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tou. o debate de assuntos mara, o sr, Nerêu Ramos pe-. com a que nos dá a todos o l,ietqs, os oradorés t.em fugi- ções e mais 94 em condições
inteiramente à margem da diu, ontem, a atenção dos propósito de firmar cada ,do da matéria em debate pa- de nela figurar, além das

matéria posta em discussão deputados, dirigindo-lhes as vez mais o prestigio da Cá- ra tratar de outros assuntos. que estão 'descendo das co-

- o caso do inquérito na seguint.es palavras: mara na oprmao pública, Desejava pedir que isso só missões. Temos necessidade

Leopoldina, por exemplo _;,_ PRODUZIR MAIS quero permitir-me a Iiber- excepcionalmente ocorresse, de aliviar a ordem do dia, a
tem tomado tôda a parte da "Antes de anunciar a ma- dade de fazer um apêlo à pois nos achamos com a 01'- fim de -poder apreciar várias
sessão destinada àsvdiscus- téri� da ordem do dia, com C;Sa.· dem do dia sobrecarregada. questões de grande relevân

sões,
"

a autoridade, não apenas de Na última semana, duran- Encontram-se
'

dependentes I cia pa.ra o país. Pediria, as
Zeloso do prestigio da Câ- presidente'da Câmara, mas te a discussão de alguns pro- de deliberação, 48 proposi- I sim, aos senhores deputados

Por motivo, de' fôrça
maior, êste jornal vê-se, ho
je, na contingência de cir-
cular com apenas 4 pági- que. se' mantivessem dentro
nas.

.
do regimento, não fugindo à

Já amanhã voltara à sua matéria em discussão, para
'tiragem normal.

que- possamos defender o

Congresso e, sobretudo, a
Câmara, dos ataques que
vem recebendo a propósito

O TEMPO desta convocação extraordí-
'. .

. .
- nária.

A Câmara, ao fazer a con-
horas do dia 30. vocação extraordinária, usou
Tempo - BOl� +

.

_ I
de atribuição constítucional.

T�mperatura Em ele Estou com aqueles que en-
vacao. "

t d C títu!
�

" .en em que a ons I, urçaoVentos - Do quadrante assegura' a um
'. "quorum"

Norte, frescos,
r , ,.'_ � ,_ .�:__" 7'

.

,. __
.minotit;:1E_io O f�.it!;!lto.d�;i)J1-I'ernperatirras

, -, r
Exne-

vocal' o Congresso, Indepen-
mas de ontem: Máxima 27,8, dentemente d d Iib ,�
M'

'

"?3' °
e e 1 eraeao

1 mima � , . . da maíoría. O' nosso diplo-
ma constitucional não ino-
vou, inspirou-se em outras
Constituições, a começar pe
la de 'Weimar, que foi um

dos mais notáveis diplomas
do seu tempo. A Constitui
ção de Wehnar também fa
cultava a um terco dos mem

bros da Assembléia Nacional
o requerer a convocação ex

traordinária. Usou p�r con
seguinte, a Câmara de di
reIto legitimo, mas, por isso
mesmo, dE)vemos envidar to
dos os esforços. para que
essa convocação extrao.rdi
nária leve à Nação a certeza

•
.

- --,......-
. de que ela foi eficiente aos

'ALEXANDER seus interesses.

Mini�tro da Defesa '. Por ,êsse motivo; .ªpelo pa-
ra os 81'S. deputados, no sen

,LONDRES, 29 (D,P,) - tido de que me. ajudem a

.
Um, cOln�nicado ?fic�l d�, cumprir o regimento, fican-

- ,

.. ..

. r�slde.ncla d� pnmeIro ml-, do estrit�mente dentro da.........................,._w oo oo oo
..oow.....oo·..........oo• .........., n1stro anunclan'do a nomea- t'

.

d' �

_

'
.

ma ena em Iscussao, tal
-çao do marechal Alexander como anunciada na ordem
pará o posto de ministro da do dia":
Def.esa, precisa que será a

partir de 10 de março que o

antigo governador do Cana:�
dá assÚmirá suas 'funções., �, .....- da ·d ..1-.

,""'" Cf ,aa. ."..-
Estas deverão ser assegura-
das até ,aquela data pelo sr. c

Winston Churchill, primei-
1'6 ministro.

.' Da
RIO, 29 (V.A.) - Estão

na ordem-do dia da Câmana
dos Deputados, aguardando
discussão e votação, 48 pro
jetos, enquanto mais 94 a
guardam oportunidade de
entrar na ordem do dia, pois,
na atual sessão extraordíná
zia, a Casa quase nada vo-

r
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/

"F U. I
r

CONTRA A MAJORAÇÃO DOS PREÇOS'
.

_DOS ALIMENTOS /

/ .

Repercute emSão Paulo a reação dos cariocas

D E R R O T A DO!"

Declarou Danton Coelho

RIO', 29 (V.A,) - "Fui não podia agora voltar a

derrotado", -- disse o Si'.. trás, O sr. Eurico Souza Go
Danton Coelho, abandonan- mes, falando tambem em no

do apressadamente a sala i me do sr .. Oto Sobral, diss-e
em que se realizou, hoje, a t que viera à reunião para vo

reunião da Comissão Exe.cu-I tal' peja manutenção do 'sta
tivo do PTB nacional, 'C0m a I tu quo" paul ísta. Impressio
presença de todos os. seu,s I nando-�e. porém, com as, in
membros, sob a sua prest- formações que lhe haviam
derreia. Algumas pessoas se- sido transmitidas minutos
guiam-lhe os passos, mas o antes pelo sr. Danton Coe
líder trabalhista, não dese- lho, solicitava um adiamen
jando esperar o elevador, to da reunião para .melhor
enveredou escada a baixo, I estudo do caso, Con tra os

arrastando consigo os ami- votos dos srs. Dinarte Dor
gos e' admiradores, numa a- nelles e Frota Moreira, foi
tl'opelada.· rejeitado o pedido de adia- AS VITIMAS DO MAR
Nessa reunião, o ex-mi- meíto. Então Q sr. Euríco Na"......r;,...a!!"" ".&" ,,-��.,("!·,�-,'-se.::.l.o ....'-"'. l'_"�I' 1<.:"l.�tl·l'·"""" "

r
.: aista-o 'do T-i'abàlhb' expôs a �kifút,--d:-G·om:e'!i (leu' Ó seu voto � u1)z. 5"' v 1''11'U'-�J''''. rur UH ,...." II« V

substituição do sr, Menotti contra o sr, Danton Coelho,
... Padre Floriani

del Picchia na direç-ão da
.

