDE, pois, ouvir o EVANGELHO da Vossa Sal- riado '

de critica, �esparsa peles
ifestividades ; religiosas lo� tes interesses, das entidades ..ação. ,f, A DEUS4 DE ,TOBA jornais noite-americanos.
,·ais: A de NOSSA SE- que presidem, viajaram até I com: À sua modelar fazenda

:"JHORA DOS NAVEGAN- à Capital' da República. os Clyde BEATHY "Malabar" acorrem COllS-

'TES. Essa solenidade tem 31'S. Tiago José 'da Silva, E O I T A L. o-s 5,00 e 3,20 tantemente jovens fnteli--'

. ��U:s�:!f(��j���: :����J�� �i���\([�1��i��lk�\�����l'E��::
'.

.

"" ·,:��,.",.'�f�._' ".�.. é"'-'�
"'.�••_�

Imp. a\�I�����s. f:�c����e��l�:�;�o�� ��:1l1��=
deixar de ser num porto- co- lindo Inácio, Marciel Perei- JUIZO' 'DE DIREITO DA il1t-;�7.">lS;;:� �-�'jrU;l!I�m po;:;l. �s ,8 horas rante as férias aí vão bus-

rno o nORso.' Milhares e mi- ra, Aí-istidee Línhares, COMAHCA DE TIJUCAS sa alegar 'ignori'i.ncla, rnan-
t 'Dirk BOGARDE e Ceci! cal', através de um trahalho

1 ha1'es de' devotos' tomam Francisco Martins,' l'espec- Edital de praça com o. prazo.
- d�u expedir o pl�esente edi",!PAR.KER.

, agrícola atra'ente e bene:r,i�' -....

.' 'parte, anualmente, 'nessa tiva;mtmte presidentes" do de vinte dias tul, que será afixado na se-I
em: Co, os' ensinamentos de sua

q"arada de fé, qu:e é lev�.da Bindicato dos Trabalhado-' O Douto.r 'Clo.vis Ayres de' deste Juizo, no lugar de QUA�TETq.

jtéCl1ica,
a confiarf<;a sD.lutar

;a efeito no baiÍTo de Nan- t'es no Comércio Armazena- Gama, J.ui� de Direito. da costume, c, por cópia, pu- , de sua filosofia, e alegriª
�antes, na Çlutra margem do dor, do Sindicato dos Operá- ,Comarca de'. Tijucas, . do., Jl1icadc u!!l�. vez no � jornall

! ""-nno I _'
de viver decorrente dI) am�t�

:'ío oposta à Cidade própria- rios Estivaclorefl. do Shdi- Estado. de Santa Catarina, "0 E��TAD(Y': de F10l'i!l.n0- f MOVE S US "H nho e amor da term, '

\

mente dita. O ponto culmi- cato dos 'Oficiais Marcinei- na forma da lei, etc." . polis., Dado e passado nesta, A, ,·1 ADO�

I �-:-tQ ê 9 llQmem que 'che
nantc da celebr.'lçao verifi- 1'os e. Trabalhador2s 11,as In- FAZ SABER �tOs que o· ci�ade ,de Tijuea�. aos ca-I VE�1)E:M-�I�: _ 1 n;êsa g-ará .ao lHo 11� 'Ur6:lsi�m t�!)�
,'·ou-se à tarde, com a pro- dú"triaR de Serrarias e Mó- pre.s.ente ditaI virem. ou de- :o�:e dlUS do mes .d� feve-.l"3do_n?a par,à .,sala de .lan- ça�felra, �heflalldo uill .11�it,...'dssáo fluvial, que cpnta "t!is (1c Mideil',':l, do Sindica- le conhecímento tiverem ex- .eJIO do ano, de mIl nove-: ta r, pmho. Cl'i$ 25(},00. po de agriCultores e er1adQ�
com a cooperação ,de, div.er- to dos Traba.lhadores na 111� pedido nos autos número centos c clncoenta e dois. I 1 mesa escrivaninha, res' norte-americanos: numa

"\
:".os navios: surtos no porto: dúsü'ia do Pap�l e' Papelão� trinta e oito, de ação execbl- Eu, (as.) Gercy dos Anjos" En'ande, de can�la ' excursão promovida pelo
Earcos festivivamente en� ào Sindicato dos Confereü-· tiva entre partes como exe- Esq'ivi',lQ, o datjlOgl'afei,,' Cr$ 200,00. I "Fa.�m Joumal", ,importan-
handeirados, sirenes a ::tPi-, [:es Consertadores de Carga, fluente Paulo' Sch1croper e conf�ri ,e subscl'eví. (As.) 1 gual'da�comida, médio, te l'evis�a agro�pecuária pu-,
tarem numa {�omoveTlte 01'- e Descarga, do Sindicato executado' Alvim Santana, ClOVIS :\yres Gama - Juiz, de pinho, Cr$ 200,00. blicada em PhiJadelphia. Os
�"(uestração de júbilo, ball- 'dos Trabalhádores nas In'- que se prO!.:oeSSR pCI<gnte es- de Di.l'�ito. É .� cópia fiel

I
Todos em boas condições. excursionistas já visitaram

das de música (êste ano dúsb;ili-s de Tecelagem, Fh� te ,Juizo � cartório do esdÍ'i� do orIgmal, sobre o que me Rua General Bitencourt, o Panamá, o Perú, a Argen-
�:oGtamos com a da Força ção e Malharia, e do Sindi- vão que este subscreve que, .reporto e dou fé:

,
129 - Apt. 1. tipa e o Uruguai. .' ,

I)olicial do Estado, cedida cato dos Trabalhadores na atendendo ao que dos refe- Data supra -
- I .

_
-

oemocráticamente pelo Go- Indústria de Construção Ci- ridos autos consta, por des- O." Escrivão:
.

Gercy d()� I O'
. O· N '"T 'I T �l-�"vêrno do· ,Estado), rOJoes, vil, todos de Itajaí. pac.ho p!P,oferido aoJS ,treze AnJOS. I').,

.
� ". .J..J

n:;orteirqs, bimbalhar de_ si� DR. DALMO BASTOS de fevereiro de mil novecen-
nos é uma multiâão cOÍl1pac� Esteve aqui em Itajaí o jo t�s e eincoenta e dois auto- ALUGA-SE A diretoria do Clnbe Recreativo Limoense, convida
ta de ambos os lados do rio, vem Advogado DR. DALMO rizon a venda, em hasta pú- , . ..

os seus associados e exmas. familias, para os bailes car-

são apenas detalh_es d,e U!J! I BASTOS, que pretenqe a- bqca, dos imóveis a,baixo r>'
PredlO reSIdencIal com navalesco8 dos dias 23, 24 e 25 do corrente. Dia 24, ha

'"onj,ullto empolg'a��e , que b�ir seu
'-

esc:ítól'io_ .' n.��ta, .u�§çritQs; �Qm Slla� )'espeç., I
> lnCQ q1J�H1���g\H\ �nca�- t verá doroingueirfl infantil das 17 às 20 horas. .:_

:;tOS !�la de catollclsm,? .

e CIdade. õ· ,�, •.•
,,'

',. ftivas aVà1iaçõês, péttencêjj.t da, chuveiro, situado à rua

I
'Pede�se ,para não se fazerem acompanhar de meno-'

;lrasl.lt?ad�. .. A proprla
.
�R. HEITOR LABES tes ao éXêçutüdo supra Joá<t 9ru�, ��1�.� �.o ,:00 ---: res de 1.4 anos, nos bail�s de adultos. Ap,�s' o termino ha-,

"'liu�lclp�l=dade ,presta,' seu Regressou de Laj�s, aôn,w{mencionado. que '/i;etãtt 16� Estr,elto., �"
!.

"", ,,'..- •••Y verá ombus para a Capltal.
.

,

I�P�)l�,oflCIal a essa tO<iante d.e fôra; ern �éria.s, coI? s� v.ados a p(tblico Pl'egfi� de" :!''rratar no.Bané'õ·t'INCO". '- ._,',�.,. A DtnE'l'ORIA
.

,om_nagem a ESTRELA Exma .. FamílIa e .seu JoYIh1i ,venda e arrematação, a
, .•=",��-""""""_._-,,-��

DO ,MAR; pois 2 de feveFei- irmão: Edison I;aiJes; (1 sr. quem màis der e ma'io!' .lan- .,

, 1'0 e' um d?s feriados de Heitor Labes, gél'enté da ee .oferecer 'acima das res�
,: nossa' qC?,�una. Uma f�lh� conceituad,a Relojoà:tí� La::.. pectiv3,S �vanações,' p*li\ �i'

.

.
' ('mpano.u'i� este fino o br�Iiho. b�s, desta prq_ça e pi'esti- 'porteiro dos auditórios, ou

..

do navlO:S",2t�e, f?rm.�ram o glOSO elemento da dire.toria quem suas' veses fizer, no

gral;de p�'est1to .q�e cortou' do. Aero-Clube loca}�' de. dia ,vinte e cinco de março
as aguas do �taJal'l E que CUJo cur�o. g� pilotagem �. do cOl'rellte ano•. às 10
�al'a o. ano. ,;m�9uro .OS. ci-Ialuno promlIi18or.· "'�<"'4'/ 'I (dez) horas, 110 'io<;ul . em ,( 'Re�ls�6 �..e 1) .

,
,�ematOgl'af18t�8,. �aclOnais, SR. EGI�à NARCISO, ,"u� ec i:ealizam as.. yen'das -- .

.� ..

1m geral pÕ.!)1es de, assun- , ..De, �qa vJag�m de tutlS� enl hasbr pública _

determi- ;:
.

. �.::?s: nos honrem :0!l1 ,sua

I
mo a Buenos Alre.:, retOl'lla· 'nadas por este Juiw, a por- :

. �]� �l�a, .�que se s;�tl�ao �el1ê- ;-a� �, It�jaí o. �r. �gÍ-diQ ttá . d? edific�: da Pre.feitw-,
;

{j�mente compensados. j.Nalclso e. spa Exma. Espo-. l'â Mi,ihicipa! desü! cidade.
_ ��'.HOMERO .PAI� I sa. 0. s�..E�ídio Na1'c'iso é DegerÍ'ç-ão'� avaliação dos

� E�t&,.ve .:��ta; CIdade,> a'j ?ropl"letarlO ?a 'Collheeida e : imó,'�f,:.; .qtH}'sérã� )evà{los á

;;rv 1110 PL�fI�s��nal, o �r. J11I_Dportante "Ca:sll N.arci�o", .

praça: i,tl'm tenel1c•. situa�
.:pme-ro !,aJm, lf�stI'� :a<;l.vb- SItuada na Rua HercIli@ do na Vílà de ltapemlt Mu-�;ado gaucho, pra .. mIlItando l Luz. '. . ,.

d P ri' ."
�

,

'no for '1
.