A derrotá do sr. Danton MANAUS, 29- (V,A.) -'-:-1 A UNICA VITIMA, '

Comissão de Reestruturação Coelho no caso paulista, es- Naufragou no rio 'Negro, O! MANAUS, 29 (V.A,)' __:_

do P. T, B. bandeirante, co°' tava sendo esperada. No navio "Aracaju", _morl'el1do O padre Henrique F'Ioriani,
mo já fizera anteriormente, plano nacional, esse re�ulta- que faleceu no naufragio do
sem a manifestação decísi- do poderá levar; o atual pre- o padre Henrique Floriani; barro fluvial "Aracaju", de
va dôs demais membros da sidente da Executiva a 1'e- da Ordem' . Salesiana, que veria seguir para o Rio, on
Executiva. O sr. Dinarte nuncía, principalmente em servia ás missões no alto rio d� deveria fazer conf'eren-
Dorneles recusou a sugestão face da reunião, na 'p'roxima N O b di

. .,

it
.

d t_ -egr�, arco ItIgIa-se eras a resper o ra ca eque-
de Danton Coelho, alegando quinzena, da Convenção Na: para aqui e adernou. embor- ses dos indiós. O "Aracaju",
a necessidade de manter a I cional do partido, com pode- . .untígo navio com roda

.

de
.conríssão paulista, uma vez res para praticar qualquer cando em seguido. Os pas-: popa, com ,capacidade para
que a mesma. se vinha de- alteração não somente na sageiros e tripulantes :l'ica� 80 toneladail, levava 32 to
sempenhando a contento da Comissão. Executiva como ram segu,l'OS�ao casco em'bor� neladas, 2 tripulantes' e �3
mi.ssão, tendo aumentado de.' no Direorio Nacional qlle e' d' '.

ca o. passageIl'OS,
8 para 80 o número de pr�- . o orgão superoir do Partido.
feitos tmbalhistas em São J Ainda resta o aspecto po

P�ulo. A favOI.'. da s_ubstitui- 'llitiCO .reI.acionado ço.
m a lu

"ao falaram os srs. Romeu ta que o sr, Danton Coelho
Fiod, Baeta Neves e EIacir 1 veb travàndo contra o mi
'Pereira Lima: O sr. Joel . nistro do Trabalho, sr, Se
Presídio manifestou-se cou-' gadas Vianâ, agravada com

trário. O sr. Frota Moreira o desafio que lançou na Ca
participou do ponto de vis� mara, apresentado um'· re-

.. , --ta-d(t"S'r; Dirpn'te '"Dorneleg Iquerimentô em --que -soticita
.

lembrando que, por ordem: um inquerito parlamentar'a
d_o .sr. DantoI_I ?oelho, preso! respeito da aplicação ,dostlglal:a a poslçao do sr. Me-

.

Fundos do Imposto Smdi-
notti deI Picchia, pelo que I cal.' .

S, PAULO, 29 (V.A,) -I sa não é muito diferente, já
Estão tendo viva -repercus- r se fala, tambem, em reações
são no. seio da população 'do mesmo estilo, Há eviden
desta capital as noticias, temente, grande preocupa
vindas do Rio, dando conta I ção, de parte dos frigorifi
da reação popular contra. o i cos e açougueiros, especial
aumento da carne, espeéiai-I mente depois dos rumores

mente das donas de' casa: de que o governo não . Ira:
que, segundo essas noticias, permitir nem exportação,
preparam um movimento nem maior industr ialização
tendente a suspender o con- do produto, o que -poderia a

sumo daquele produto,
'

inular qualquer' movimento
Aqui em São Paulo, a coi- ; destinado a fprçar a baixa,

....·.·.w...........-.·_·...· ......·_·_,..,......
\

Previsão do tempo até 1<1

CONVOCADOS OS
3 GRANDES
MOSCOU, 29 (U.P,) -- O

sr. Andreí Gromyko, minis
tro adjunto dos Estrangeiros
convocou a noite' de hoje, se
paradarnente, os embaixado
res da Inglaterra, França �
o encarregado de negócios
dos Estados Unidos; entre
gando-lhes uma. 'nota cujo
eonteúdo os diplomatas re

cusaram revelar,

EMARAXÁ
Reunião tIos Agentes do Banco do Brasil

BELO HORIZONTE, 29 i nos próximos dias 30 e 31,
(V,A.) - Foi convocada pe- desta vez ,compreendendo as

10 direto rda Carteira de filiais' daquela cidade e de
Cí"édito do Banco do Brasil" Tuiutapaba,

.

Passos, . Petro�
mais llma reunião de geren� Cínio, Dores do Indaiã, GuaL

S. PAULO, 29 (V.A.) ,- falar". Mas lembrou que'� tê�'l de agencias daquele es- xupé, Patos de Minas, Ube
O sr, Café Filho que v�io a- PSP conserva sua autonomia tabelecimento de crédito, raba, Uberlândia e Araguà�
Qui participar das solenida- partidaria: �'Temos a nossa que se realizará em Araxá,\r.i. ..

.,............,. w..-.I"�....,._ � ..-.. ........, RENÚNCIA DO BRI-des comemorativas,Ao,., ani- organização politica inde- ft'!f'''''_,�:',"�; .; .

'

.versaria da furÍda�ão ,de pendente. Não obstante, a� 41iÍli:HõES PARA,A VARIANTE DA E.
GADEIRO·E. GOMES

São Paulo, conferencinu com poiamos o governo da Repu-
S

F.
RIO, 29' 'iv.A.) - Anun-.

o sr. Ademal: de Barros. Em ,blica". Contestando as in- ANTA.CATARINA cia-se modificaçõés nos altos
seguida, perguntado �obre o formações de que -ô presí- eomando's da AerOl:iãiutica...

apunciado fortalecimento dente da Republica iria li- RIO, 29 (V,A,) - O mi- Pl:mo Salte" a iinpol'tancia Adianta-se que o ministro
da frente pQpul!ar, .limitou- cencíar-se por 6 me·ses, por nifltro da Fazenda expediu de Vl'$ 4,000,000,00, destina- Nero Moura teria' convida
se a dizer: m�tivo de saude, respondeu aviso ao administrador geral do a melhoramentos da via :10 o brigadeiro Eduardo
- "A esse respeito so-,'

o sr. ,Café Filho: 'do Plano Salte, comunicimdo_ Gomes para chefiar o Esta-
mente o presidente nacional - "O p/esidente da Re- que autorizou o Banco do permanente e à construção do Maior da Aeronáutica, e 'IdO' meu partido,. sr. Adernar I públiaa ,goza de excelente Rrasil a -levar a crédito da ,de variante na E, F, S,anta

I
que o Brigadeiro- teria decli- Ide Bf.l.rros, é quem poderá sau�e". conta "Tesouro Nacional, cj Catarina. .

.
nado.' I

Declarações ele Café Filho:
"O PRESIDENTE 'DA REPÚBLICA GOZA� . ,

DE EXCELENTE SAÚDE"

- Sabes-que o' Bqtafogo
� • ?

,} nao vem maIS.

- Porqüe?
-, Porque' o Iríneu ve-

tou!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'''S"-BADO''-''DIA 2 ' ". ""1,

GR�D,tÓ�A,.:;,,§QX�ÉEi";C�N�y�L�S�.A cqlVI INICIO À;�j'o(iiqRAS��'COM A APRESENTAÇÃO DOSMAIQRES -SUCESSoS
DE MUSICAS:PARA,O CARNAV�L _" 'PREMIpS l� SENHORITA'E CASAL MELHOR. FhNTASIADO E MAIS ANIMADO - VA-
'LE FANTASIAS DE 1920 -1930 -,,1950 ,E'A'rÉ DE 19 ,ALEG;R1A MUITA ALEGRIAÉ O QUE'TERl\OOSASSOCIADOSDO
CLUBE DA COLINA NÁ NOITE ,DO DI1\"2 ' - RESERVAS DE MESAS NA RELOJOARIAMORITZACr$ 30,'00 (Trinta cruzeiros).