, � ... I -
UlClplO e o o nelo,

-

c, 'lmo a]eano, n'es-te ESLa- (Do Correspondente). l,dez,;metros de frentes qu.,�.'

AG'. R�:!"DE'(!Il"jEN�O. �z!��::�#��:'iú�1:t·," m '.': ev.boema ,ao Sul com terras
, .' " . , de João Paulo de �ouza e

.

, e .·'SSA '

ao N�!i;e, c-�nf ditas do exc-

j;.vJ, cut,ad6; nrea :de treztmtos
-�'-"' LIBÂNIA DE CAMPOS MELLO metros .CJ.�aldra�os,

.

avaliado' ,

-oS' filho' "
.

. '.' , .' 1\ por qUll1te . mIl 'cruzeiros J"
•• A '.

s, nOla, netos e bls�letos da sempre I�bra- (Cr$ 15.ü"ó'O;!)O'j. Uma casaUa LIbama de Campor;;. Mello, amda consternados: com o residel1éiaT c'('j .. �':d d'passamento de sua mãe, sogra e avó vem de, pribli't' ,', .." .'
nSLl ul.,a.. ,e

(.

gradecer a quantas acom anho .

"
.

-o el- madelra, c;om :ftp.l�tes para I
Ih ' .'.. t I

p aI am-na a ultn:na .. morada o 'mar, c'i:'lbéi"Üí' com telh3s I.e es enVIaram e egra�as de pesar e aproveitarn ai" f : .. '- - ".' ... :
.... -

. J" '1'convidá-los para a Missa de 70 Dia ".:..
P a. rcancezas,�em oom ,es\ado de.' .. , r

,
.

I
.

d S- L'
. que mandaI ar) ,cele- conservac-ao' rt",'·a'�; ..,j';"',., POI"nraTna g'l'eJl!l. e ao' lllZ

.

t
-

;.
.

, '; _

.. , C_. ,.c.dU

.�. ,I,
.

�: ,. '. �',., .",' �� ln �l1ça.o a sua alma. gelR mil ciltzell"os" , ... ,_Desdç .Ia. <wte'_,.l ,)dm-.�t agladecldos " '-'uanto- (�().In'.' ('C' '" {' ))0'
-'.

''r
. .,. 'l .;; -

- r�"') t ( Ofl) "li' ri' 1"'"
.-

'p�.. rceel'em ,:3, ',fsite UI{) de fé cristã.' '.
. .

.' -.' . .>..c'. ,.... <� qU,e. chegue ao: C'onheCllnel'lhi' de'
'

\
.

'-'

O<",_,

______·_,6_·
-

,
..

"_',�_. .....;;........""._·__I...;;l__�.,:..�""'í�"",�'_ó.:;.,�_._ll.;..·s�.,�ext.á-f��:a.��}:=���e_7,�·�_e_v_e_\__e.i_r....-õ-"._;tl..:..�.;.;:...;'1_9_ú2,_.;:;__.;._;_.;,;__ _;,:.,
..

_.;:..,''��'�...... ':'_' t_I_E_""'-S_T_A_OO

...Pelos· MUQicipios'·-
ITÀJAí'

.
.

\._-+ ..j..'
-- \.-+.+
�1-ll'

"'1·····.

. .

', .. '

.,

': �:. �

:'�
,

•
,.

I�·..

;.;�. :�';._-�
� ...

\'I;<"t

NO'VA· rASE ;_. ,1.y·dVA 'ADMINISTRAÇÃO"
. (!áç�� Clia,�ftt'sttã '1

.

.

(
"

ao, No'vo,
*(OllA

'.'

�.,

\
l�

" .

,,:O-�.r'__ '

-

"

"

\
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O ESTAI)() Florianópolis, Sábado, 23 de Fevereiro de 19�2
'1 · -------. ;' --.-------

r.brIGQ·Qc. •. <iJ...trUl\:uacn-.. tia. .tam.do. 000"

feav&...··DlSTUfTA· .• RIVET., Po••u. Oro Iro.'
ch eolr.lm.Dto d. ..••miro.. .1IlQodo••" ".1••

P"" .Ual.t.í. qUI NéMtb.·' 4INtom."t. ; .�.;
,

I ..Ilaor••!l."brlo•• �
.

A O•••
-.. CAPlfAL·" iho.... ··'.t ' filo. enol 00"101••'_ d. IOt••l0» ••••"tido d.Clh. fo•• ,.1IIo ••".,

'

'

..

'

......'.'••_..."'_...._4......
'

1
•••l.U....."_c_•••a••••_·..oo.·.__p.'.CIII_I _&_T.R..J.Z_:•••_...n_o.l'...s...._6����;�1F�����-.,�lql'll�D,ca�_:�,��:'. II ••••re:___

criança, toda a sua cromolitografia composta de justiça
"infalível", de castigo "inevitável", de reconhecimento
"eterno" e de amizade "fiel". 16 Sábado - Farmácia

Noturna .,', Rua T'rajano.Para destruir um sonho seria necessário tem em mão
17 Domingo _. Farmácia ' '

uma realidade mais. poética a oferecer; para amputar um .

ê�TO seria necessário contar com um ramo florido de ver- Noturn� -- Rua TraJal1?,.
dades, uma. árvore florescente de .sabedorta. Mas, quais I

" :_3 .�a�ado ,/

-- F�r_�acla
são as' verdades - excetuadas as trés ou quatro funda, Esperança -- Rua Conse-

mentais - q ue não va riam' em cada 25, anos? E, ainda � lheiro Mafl:a., . .

a.-.......
,_
......,.,.,,-----.....------'

q�e em �os,so jardim f�ol'escesse a ál'�Ol'e e da sobedoria, I ;:4 .�on:l1lg0 -- �armaCf�I' .

nao enviarramos as crianças pa.ra brincar sob sua som-l�:s�ela�l�a. '
Rua Conse

MARIA ISABEL �DA
bra: a árvore da sabedoria, disse Byron, não é a árvore H�elro Mafra.

" _

da vida.
. 26 Terça-feira - Farrná-

.

cia da Fé - (Carnaval -

Rua Felipe Schmidt. .

O serviço noturno será 'e
fetuado p�las Farmâcias
Sto. Antônio e Noturna si·
tuadas-às ruas João Pinto c

Traiano n. ] 7.

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa bem

(l\'Iissa de 70 dia) confortável, a Alameda

A família CARNEIRO agradece a todos os parentes
Adolfo Konder n? 6,

e amigos as manifestações de pesar recebidasv por ocasião
'

Tratar ao lado nO ,2. no

do falecimento de sua extremosa mãe, sogra, avó, bisavó
armazem.

e tetravó·

Nossos pais repetiam um conselho que, por seu tur

no, tinham ouvido dos velhos de sua época; riamcs antes
de ser felizes, �e não queremos morrer .sem ·ter sorrido.

_

O homem que não teve infância não volta a ser criança;
será um amargurado crônico ; a maturidade do homem,
-dizia Nietzsche, está em haver recuperado a seriedade
das crianças que não gostavam de brincar.

La Fontaine que, na cúspide de Rua popularidade,
I

e comunica que fará celebrar missa de 70 dia, em su-

conhecia todas as fábulas e tinha. vivido infantilmente
-

VENDE SiE
frágio de sua boníssima alma, segunda-feira., dia 25, às

num l:1Undo de pu.ra imaginação, manifestava seu .�esai- _
8 horas, no al�ar do Sagrado Coração de J'esús, da Cate- Na praia da Saudade, em

por nao poder ma is OUVIr 'contada pelos outros a fábula dral Metro�?lrtana.. A [Coqueiros �·ó lado -do gru-
"Pele 'de Asno", que lhe teria dado um' "enorme prazer". �esde ja .ag�,wece aos que comparecerem a esse ato

po escola; "Presidente Roo-
As crianças que começam' iá a não ReI' tão criancas se I 1\'1· 'f: .

!
.

't
de piedade cristã. .• -l sevelt" com' 45 metros de

.

" " '

.

.'

�, agnl lea reSJC enCla SI,a
aferram desesperadamente as cousas em que ainda que- C/· C

.
' d 400 2

.

-

'. em oquen'os
- nesta . apl- frente e área e - m.

l�em crel', se bem as 1.1alHvras "Made ln Cerrnanv' 011 o
t

.

.

-, ;,
.

y
.

-----
'

I "ftft! i 3 I
Todos os lotes servidos

,

preço imprudentemente deixado 'no brinquedo insinuem tai, a iza: a.em espaçoso'
. t rre o C d

._'. -- de água encanada e luz.
neles um. principio de dúvida ... Papai Noel, o Menino. e. n. .ompoe-se a.s i-le· .

t 'ti Informações no local com
Jesús, os R�is Magos são o 'seu verdadeiro mundo, e tu- g�lll �s .�eças: -;::;,,.,..aran- O Glná � 'O em -1 ou 2' "'lI,nos o sr. Gilberto Gheur,
do o que forma a . poesia destes dias tem neles os mais dão, � s�letas de entrada

.. , " n

..J tenaz�s guardiões, numa sublime mistura de concreto p- ?om .lareIra: salà de jantar,
onr corre0:: rf.\ndencia

--

sobrenaturaL JardIm de lllverno, 6 quar-

Uma mãe, quaf'.do ia deitar o filho, recome�ldava- tos ,- sendo 2 para empre.. CURSO' JOSÉ BONIFACIO
lhe rezar a prece da noite. O menino se ajoelhou na cama

gados -, cgpa, cozinha, ba- Dil'et@r: ProfeRsol' Antonio R. Rollo
e começOll·.

- ;' nhtdro im,B'ittfdo com agU:l '" t·· p � G··ld R d
.

• :ecre ar1a:
.

rOL.' RSOl'R 1 a o rlgijel?
- Era uma vez uma menina, que se ch�mava 'cha- quente e f._Qa, dependencia Praça. da Sé, 28 - C. Postal" 6.074-8. Paulo

peuzinho VerméIho .. ,
sanitária para empregados,

" ,;'
. ._i�1

,

_:_ Que diz? -----:- .interrompeu a mamãe. - Mandei que e garage. Agua ligada na

. rezaRse a sua oração. ,
" "

nova réde. Tratar com AI.