PROGRAMA DE Ric�pçÃO AO B:0TA-
',. TóOOS-:-QUEREM _VER 'o BOTAFOGO 20 ANIVERSÁRIO DA FEDERAÇÃO'

-

FOGO DE FUTEBÓL E REGATAS" Sensacionaliza a cidade o match de amanhã à ! 1\QUÁTICÀ DE SANTA CATARINA
H o J E., '

, 'nhausen"; Antes '(J� sensa- tarde eritre o alvi-negro carioca e oFigueiren-
.' ,

As 11 horas, 'chegada da � cíonal cotejo a Escola de . " Passou na data de ante- 'goa Rodrigo de Freitas, 'a� ,

Embaixada bbta,fçguense, Samba da Torcida Eloria-. se, os mais.queridos dQ público onte,m ,l? segundo ani,Versú-ltesta o carinho da entidade
;1'10 aeroporto da Base Aérea. 'nóp01i�ana do Botaf'ogo de ' florianôpolitano rio de fundação da Federa- � para com o esporte que su-

As 12 horàs:,Acompanha-I.F; R., dirigida ,por João' Se- Teremos amanhã uma daS-{SenSaCiona'is de 'todo"s os ção Aquática' de Santa ca-Iperintende: .

nos por grande cortejo de bastião da Silva (Dião): fa- maiores tardes 'futebo.lis� tempos, devendo acusar' no- tarina.Ta valorosa entidade Atualmente-à' frente 'dos:
automóveis,

_ �s, '

jogadores .rá um desfi!e e o.s- seu� inte- ficas de que registra � his- I ':Ó re�orde' de 'bilheteria. cóntroladora dos esportes j destinos da FASC, eleito que
desembarcarãc a frente da grantes serao uniformizadcs toda do futebol' catarinen- I . Já se encontram à venda aquáticos no Estado. foi há poucos dias, encontra-
redação do "Diário Ida 'Ma- comcamisas idênticas as do, se.' ,

-Ó,
, '. .os ingressos parao grandio- Em -apenas dois anos, a Ise, o -sr, Haroldo Pedernei-

nhã". A mascote "Birfba" clube alvi-preto. A rainha
\ Sim; porque estará 'no es-I 80 cotejo," vigorando os se-' FASC já efetuou um bom i ras, velho batalhador do es

'Puxará o desfile" que àaqui do Figueirense, distinta se- tádio da rua.Bocaiuya, para gu'intes preços: Cadeira _
número de competições, as1 porte naútico de Santa Cata

se dirigirá a pé ao Lux Ho- .nhorinha Basilicia Rosa, en- gáudio dá 'torcida" floria: Cr$ 50,ÓO; Arquibancada _'- quais obtivesam estrondoso' rína.

tel, onde torcedores e povo, tregará uma flâmula do Fi- nópolitana, nada mais' nada' Cr$ 30,OÓ; Gél'al _

., .. , ..
sucesso, repercutindo 'gran-'

estarão aguardando. a che- gueirense ao Botafogo de menos que o famoso conjun- Ci"$ 20,PO e militares não demente em todas as esf'e- Aos dir-igentes, da FASC.
')orad.a da Embaixadá do Bo- F, R: O Botafogo �: �. �jn: to do Botafogo 4� Futeb:ol e i graduados _ Cri 15,00. ras esportivas, tanto do Es-- embora tardiamente, envia-

, ta fogo de F. R. A banda da f'antil ), de Saco dos Limões, Regatas". o "GIOl'lOSOn cam-
. , , tado como do país, A vitbria í mos cumprimentos com vo-

Policia Militar abrflhanta- desfilará com cartazes ho- peão carioca de 1948, com ._+-- remadores da FASe, na La- 'tos de prosperidades.
Tá êsse áto. menageando todos os que Osvaldo, ,S�ntos, C}erson, ,

As 13 horas: Churrascada pertencem no 'quadro da a- R bi h Avil -R rinho --,---.----

no Coqueiros' Praia Clube. gremiação guanabar ina, O .i�v:�al�' Ca�';ii� R���;, ; � rIOe r�ns'can+e' '," IAs 16 horas: Visita' de "shoot". inicial, 'será dado cío-masc�te "Biriba" e a fa- �,,� TI � ,� NOTICIAS DIVERSAS
«crtez ia ao Governador .Iri- pelo diretor do "Diário da mosa linha de frente fAjlrmá- I

....

�' •

neu Bornhausen, 1\'lai1hã"" jornalista Zedar da por Paraguaio, Geninho, i ).' '''�'\ 1 - Áo que fomos informa- Futebol, .ao derrotaro Atlê-
, As 19 horas: Durante o I Perf.eito da Silva. Ao térrní- Plrilo, Otávio é Braquínha, í dos, o Chacarita Jún iors, de tico pela contagem mínima

'programa "Momento Espor-Ino da pugna, o .Governador expoentes maximos do pebol 'I Buenos Aires, jogará nesta na final da "melhor de
+ivo

.

Brahma", da Rádio Irineu Bornhausen fàrá: a guanabarino.
.

._ Capital na segunda quinze- .três".
Cuarujá, o Almirante Carlos entrega solene da taça ao . O Figueirense, que com o! I na de fhereiro. Hoje 9 clu- - Já se encontra no' Rio
da Silveira Carneiro" Co-. clube vencedor. O dr. Abe- Bótafogo foi proclamado pe- I' I

be argentino estreia em Por- a delegação do Racing que
mandante do Quintq Distrito Iardo da Silva Gomes, em Jo matutino "Diário da Ma- II to Alegre, enfrentando o amanhã enfrentará o FIumi-
Naval, entregará ao Chefe nome da Comissão da Recep-' Uh.ã",

através . sensacional' I.,' KOLYNoe' 'e f' ha'I'''' Internacionál,' bi-cámpeão Inense,
no Mar�canã.

-ta Embaixada alvi-negra a ção, oferecendo uma "cor- "eriquete"; com Q clube pre-I (}.P r uma o 110 gaúcho.
'

.:
,

- Está quasi' assentada
'taça "Diário da Manhã". O

Ibeille'"
aproveitará o ense- ferido dos ilhéus, estiá bem I, ,'. _. '.

.

Ia vinda do Madureira ao

Di.retor
de Esp.ortes desta.io para expressar os nossos' J)'n�parado para fazer

fren-I.l
Dentlstjls ,.e, ffil!hoes

de - A delegação nacional I nosso, Estado a convite do
'b";

, .' .

d
. '

.. Kolyn,os-Istas compro- d' I' t'
, I

P I R I ffo�ha, ,sr. Dl C,�erem, apro- sen�Iment�s e � nO�,sa a mI�, te ao alt� podeno do aJvh 1 varam que Kolynos.per-
e C1C lsmo par lra para

1
au a amos. n ormaram-

veltara a ocafnao para en-, 1 raçao ao Glonoso Botafo- negro canoca. Com o "Fura� i fun;a i'ealmente o hálito, Montevidé�. no próximo dia no,s os',dirigentes', do Clube,

trevist�r piretores,. ,jogado-Igo de F. R:'O 50rna.lista Ze- cão 'N:gro" estar�o t?do� os 1,1 ref.rescando � b�ca� 2 de feveren'o.
. ,da Prma de-Fora que foram

.·res e tecl1lco do Botafogo de dar PerfeIt,o da Sllva, em esportIstas flonal1opohta- II Alem d�sso, ,Kolyno� - 1'erminou, domingo, 9: solicitadas as datas de 3 e

F R I d "D" " d M h<'" . d' 1
. ,

" II
(ombate efetivamente Campeo,nato Paulista de Fu- ! 5 de fevereiro para ,J'ogos em. .. nome o, IallO �a ;ln a nos, tO,I5en o pe a vl�o:Ia I' as cáries- e rende

AMANHÃ ,entreg�ra uma flamula ao do qUBnd.o clube pres'ldIdo; I' mui to fi a i:S. tebol. Na peleja principal' o ,Tubal'ão, frente
r

ao Hercilio

,As 16,30 horas: No Está- I GovernadOl'Iri�eu B9rnh..�tu� por O,sni Ortiga. , I i ,.f':/'-"""",,..,,,,
Corintians, já campeão, der- ! Luz e n.esta ca:pital, resp�c-

dio "Dr. Adolfo Konder" se- sen e outra ao Botatogo de Seta uma das lutas malS ' I,:�;,.::::�-e>;::.x i'otou seu grande rival o ,'tivamente, Falta ser indica-'

. �� J!�:��t�oe��l��oo�:o�:;;;, F:ÀR�lQit.é será ofere�id� um j' •. JI,\\'���:���::_ Palm�r�il�o��v: i�v!intou It�� r�a�,��:�',s���a� jSou:ou���:=
.

e ."IvI:AIS ,QUERIDO DA CI-
I
"cock-tall" pela Comlssao de 1 i' o Campeonato Mineiro de ta capital. '

"

'

,,-

DADE" com o ":[\fAIS ,QUE-I Recepção
ao Botafogo de F.

,

' ,'.,.

RIDO DO RIO, DE'JANEI- n. 0.,. local será _, oportuna-i, ------

'RO": em disp�tl'( da taça Imente designado.' "1'
>'"' . '�DI!Í' ;'

"�'

"Governador Irineu Bor� , farmacias, Avi�o Impor�''"

TERROR NO DISTRITO DE PALMEIRA
'

PI
'I

t
( f

.'

,

Não nos surpreendera\n senrolados, deve estar sa- de "an' ãor 'anfe
os fatos ocórridos' no dia tisfeito com o crime pratica-.l

'

3 Domingo Farmácia f Com a construção do cine
vinte do corrente mes em do pt'los seus assécIas. Santo'Antônio - Rua Jóão' "SÃO JOSÉ", ,a Empreza
Palmeira, que foi teatro. de Esta é .a situação do _dis- Pinto. . Estabelecimentos "José
triste conflito, perdendo a trito de Palmeiras: - Crê 9 Sãbado - Farm'ác'ia Ca� Dartx" S. A� Comercial, vem
.Jida' o jovem Osni Bernardo ou rnor:re! tarinense ---. Rua Traj.!lno.' de assumir vultosos compro-
Gomes, filho' dp sr .. J Pedro

.

10 Dóniíngo�--; Farmáçia missos, razão pela qnal é

Coelho Gomes, Intendente E o governo do Estado Ca�adnense _:_ Rua,Traja_no'lforçad'a, embóra muit� con-

daquele distrito. cruza os braços para"nenhu- 1&' ,Sábado _i_ Farmácia tra gosto, e, em caract,er
O Dóutor Prefeito Muni- ma providencia tomar, por- Noturna - Rua Trajano. t temporario, suspender a

, cipal, percebendo o clima de que, os chefes são tambem
.

17 Domingo - Farmãeia !,partir da proxima quinta-
tempo a esta parte reinava culpados pelos desmandos N,oturna -.:Rua Trajano. 'feira, todas as entradas de

naquela localidade telegl'a-. reinantes epl .. Palm�.ira's., .,
23 Sábado '. -' ,Farmácia I favor e permanentes, agra-

fou ao sr. governador do Ainda o ol:gão rancoroso Esperança ,-r-' Ruã Conse- dece�do; d�sde já" ás pes-

Estado, pedindo providen- do udenismo l,ajeano tem a lheil'o' Mafra. soas atingidas por esta me-

cias, não tendo obtido res- petulancia 'de se, réfel'ir .a 24 bpm�igo _ Farmácia dida, à 'colaboração ...que

posta. violencias policiais ;verifi- EsPerança --:-
�. Rua' Coilse- pi/estaram ne'sse sentido. '

Ali se verificaram ata- cadas na sI1:uaçãq Í'la,ssada. lhéiir.o Máfra.
.

Florianópolis, ,28 de. Ja-

ques a diversas pessoas, en� Espe'l"amos que a.autori-,
Ú "

28 Terçá-feira � Farmã- neh:o de.1952.'
'

ire estas ao motorista do dade \policial, recentemente cia da Fé - (Carnaval):__ Estabelecimentos, "JOSÉ
indu-strial José -Bagio, d9 nomeada a convite do' 'sr. •'. Rua �elipe Schmidt. i DAUX" S. A. Comercial.'

.

'Diretorio do P. T. B. local, Irineu Bórn'hausen, tome as
.' ( " O serviço ,notur�o..será e- Jorge Daux - Diretor ..

1 'd' 'd'
,., NãO'hÓ'�.lh�r�6f1ieo. f 'd

,..

1·......
,

estando envo Vl 'o nessfi. a- provl enCIaS n�cessarlas,'a etua 0' pe; as
.

Farmácias
,

h d d f t que Q Emulsão d.
gressã,ó, Vitor Mac ado e apuração os a os verg'o- , St9. �l1tônió e Notürna . si-

- 'Scott, Isto diziam mau.
-

Liz, Ataliba Xavier de Atai-, nhosos' de'sllllrolados no dis- tuadás às rtlaS João Pinto e
,

•

d PI'
., . pais e agora o',repito au I T'de Que, sentindo-se sem se- tnto e a meIra, pOISe-m-. raJan,o"n. 1:7.

-, Porque volt.1 (lo remidio <..

gurança, resolveu transfe-'I civel que elementos pesse- " "';;:�"lf� �

rir sua residenéia para CUl'i� 'distas de Lajes sejám assas- antigo .. o r••ultado me

iurpr.endtiu I ' Sinto-me
------------

tiba. ,1 sinados e espancados, .presos
. - moi. jo.,.m, .adio, e 50,

Na reconstrução da estra· e vilipendlados, porque nao
.