T- Sim, mas já a disse tanta R vezes ao bom Jesús'que meida no Banco do B�·asil.
certamente, ele a sabe de c61', e creio que- se divertirá até o dia 28-2- 52.

mais- se�eu, .. lbe cmüal: q.,hi?tória do Chapeuzinho Verme- Parte do custo do imovel
lho.' .

'.,..
- -

-, - ..:�stá- financiada Pl'lla Çaixa
, .

. . ..
Econômica e essa responsa-

Locomóveis «Lanz» e «Wolf» ��lli:a!�e���:a��r a;:��:id�
,; '. I

'os lNCONOCLASTAS farmaci�s �

de' Plantão

•

II

C.mia.... Gravata, PUa
mel Meiu' dá. m�lhor••.
peio. menores preço••6 ••
CASA MISCELANIA � .Ra.
Conãelheiro Mafra..

.

------------��

j

Em ótimas condições de funcionamento .. Ven
demos pàra pronta entrega, de i5-20-34-44-50-60-65-
75-90'-100-120-170-210-250 e 300 Cavàlos. '_ Kurt
Weil �& Cia. Ltda, - yol. da Pátria, 1583 - Pôrto

Alegre"""': Telegramas: "WEIL" - Pôrto Alegre.
.. _ -,,---- .----�--".-'---'-----._-.- -'- ..

,.-----�-----
... -. I

.

;

I
1
l
,

(1

I
j
,

I
t

I
!
i

"

-t

---'-'--1,

'.

Sabão

"irgern Especialidade
da' Via. WETZI,L ·INDUSTRIIL:-JoiovUle'. (marca registrada)

.

Tom,a a roup� :bra�qu'is'Si�al

j_
,t

I
j,
li

CUNHA· CARNEIRO

MARIA ISABEL DA CUNHA CARNEIRO

.........

/'
•

.', I

.......,,'.. ,.....'\

•

\

.::_ .....�_._�_.--_._---,

'.

l'

PARA FERIDAS.
ECZEMAS,

INFLAMAÇÕES.
COCEIRAS,
f R I E I R A S/

,

I

ESPI'NHAS, 'ETC.

------�---�--------��
'.

Lotes à "vendil

Dr... '(Iarnu
,

G·. 'Galle.'i
-

- ADVOGADO -

I.lua Vitor Meirel1es,
60. :.,._ Fone 1.461:1. '_ Flo

rianópolis.

Aulas -d" Inglês,
P'RATICO-E TEORlCO

-

'Professor Bonson
Rua Deodoro nO 3 sob.

, Diár,jamente.
I
Dás8 às 12 e das 14 às 19.

:--'----_.",.--�---

,t�ciona·8P, Pian'l
-Para principiantes, à rua

Uruguai nO 47. k)

L�ja ..O, ESTAOO"

Dr. Guerreiro da
Fonseca
AUSENTE DURAN1'E o

M1!:S DE FEVER�IRO.

Alugci'-se,
I

.

Al\fga:'se um_a casa na Rua
Tiradentes nO 64.
.' Tratar à Rua Almirante
alvim, 36 ..

�ASA MISCELANIÂ dis"",

l'Ulaor., doe Ridio. a.c...
� ictor, Vilvulu • DiJeose
Ro. eo•••lh.iro lIaf,.(
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rK..LÚC��CORRÊA DEPOIS
�

"EncOlltl'a�se'- entre nós, o
�. �,

:�:��os�;��:ç:x;�: A GREVE DOS MEDIC'OS'Wr-a do Estado e ex-rep.re-. RIO', 22 (V.A.) - Na pr i- Sucessivos debates prece- 1 Posta em votação a pro-c.

!S�.lTF.m:e
de .Santa, C�tarma m:i�a sémana, de. março .oH deram à votação dessa pro

-----------------------:1..,....- :nu Senado da Repubhca, on- médicos do Dístrito Fede- P9s.ta, de autoria do sr. Odi-
Florianópolis, Sábado, 23 de Fevereiro. de 1.95�· ,':1 �... d b d d '

�e" �.,egran. o a anca: a. oraI deflagrarão- uma gr:ve lon Batista.
-----------.........

--,-.--------...,.---�Pat"fido Social Democ::abco, 'geral de 24 horas - fOI o A greve, de acordo com a
;te�te íliesíac.ada atuação. que decidiu ontem em As- proposta Odilon Batista, te-

t () ESTADO deseja-lhe fe- 'sembléia Geral, a' Associa- rá mais um caráter de ex
.

Uz estada em sua terra na- cão Médico do Distrito Fe- períencia, a fim de que o' Sociedade Braaileira de Me-·

;·ta1.
'

deral. governo possa com os resul-, dicina, que julgará da con

tados, decidir sobre as rei- veniência de uma greve ge-

vindicações da classe: ral em todo o país.

o Acontecimento do DI"
MALHANDO EM FERRO. FWiJL. .

1••••••••••••••••••••••••••••••••••••••8••••
Recebemos: '

"Estreito, 22 de Fevereiro -de ,1952: .ABANDONADOS .