,

bretudo livre dos r.sfri
da que vai ao, lugar Mato r.ezam pela (tartílha do ude-

Escuro, foi derrubada urna ni'smo lajeano,
Ponte, com conivencia das Não se esqueçam os' res-
autoridades policiais: ponsaveis ; p�lo, ...,situacion is-

O governador do Estado, .mo de' Lajes; de que a vio
ciente desses, �atos, quedou- lencia gera violencia, (tomo

1

se, num silencio. absoluto" lafirÍnara, em discur�o me-

tsem a menor consid,eração moravel, o sr. Presidente da

pela P0pu'laç'ão do. infeliz Republica. 'Não ,confundam
distl:it_o de Palmeiras, pres� tolerancia com covardia. E I.::I.mbIclOnada para serem $e convençam da sua falen� i
destruidos os valorosos che- cia perante 'a opipião publi-

, fes. pessedistas ali residen- ca, que não patua nem a- i
te", plaude o xegime d.e tel'rOT;

O sr, lrineu Bornhausen, que p�etendem implantar i
como unico responsavel mo- neste municipio. I

ral pelos tristes fatos ali de- I (Do.JornaI da Seri'a), I

C A R N-A V A I,
,

.'

,I e:
, ,
"lo

I"

LlVRE�SE DA TOSSE
E DEFENDA OS .

'

SEUS BRÔNQUIOS C.oM
'

BENZOMEL

pleto pela fórmula, feliz

Dá-se a quem qui'ser cor
,

tal' uma pedreira, inteira-

F
\

, mente grátis.
'.quez.. em qer.

'I
Informações com o sr.

Vlnb·o Cre'osetadn Ady Brígido à rua, Padre
.

- •

o -'.;
U Miguelinh.p, 16 das 13 às 18

;'
. (S'IIve.ra) horàs. -

,-

AA·<!sG0)1,o"DA,,' Dr. !'Octacilio· de Araujo
,

"CIRURGIÁO DENTISTA .1

Rua Felipe Schmidt -'Edif. Amélia Netto - Sa]& I -
AIlv,iCilda e_m ,DOUCOS Minu�os 'F" - 'one - 1.430 _:
'Em poucos minutos a nova receI-

...

ta Mendoc'ê,'- começa a cir- Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar,
Cpl.ar no sangue, aliViando os aceso, Extra"'ão Cirúr..O-Íca de focos radiculares (PQr Apl'cetoml'a) '\'
sos e os ataques.da asma ou bron· "

quite, Em pouco tempo é possivel ,,' Participa aos Amigos e clientes que, no, dia um- dedormir bem respiral1do livre e fa-
cilmente, Mudoco alívia"o, mes,. Fevereiro, começará a funcional' um novo �abol'àtório' de
��so1�! � �a��';l� �n��'c��r4�: Prótese, sob a direção de um Técnico vindo do Uruguai.
obstrúe as vias respiratórias. minan- formado, pelo mais credenciado especiaIista da Ámérieado a sua ehergip, aITLl�nando sua

saúde, fazendo-o sentir,se' premllt� do Sul, em Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Pa
ramente velho, Mendaco tem tido 1 t' ) ,

tanto êxito que se oferece' com a �a lUa ,

garantia de dar ao paciente respirri\
'

Serão Executados Também:
ção livr.e e fácil rapidamente e com..... /,
pleto alivio do sofrimetlto da a5m" i Pontes Móveis e Fixas.
��S��:C�l;"?��'�l�l;�: �e,n���i�.o�� 2 Qüalquel' Trabalho Acilico e demais trabalhos pro�
110ssa garantia é a sua proteção. téticos p.ela técnica mais recente. i ,

VÉNDE-SE
OU

ALUGA-SE
Uma Gasa de material com

tódo o conforto, sita à rua.

Antônio Carlos, em São Jo,;
sé.

.

Tratú na p'adaria ;'BEI
RA-MAR", com o sr, João
José Leite, na'mesma rua.

PEDREIRA

16.foro.

ado. 'que, a.alduam.nt.,
/ '" tomavam. Emulsa�
d.�cott, o tônico c.om,

que reuniu 'as vitaminas

do 61eo â. figado d. ba
calhelu c'om c6lciO'.

�.,
'

Êl\lO'Lsip lJI�
.DE SCOTT .... _ .. ,

I

tô,nico das Gerações

, "Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O,BSTADÓ,
,

IVma . Social Pelos Municipios .

'. chácaraS e
"

. ap i} anb o .lllSi}:) tl p�a" Urge uma médidll drástica' Qu'I."8'-�.AN.I'\7"ERSÁRIOS - : O�SI3:� op llJAll{1Jd flP contra os criminosos da ve: � ',I �. �, ._
Prof. Otilia Cruz o'IJ\'itl.Ianripu tl�sa .'a�uamllsnJ.

'

lecídade ,A�abamos de .recebe!' .0;
I

Ocorre, hoje, o aniversâ- -uoo m'8.reZ.Iaxua '"Sn:3:a ap
fasciculo �e Janel:o da ve-,

Tio natalicio da talentosa e I i}' onb o Si1:3:G 'R a '.{1�si};) ap Biguaçu é estrada geral. t,:r�na revista agrICol� br�-
estimada educadora' Prof. � snb o .I'8si};) II !�a" ap zaA

PUl' aqui transitam veículos �ll.el.ra Chacaraso'e QumtaJB

Otília, Cruz. figura de relevo Ul[!l 'OtneíJUtlA:3: o a�uamtlí! que vem do norte rumo ao m���ando seu �3 �n? d� pu-

-do magistério catartnense. -saa wtl.laI anb s0'IJ+sI-I;) ap
sul e vice-versa, Mas, em blíeídade e ainda editada

As homenagens, as de O SOJ.IiJ sojad .m.8tld OWSPHOt geral,
os motoristas que di- pelo mesmo confrade. que_

a

ESTADO. -no o Wa.IazllJ ap o sras Itlnb rigem ditos veículos . não fundou em 1910,. o �l�adao
Dr. Carlos L. da Luz 'a�ua{nA!nb� opnaad Wtl:}.

têm conscíencía. 'E.també1)1 Amadeu A. Barbíellíní da

Transcorre, hoje; o ani- -auroo o�u SO;JH9tU;) snoq 80
não têm consciência as au- Associação Brasileira da

I
toridades competentes'! que Imprensa

.-versário natalicío do dr. anb 'ltlnlP!dsa 98 a Itln:g.I!d
.

-Carlos Loureiro da Luz,' ad- -ss apupntlun: u aql-opmm+
não estipulam a velocidade Como sempreum s\lmál�io

vogado e consultor jurídico: -.IJAsap 'a+uawrtl.Io�!aF) 1>.U
máxima permitida, que a- cheio, bem ilustrado em

DO L�PETC. -tuarssn- p�!Zna'lI tl{ad s!aa qui ,deveria ,ser na pi�r das, preto e com um. quadro co-
O ESTADO cumpr imen- .asuodsar sun8ltl as ·.lOqU hipóteses, dentro da CIdade, lorido do Urucú,

.

contando
.. ta-o. -as op ojdutaa op 0�511�HJW vinte quilômetros por hora, as mil virtudes desta util

'FAZEM A.NOS, HOJE: -B tl U.Itld opuaradooo .laAap
não se dispensando ainda; planta brasileira. Destaca-

Senhores: César" ... Vale aqui a pa- quando for o caso, o uso da mos do rico texto os seguin-
_ Francisco Martins de, lavra de Santo Agostinho: buzina, para yl'eveniI� crtan- tes trabalhos, originais: Ca-

.Andrade. ,"Sofreis a injustiça de .um ças e adultos distraídos ou racterísticas da cultura tio
- José Adolfo d'e Souza. "mau? _Perd�ai-lhé, .

a fim �;. d:sprevenido,s da aproxima- nessegueiro pelo Eng. Agr.
Senhoritas:' que nao hajam dOIS maus .

cao do automovel. Ff'equen- J. IngIez de Souza ; Suino-

t: Maria de Lourdes. Ro_l-f\sshn, .esquecigos ,d: justos tes, de forma assustadora, -cultura em confinamento

·

• . ressentimentos políticos, fra têm sido os atropelos, em pelo Med. �et. R.' M., de' Ga-

.