PELOS PODERES PU-
Ilmo Sr, BLlCOS, OS, 'COLONOS DEMANDAM O

Redator do jornal "O ESTADO"_ PARANÁ ONDE ENCONTRAM MELHO-
;;�:�:oó����or. JmS PERSPECTIVAS'- OPORTUNA PA-

Sendo eu, um assíduo leitor dês s t'!. biriIfmnte" vm.w�·
I

l.EsT.RA COM O DEPUTÀDO SIQUEIRAt.no, 'venho pela presente solicitar de V. 8-� <r<�e. s6Njigne: BELLOpublicar em uma das colunas dêsse jornal, 0'�IDn�.:
'

Como a minha residencia fica na rua 5"; .JClrgl;l" -s/n.... '
.

f, . Capoeiras, ,a rêde de luz é partieulasr e a- uns- :r5.dm..�' .De sua_VIagem a Caçador, ! ve.l�de em demanda d�s fer-
coloquei 4,v�len tes póste� !1�,ra ter segurança n�; rll'.'&: .a-Ol��e �Ql' rever amI�os, �.�- teís -terras do.�aralla, onde
rida rêde, pors os que esta o �. se aeh�m estragadOs,.

�Ig.re:.ssou
o deputado Siqueira ha. melhores �s�radas e

un.,
deles oferecendo perigo, o que .b3'st,antíl" me-:-p. ;g�{lel1- :Seno, r;�r�sentante da ,qu�- mais amparo oficial.

.

pu, sendo que já por diversas vezes proeurei' Uic re:pall1i- ,le MUlllelIllo e um dos .rnais Quanto ao caso de> trtgo,
ção competente, dirigindo-me aqueles fiune ionâniees, � �esf{)r�ados batalhadores pe- adiantou que na' Sessão de
pondo a sit�ação, e nada de providenc.ial'em a

t'eSIHrim.!· t�
progresso do oeste cata- ontem da Com�ssã,� Per�a

Pelo que, diante do acima exposto, deseje- P'W- intt'!�m,.é,- .

zmense, nente da Assembléia Legis
�io desta nota, 'chegue aqueles �ignos funcíonáaícs, <!jiio:. .Em �igeira palestra co� pativa teve conhecimen,to de
Justa e merecida

rec'lamaçao.,
afim de QUe. sera, sa.n:a®.�...

a :russa rep?rtagem, e d�- ,q�e o de�utado. EstI�alet
uma vez por todas, tal irregularidade, -. � 1S ,de manifestar-se sensi- Pires havia pedido o ínte-

Outrossim,. quero também no rrom� Q'O's- 'liumiIdes'·· ili'Zad� com as demonstra- resse do Governo da União
moradores de Capoeiras, dizer que das 20, 11-I;;:r&s' ás- 22;

.. .t5I'Ç?:es
de apreço à sua pessoa sendo atendido.. ,conforme

não se tem luz todas as noites, hora em qu.� vai' 2' l:fif:lS-' vmdas de todo o povo cata- telegrama do Ministro da
ma desaparecendo, até não· se, enxergar rrraOO, Of�'� rm-ense, inclusive dos corre- Agr-ícultura.
séri�s embaraços ás nossas famílias, nas '.l!iq.-pes- d'er· esen-I��n.ãriOS ?a União Demo- Antes de, se ?espedir, ,

o

.Ia para os nossos filhos, e mesmo até nos servíees.

<:-âsã�E'
'crátiea Nacional, que lhe a- deputado Siqueira Bello JU

ros. Posso afirmar que aqui existe urna cas-àb Ife m�: �.'t11'!-ri-diram1 ,ir�es:l"itamente a .sistiu na �rgência e absolu
zes que a bem pouco tempo foi instaJa;,da com iniifm;nus i . ifnante atuaçao na Ag- ta neceSSidade de se dar:
postes, e vindo a nova luz para a dita ca'Sa} e ou.was; que sembléia Legislativa, o ilus- maior amparo aos colonos

alí. não tinham, da estrada geral de S� JG:s.P..., cOl·tand&, pe_�e -parlamentar enveredou em defesa da propria eeo-

los terrenos do sr. Paulo Schlempe-r. '�{OgO a oonversa para os pro- nomia do Estado.
Pergunto '

.

8i o caso que aquí exponl'!u, não /fi ]'RSro Jbl-emas economicos, preocu
e com merecida razão? Deixo aqui feito' & m€w a-p:e{e� pi!),'['. padD eomo sempre em aten-

inte,rmédio do vosso jOl'l1al, e que terei eert.eYrã:. t,â.o, IrngD' des :as aSP.u·ações do s,eu I MIS·SA-Oser, resolvido... _ ... ..' � ,.TaIf�e. eleItorado. Referlu�· CONFI-
, "Pela conslderaçao que V. S. tlver para' cormg{;;; -na ,se, aSSIm, ao problema do DENCIAL
publicação do mesmo, aqui ficam os meus,; sinceros�. trig-o. -este ano duramente a- RIO, 22 (V.A.) Em
decimentos. . gnrvado pela longa estiagem missão confidencial do Con�.

Atenciosamente ; / ,que 'cástigou toda a z�na selho, Nacional de' Pesqui-
(As.) Eurico de Sousa"� iprvdutora. sas, Q professor Cesar La-

_
� �i �ientou o deputado. Si-. tes embarcou ontem para os

�esta .redação o sr. Eurico .d; .Souza· decTaf'fi'U-noo Ique1l"a BeUo que os agncul- Estados Unidos, onde' visi
que Ja h�VI�, pessoa�mente, se dirIgIdo ao S1". Dil'e-l;CW de itGres .de Ca��d?r com� de tará as cidades de San
Obras PublIcas e ate ?Iesmo ao Serviço 00- LU2( a- FbJ:�

eoub"oS
_munlcl�loS, estao a,l Francisco, Chicago, Nova

mas. ,. nada consegUIra. ll:eenslvo�, pOIS tendo rece- ork e outras, juntando-se
,

Agora, resta apelar para a' imprensa" p01"lUC" não
- do do, governo, semente à comiti� do Almirante AI

será etn vão, múito embora já tenha O EST'AN® se' ttm.� 'pal"a rlevplve-Ias ou paga- varo Alberto presidente do'
nifestado sôbre o assu:nto,

lIas
na _ocasião da safra. a- C, N. P., que' lá se encontra

A.guard;mos, pois, o interêsse. do. sr ... S.e,cr..etáric., � �o:r.a nao sabem c�mo atel:- há'mais de mn mês.
Obras PublIcas. ' der' esse compromISSO, pOIS_

--...

.

� -eclheita, na maioria dos ....
•••••••••••••••••••••••••C'••••• ,•••••••••••• ilc.''liSOS. somente" satisfez as

i�eeessidades do consumo CASOU�SE ELIZÁ-MOTORISTAS RECOLHIDOS A C:fU)JIDl . proprias familias. BETH TAYLOR'., EMMostrando-se amigo sin-

�ANA:US, 22 (V.A.)

-I
Por outro Iaáol acredita:- � aos nossos colonos e sem- LONDRES

Foram recolhidos à cadeia se ser muito' demoradtt 'ti' pr.e c{)m (l pensamento no LONDRES, 22 CU.P.) -
m.ais onze motoristas· d� ta,-- pr.0ce�so,. dos m:at�dPreS' ;�à> �1'esso do E!lta�o, _o dig- Elizabeth Taylor, com deze
XIS, elevando�se a quarenta 'Jovem Delnfu', uma' vez-� - TeP:res�ntante do, 'povo nove anos (le idade' estrela
e nove. o numero 9.e presós, ,I são muitO! os, frflpl!iCÉirl:'05 � -escmrec�u que' s.e nã_o. der- do firmamento de Holly-
envolVidos no massacre do massacre.

,.

.mã maaor e mais efiCiente wooq casou-se, ontem, com
desventurado estudante

"

ass:isten-cia ao lavradores, o autor· cin,ematografico
De!mo Pereira. .

-_ ��9s cavando a ruina britânico Michael Wildeng,'o's �dv'ogad�s Manoel FULVIO SILVA
'da Eoonomi,á catarinellse, com trinta e nove anos de

'

Barbuda· e Nonato Castro pms -é cada vez maio!' o nu- idade numa modesta preto-;
aceitaram a causa dos Com a exoneração, dO- t'1r.. mer.o de famílias que dei- ría desta capital, enquanto
"chauffe_urs", con�ra,.r,iando Ney de Aragã? Pàz;.dO.... C"&F-:l:xam.a

:zona do este barriga- do lado de -fora da cerca
declaraçoes anterIores de go de delegadh',�regIOnar00,' fans forçavam o cordãó dE'
que se negariam a defender policia da C.àpitaI; fór � isolamento da policia.
os massacradores do jovem. signado para essa' filllçãer � .'
A União dos Chauffeurs nosso prezadO: eontéTl'â1:il�{r;-. !RECUSADA A LE- ••------__.....,._.._.....,..••_...

em nota d�vulgada�pela .im- Co�iss�rio F�rvio:STI'v�

�·t
TRA "O" O AUTOR DE "ASpr::rsa, afIrma que negou d?s maIS antI,go:" Tuncmtta- mO.22 (V.4.) _ Na Co.

apOlO material e moral ao!f rIOS da Secrefana<, õa'� - - '" J' S
. CHUVAS CHEGA-

. .' P 'bl- m11>osao ue ustIça do ena-
crlmmosos em virtude da rança u lCW;..

. ,-.:l_. �....; 1 d RAM" 'NO RIO;,' . :w, .n.>.. xe ata o ontem, peloforte reaçao popular ,contra .

sr.. Fortunato' Ribeiro fa- RIO, 22 (V.A.) - Louis.os acusados.. .

. WBJ:avelmente, 'o projeto da ,Bromfield é um famoso ro-

,
�urante n�Ite a cldad.e CAm O' TEe().'TF;- C'.amara que fixa em' 8.400 mancista e um famoso fa-e�ta sendo fOltemente polI-

.' .

.

�l"OS (padrão O), o sa- zendeiro norte-americano,<:lada" v�ndo-se p�t�ulha.s _.

CO hriD mínimo dos engenhei- autor de numerosos livros(�O ExerCIto e da Pohc�a 141-. Joao Pessoa', 2"2" (V.A:.)'-- i!'m", :aquitetos e àgrônomos de ,sucesso, como "As chuhtar nos lugares de aJunta-I Um "te-co-te'Ccr"", de)' A,én� emt-eedelido-lhes .ainda um vas chegaram", "Mrs. Parm?nto popul�r e onde se r,e- Clube de Pes<r�a�, P.er� zamento automático de 26% kington" e a "Fazenda lVta-ahzam festeJOs carnavales- !lambuco� caÍÍr sõore' U'lrl:i<l J1l'If" �inquenjo até cinco labar".
.

co�.
c�sa, q1.i�ndo:· soo.,revrnrva .1E,'.� .queguenios. Na mesm.a ca� Apaixonado pela agrícul-O ambiente na c'd d c d d d 1I.r......, f, I a -e I a ,e � . .lUO��.el�

nestt;I�a.
e com as meflmas tura, Bromfield conta nacontinua ainda carregado. Estado' flcan.:L' d ..;.L ,

. ,uo' es� ça'U{)I. ,�ag-ens, foram nele in- "Fazenda _ Malahar" comoA ira do povo contra os mo- Saus C p t fI':' �"J'... '... '"
"

o u an C'S: ucarm:n '!L"..iifos depois, os cirur- recuperou terras gastas etoris:a.s· con�inua. sendo 'né� gravemente :feri'ifos. São'efus' p.elHlentistas os químicos cansadas terras qué ha-em;sana mUitas vezes
' .