_ Nir.z� Marina Meira I ternizados todos na comuni- que não raro as vítima.s .pe- ma : Flo'ricultura de Apar-
1ill:io do sr. José Meira.

'

I dade do Corpo Místico, dei- recem, q�e .se tem v,:nfIca- tamento - Pela sra. Mavis

Jovem: I
xados de lado as malqueren-\

do n?sta .CId�de... Biguaçu, Rose - Trabalho premiado
_ Neri Lopes. [ças partidárias, empenhemo- d: há muito, e pista de COl'- do Concurso lançado pela
Menina: i nos todos na construção da rida para caminhões, ôní- .CRA. E QUI.; 'O Grande

- Sônia, filhinha do sr. 'nova Matriz. Os homens pas- bus, automóveis partícula- �remio da solta de mil pom

.Torge Barbato, do comércio! sarão, passarão as ' incem- res, etc. �efronte o arma- [bos correios, pelo dr. Alber

"locai. - ! preensões e as desavenças zem da Viúva Peres. debal- to de Siqueira; O Nabo for-

�"::::,:"-:�-;;'" b ::--->,.� I �?lít. icas, as intrigas. pauli-
de tem a

proP:·ieta.'ria man- ra.geiro pelo �r. 'A. �eixeira

C. O·'·
f iearrtes causadoras das dIS� dado consertar a calçada, VIanna; Criando 'abelhas

'IDe larlO>
'córdias políticas no meio' que é sempre destruída pela indígenas pelo dr. Paulo No-

II" :d.os paroquianos iguaí.mentel,:loucura de.velocidade e.pe-Igueira
Neto; Criaçã� de

passarão. Só não passará a Ilo
desrespeIto ao trecho des- Porcos: alto negócio pelo

. RITZ Fé do povo 'de Biguaçú, ex- tinado aos pedestres, por dr. J. J. Oliveira' Neto; Do�
,

As 5 e 8 horas pressa na futura Matriz; part� d� motoristas irres- 'me8ticand� Animais Selva-
IMPERIAL' que erguerá '08 braços de I

ponsavelS. Uma placa de am- gens:' cachorro do mato
As 8,30 horas suas torres para o Céu, co- bos os lados da entrada da transformando em Renard

Ele comprou passagem no' i mo que numa prece constan- Cidade, indicando a veloci- Argenté pelo dr. E:táico
-trem e feve que carregar a ; te ao DEUS da Bondade do dade, assim como um poli- Santos; Consultório' Avico
maquina.

'

I Perdão, da Paz, da J llstiça ciaI .encárregado de fiscali- la, pelo dr. Espora; O Cava-
Um caminho de ferro ba- e da Barmonia, palavras za1" o cúmprimento do in- lo Mangalania pelo Técnico.

<t. ido a custo de sangue e II hoje profanadas pelos Fari- dic�do n� m�sma� não cus- J. F. Diniz Junqueira; Cu]
'suor, . . seus, que pensaram poder tana mUlto dmhen'o aos CQ- tura da Laranjeira e Limoei
,() QUE PODE UM BEIJO j trocar votos por tijolos, pe- fres públicos. Custará mui- ros pe'lo Eng. AgI': Geraldo

Technicolor I dras, cal, cimento, vitrais, tíssi�� menos qu: :"8 ?bra& G. da' Silveira; Vamos plan-
·

com:

I
etc. .

sutuanas da .Nsldt!.nc,J.a_Jlo• ..tar- Oliveira pelo-Eng. AgI'.
Dan DAILEY Anne O preço do pescado nosso Governador romano, Júlio D. Pal'avin'cini TOT-

'13A,XTER e Rory CALHOUN É preciso que o Sr. Prefei� la na Agronômica. . . res; Grilvatá e Malário pelo
No programa: I to Municipal ponha um pa- (Cantidio Abrão Macha-. dr. A. de Miranda Bastos;'

::'\oticias ,da Semana. Nac. radeiro à exploração de que do, Corre·�pondente). Queimadas pelo Eng. Agr,
Um desenho colorido. vem sido vítima o povo, no Anacl',eonte A. de Araújo;
Cr$ 5,00 e 3,20 . que diz respeito aO preço do Combate a moléstias e pa-

Censura -. LIVRE pescf\do.· Basta dizer que a- Empalhador rasi�as dos Canár-ios pelo
. ODEON qui em Biguaçu já se pagou .

.

.
téClllCO J. Rocha; A,dubação

Ás 8 horas Cr� 20,00 (vinte cruzeiros) I Empalha-se cadeiras, tra- do Cafezal pe�o dr. Rogéllio
... E o sucesso continua! po.r uma corvina! 'tarJà Rua João Pinto, 34. de Camargo; Fabrico do

ALGEMAS DE CRISTÀL ',�, Coalho pelo d·r. J. Sampaio
com: Fernandes; O Instituto Pau.

Jane WY,MAN - Kirk CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ lista de Oceonõgrafia e seus

DOUGLAS e Arthur KEN- Professora _ Maria Madalena de Moura Ferro principais caracte�istico pe-
,

"NEDY Rua Saldanha Marinho, 34 _ Fone 737 M.
lo dr. J. Paiva Carvalho e

No programa: . ma is' notidas, dados e- con -'

O E .
.' I Prepara al(l�nos para exames de admissão aOs Giná-

Ih
'

"" .s�Ol.te na. Tela. Nac'j sios, Escola de Comércio e E�cola·lndustria1.
se os sôbre n,umerosos e

1,lotlCIano UnIVersal. !
- O Curso êste ano só aceitará alunos para 30s 40

mais váriados assuntos.

·

Cr$ 6:20 e 3,20' anos e Curso Médio:
' s

Irap. ate 14 anos. Matrícula das 13 às 17 horas.
ROXY Abertura das aulas a 1° de Março. Anuncie �'''O ESTADO"Ás 8 horas � � ,- __

A pedido em Ultinla Exi
Oicão.

.

-II..

EXITO FUGAZ
,

,com: ..

�' ..__..�..........��..�__�..
Doris DAY - Kirk DOU�'

.�.
.

'GLAS e Laure.n BACALL 1\'No programa: I
Cinelandia Jornal. Naé. '

Preços: .
,

Cr$ 5,00. e 3,20
"

::' '\
Imp. até 14 anos.

IMPERIO

,
<

"

I � �
, .