_ 'I t' L'"t.:
-

mI": -
• •

,.

'

�
.

..

a lU o pI ? 10 Iuen_cr .l'J.aTtunr e\:e lOS 'I1etennarlOs. '\lIam SIdo abandonadas co-ter:vençao da po.h�la, para Ildefol}w SITva rw-arfin� i Projeto � emenda- foram, mo- imprestáveis, Com gran-eVitar que se verIÍlquem ce- oue via"av.a;;'c{l� ""1""�'"�-"'-:-l 'd'
'

.

t
.

, ,,' ... '
'

""� plll'.em, eonSl erados mcons- de poder de convicção'� elenas sangren as. 'ro ";;;b ,_o -

1 C
. - f

.

• _. =g.ac,mnU1S pe a omlssao. (Cont. na 611 pág.

DO CA'R� JAVAL . .. ..

postá .para uma greve ge
ral de U horas no Distrltc
Federal foi aprovada quase'
por unanimidade, devendo
essa decisão ser levada à.

���, •• -r-.-, rJ ...

�;:-_��'I't.

,

-.
. I ,

/)

o Diário da Manhíf, foi bUSC3l" la, num estudo,
do dr. Glanco 0linger, e saiu tosquiado. É que tu-.
do quanto dissemos, em linguagem 'política, está na-·

quele estudo técnico. Fácil provar. Dissemos nós
que todos os fazendeiros laieanos "que tentaram a.

criação. ovina, pura ou mesmo mestiça, em escala
maior. sofreram enormes prejuízos". Disse o. técn í
co: "No passado, muitas foram as tént�ivas de fa-·
sendeiros lageanos, no sentido de povoar os seus.

campos com ovelhas, Houve 'fracasso na maioria das
vezes", Escrevemos:' "a ovelha não come capim ru

de, mas só se adata á' pastagem especial"
Escreveu o técnico:

'

"Certamente, o municipio de Lajes, com a for�·

ragem de seus campos nativos, jamais poderia tran�-
.

fórmar-se em uma zona em que o produto básit.:o
fosse a ovelha, seja para lã, carne ou para ambas.

Salvo se se criasse uma raça especial que con

. sumisse, sem seleção o pasto dos, campos lajeanos,·
Solução mais racional seria, no caso, a modifi-·

cação da atual pasta:gem; ou seja, o estabelecimen
to de' pastagens artificiais, a exemplo de outros paí
ses, Este, seria o modo de se desenvolver' a ovinocul
tura' em Lajes, em bàses técnicas e econômicas".

Escrevemos nós que ao gado ovino apetece, co-·

mó alimento, o trevo e as ervas tenras é verdes. l!�,
textualmente: "Nos camp;)s lajeanos, não encontran
do esse ttlimento em qúímtidade, a ovelha se faz an·,

deja ou, quandó cercada, morre sôbre um colchão·
de capim". Escreve o dr. Glanco:

"A ovelha, para alimentar-se seleciona a forra-·
gem, deixando de lado o capim que não lhe apetece •

No muito, péga o pasto em brotação. É por isso,
que sempre vê-se o rebanho nos rapados das fazen-·,
das lajeanas. E, na fâina de se�pre percorrer '01$

campos em busca do alimento preferido, a ovelha,
perde energia e, m�is rapidamente, enfraquece.

Termina, não havendo para todas, o pasto ne--
'" .

\ .

cessano.

O reballho inicia a decadência, co� sóbra de
ótimo capim. O fazendeiro concluí que, a' palha .

é
para boi e não para ovelha. Bom raciocínio, quase
certo".

A nossa argull}entação, como se vê, é paralela •.

ConClui Q, técnico afirmando que é possivel elevar
se um poõco a Criação de ovelhas em Lajes, Não dú
vido dessa possibilidade! O, conselho governamental,
todavia, era outro: não queria esse pequeno aumen-,

to, mas a criação intensiva. E isso é'heresia pecua�
rístiea.' \

Discordamos, apenas, do dr. GlaucQ 4uando as

gevera que COIU a.o'vinocultura Lajes teria 'nova fon-
te de renda, justamente porq1.íe a lã está novamen

te val01lzada. O artigo do distinto técnico," se bem.
nos recordamos, não é atual. Já foi divulgado nest�
Capital, ao tJ'!mpo em que a lã andava a valer muito.
Esse produto, atualmente, caiu ruidosamente. fio·'
invez de fonte de renda seria fonte de prejuízo,

Para liquidar o assunto sugerimos' ao n08SO" _

.brilhante colega diretor do Diário que lesse a his
tória dos carneiros de' Panurgio. Nisso tudo o Diá
tio está sendo o carneiro prete,\que bota o rebanho.
a perder;

..:.•..� .-
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