•

/ '

ce
• >

I J

:.,�-
�

I
_'

...:..---

��
t u

APR!"SENTANoO o MESMO LUXOE CONFORTO 00$ HOTtlS DAS
GRANDES METROPOLES. "LUX
HOTEL". "10 CORACÃO DE
FLORt"'NOPOllS, t UM'" PARADA
OBRIGATÓRiA EM SEU iTINERÁRIO.
ADMINISTRAÇÃO A CARGO DE
COMPETENTE PROFISSIONAL COM
LONGA EXPERIÊNCIA NOS
GRANDES CENTROS EUROPEUS II:
AMERICANOS.

DIÁRIAS A PARTIR 'DE CRS 55.00.

DESCONTOS ESPECIAIS PA"A
ViAJANTES.

•

RUA FELIPE SCHMioT.
ESQUINA TRAJANO
TELEG'R::LUXOTEL" •

rLORIANOPOLiS
PROPRIEOIOE OE
MACHADO &. CIA. S. Ao
COMÉRCro E IGÉNCIIS

Mi.ssa de' 6{)� 'Mês
,

.

A VlUva Campolino Alves e filhos, convidam seus

parentes 'e amigos para assistirem à missa de 6 meses do

falecido sr. Gampolino Alves, que será .c:elel;}!'ada. na Ca

tedral, às 7 horas do dia 1cio de fevereiro, ;no altar, de

Nossa Senhora.

t 'AGRADECIMENTO. e MISSA
Angelina Martol'ano Nunes ge Oliveira, Maria de

Lourdes, Nilton e Maria Ten3sinha, esposa, filha, genro

e neta do sempre lembrado
DR. JOSÉ FONSECA NUNES DE OLIVEIRA,

áinda sob a intensa dôI' causada pelo seu desaparecimen
to, vêm, por este meio agradecer a.s. Exmas. Autoridades
e a todos que com'pareceram as c�rimônias fún,ebres des

te ente querido, bem como as pessoas que enviaram flô

res, cOl'ôas,'·telegramas e manifestaram, por diversas

formas seu conforto moral nesse doloroso transe.
,

Convidam para as missas de 7° dia que serão cele
bradás na Capela do Ginásio Gatarinense, às 7 horas do
dia 10 de fevel'eiro.

Antecipam, agradecimentos.

AV,ENTURAS DO ZE-MUTR-ETA ,. . ..

1.'"�,h�
eAMA�IN\

,. t.., i r

.j�' '�.�.� .�
'" 1

4l"":I,�
. {�,

"

�

Ás 8 horas
Cinge!' ROGERS - Doris

DAY e Ronald' REAGAN
.

em:

DILEMA DE UMA
CIENCIA

CrJ 5,00 e 3,20
Tr'lp. até 18 anos.

CONS-

..

Ch�garam as últimas novidádes -musicais em gravações dos
, ., 1-

.__ - afamados discos SINTER e CAPITOL. �..- - - ---w-----

'Distribuidures Im Sta. Catarina Machado I· Cia. S/A Clmercio e Agências.
A' venda nas seguintes casas: Eletro'lécnicá ·e Salão Record

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lnvlctos em águas Brasileiras
":0 QUAT.RO cOM TIMONEIRO DE SANTA CATARINA NA 2a. ELIMINATÓRIA ONTEM REALIZADA, CONSEGUIU BISAR O'
FEITO DE DOMINGO VENCENDO DE MAN�IRA A MERECER OS MAIS ALTOS ENCÓMIÓS. DESTA FÓRMA �GUARNIÇÃO,
BARRIGA-VERDE FICOU CREDENCIADA A REPRESEN'TAR O'BRASIL NO PRÓXIMO SUL AMERICANO DE REMO, A REA
LIZAR-SE NO CHILE, HOJE RETORNARÁ A DELEGAÇÃO CATARINENSE, DEVENDO SER FESTIVAMENTE R E C E B I DA

PELO POVO.

I

. I O jornalista Zedar Per- ive1 enquêtte promovida pe- RIO, 29 (V.A,) - Seguiu I de Aquino que, na qualidade.:
feito da Silva recebeu do sr,

lIa brilhante Diário Manhã para a zona carbonifera de

ti d.e pessoa relacionada no

Ibsen. de Rossi o seguinte sobejamente demonstrou Santa Catarina, onde o pes- meio dos trabalhadores, le-·

despacho telegráfico: 'suas preferências pelo glo- soaI das minas se declarou vou o intuito de conseguir"
Diretor Diário Manhã -I rioso. A todos, pois, as au- [em greve, por f�lta de paga� I c?ntor�ar a sit�l,ação, pondo'

Florianópolis, torídadea na pessoa de S!,!U mento de salário, o sr. Ivo termo a greve j a declarada ...

ilustre Governador sr. Iri-
•

............-_ ..-.:- - -_,._._._._._.. _ "'_-_._..-•..._-.-.- .- ...

ULTIMA HORA ESPORTIVA �

Saudação do Botaíogo

Florianópolis, "UH! - fe ir 30 de Janeiro de 1952

.0 Âcoótecimenh) '�ogo dar publicidade im- neu Bornhausen, aos des

prensa escrita e falada se- portistas; ao hospitaleiro
guinte saudação Botafogo : povo catarínense e muito es

"Antes .que nossa delegação pecialmente a numerosa tor
pise a gen erosa acolhedora cida, o Botafogo Futebol
terra de Santa Catarina Bo- Regatas agradece e por meu

tafogo Futeból Regatas �au- intermédio formula ardentes
'da a grande torcida de Flo-

I
votos 'de felicidades. Ibsen

rianópolis que' em memorá- De Rossi, presidente",
-

icãõiPiííííiadãlíííimíiíôie
O S.N.T. e a Marinha

do Dia

«Como esta é m�lbor fechar», ..

. ,

MUito de propósito não residente em Esteio - P.

demos grande valor às de- Alegre (hospedado com es-

_ clarações e as provas (sic) posa e 1 filho);
.

que um 'sr. Schlemper, atual � Francisco Busato, pro
concessionár ío ou zelador uríetárlo de 1 cinema em

do Hotel de Caldas de Im- Nitero - p,' Alegre - RS.
peratriz nos trouxe à reda- (h0fvedado com esposa) ;

.

ção, É que aquela estância - Antonio Philipini, in
mineral está sob concorreu- dustrial, residente em Ca
cía e dentro em breve, se os xias do Sul (com sua espo
santos ajudarem e o gover- sa e filhos).
no não fizer marmelada, ela - Luiz Rosa, represen
poderá ser transformada em tante comercial, residente
um verdadeiro hotel-sanató- em Curitiba (hospedado
rio. com sua esposa e 2 filhas
Antes de havermos,· há 'maiores - funcionárias}.

dias, transcrito uma carta - João Cruz Junior e se

referente aquela estância nhora, capitalista resíden
(com perdão da palavra) já te em Lages.
de raspão, em çhar�es, foca- - Paulo Martes, proprie
Iizárarnos a falta de tudo tárIo de Bar e restaurante
- ordem, asseio, passadio, em Piçarras - Itajaí ;
etc - que ali jmperava. E - Sr. Guimarães, coman-
'voltariamos ao assunto, se dante do vapor 1\-1a:& (hospe
valesse a pena, ou melhor, dado com sua esposa);
se .não fora a concorrencia - Dr. Indalecio Arruda'. �
'já aberta para a explora-ção esposa, de Lages; , D R"

.I

daquela riqueza catarínen- - Aldo Almeida, conta- e Iguaçu
se. dor do Banco do Comercio O açougueiro Davi vive a

I
PARTIDO. Tendo entrado

O sr.Bchlemper, entretan- de Florianópolis (hospeda- aperrear o povo inúmeras vêzes em choque
to, insatisfeito com a nota do com suaesposa.) ; A palavra abuso é vazia com o diretório da UDN, de

· que demos e mesmo antes de - Sra. Elsa Scheideman- de significação para quali- que é membro saliente, de-
ela ser .publicada, correu ao tel, esposa do sr. Rodolfo ficar o procedimento do monstrou, geralmente, sa-

confrade A GAZETA, para Scheidemantel, residente açougueiro Davi desservin- bel' onde tem seu nariz. Cla-
fazer escandalo e querer nesta praça. do ao público, bem como a ro que desagradou, como

que nós e um nosso missí- Além desses outros nomes antidemocrática passívída-. não podia deixar de ser, aos
vista passassemos por ca- poderiam ser citados, inclu- de da Prefeitura Municipal politicóides que pretendiam
luniadores vulgares. sive de pessoas que, atual- permitindo tamanho desres- usasse êle coleira ou cabres-
Pois bem! Muitas e mui- mente, sabendo do pessimo peito aos interêsses e direi-

I
to partidãr!o. Vítima das

tas vezes fomos procurados estado daquele hotel, desís- tos d� coletividade. Davi, maiores ingratidões, por
por hospedes daquele hotel, tiram de estada ali. Tudo honrando o nome e a educa- parte dos "donos" da UDN
que nos vieram narrar o re- isso vem' demonstrar que ção, começa por. costumar estadual, abandonado por

· gime anarquico ali reinan- este jornal não mentiu nem receber seus fregueses com êles, o Vereador .Gervásio
.te. Todos, sem exceção, 1'e-· caluniou ninguem. Possivel- pedras nas mãos ... Nem as Müller fêz 'da Presidencía
clamavam da. sujeira, .da mente voltaremos ao assun- senhoras sabe tratar bem, que, com caráter, exerceu,

· falta do mais rudimentar to, com algumas repo�·tagens isto é - com boas maneiras. um verdadeiro posto de sa
,conforto, da pessima comi- sensacionais, que mostra- A tabela de preço é outro ab crificios e de. despreendi
da '_ pessíma e inferior em rão esta verdade; melhor surdo:' Cr.$13,OO (treze cru- mentes, tendo direito, por
qualidade. e quantidade - fôra que o hotel de Caldas zeiros) o -quilo ! @ 'horário, tanto, à admiração .até dos
e, em geral, do tratamento estívesee fechado! então Para se conseguir cir- adversários.
grosseíro

: dado aos hospe- me de primeira, é, lá como' Não cumpriram
.

a palavra
des. Muitos que Já estavam PROMOÇÃO DE '

diz o melífluo
.

Deputado -para �om a Comissão
e muitos dos que natural- JUIZ Bulção Viana, na dura sor- Certos manda-chuvas do

�ente estão, �up�rtavam tt�- O dr. Belisário José 'No- te....No tempo do outro açou- novo situacionismo, antes de
o por uma Slmp es gues ao

gueira Ramos, Juiz de Direi- guerra, Agostinho Farias, sua escalada ao poder, pro
de necessidade das' aguas to da la entrância àa co- tudQ se passava de maneira meteram mundos e fundos à
termais .. Alguns deles, sa-

marca de Orleans, foi pro- oposta á atual. Atencioso;. Comissão da construção da
hemos; ,revoltados com o que competente, respeita40r da,' nova Matriz de Biguaçu. E
sofriam, solicitaram provi-

movido ao. cargo de 2a en-
tab 1

'

t' h d f't h
'

· dências aos S1'S.· S'eCl'etarl'o tiancia da comarca de Curi� _

e a, so .lll a um ·e e1 o: ouve cel'tos responsáveis
tibanos. era pessedlsta... Destas co-, que acreditaram no conto.

. do Interior e Justiç.a, Educa- lunas, lançamos' um apêlo 11 Estão, hoje, â' .ca"rregar pe-
çãQ e Saúde e Governador TELEGRAMAS ao Sr

..Prefeito Municipal, Idras sozinhos. É o castigodo Estado, tendo ouvido de no sentido de melhoras a que merecem pela espécie de
ambos q.ue, realmente, as RETIDOS sorte dos seus munícipes, i "simonia" que praticaram.reclamações eram generali- Relação dos telegramas pelo menos no que tange á lOS verdadeiros católicos. to
zadas e que o Estada iria retidos, no pel'Í@do de 21 a carne verde. Oxalá' se possa I davia, saibam cumprir' seu

c tomar providências definiti- 28 do corrente: contar com a boa vontade Continlla na 3a. pagintlvas no a!\sunto. Onorina Lemos Oliveira, de S. EXR..
.

" De alguns dos que recla- José Maria, Décio Rinaldi, Muito bem. Presidente Ger-
-.....................-.-..-.....-...._

mavam, no proprio nome e Marina Silva, Odacira Fer- vásío Müller! •

no dos que lá estavam, ano- nandes, Ubirajara PerêS, Como biguaçtJ.ense, ainda ADIADA A DIVUL-
tamos, certa vez, as seguin- Laboratório Kraemer, Iza- que da oposição, não pode'- GAÇÃO DO "DIÁ- Ites: bel de Jesus, Denervia para mos negar nossas .palmas à RIO" D'O GEN. ,
- Newton Thibes de Al- Clementin9 Moura Beleza, I atuação, em geral altiva, do -

meida, bancário residente IMatriz, Lidete Veiga, Jaino Vereador Gervásio Müller DUTRA
em .Florianópolis (hospeda-· Maciel, Izabel Aguiaf, Alti- Presidente ,da nossa Câma� . RIO, 29 (V.A.) - Foi na
do com Sua esposa e. 3 fi- no Borges, Joaquim Antonio ra Municipal. Não obstante vamente adiada a publicalhos) 'LUiZ" Alecio �prada, José de Castro, �ldenista de primeira água, I ção do "Diario" do general

Frainer, Constantino Idalino Cam- S. Exa, comandou .os desti- i Gaspar Dutra. O ex-presiproprietário de 1 cinema e pos: Sabra, Nilton - Vise. nos do Colégio de Edis FO- !d?nte achou prudente o a-
1 circuito cinematografico, Omo Preto. RA E ACIMA DO SEU d1amento., .;a,... __o

RIO, 28 (V.A.) - Ontem, ldres. Por este convenio e de

pela manhã, .foi ass.nado o acordo com o decreto n .. ,.

convenío de cooperação en- 9.387 de 20 de junho de
tre o Serviço Nacional' de 1946., que instituiu a Cam
Tuberculose, 'do Ministério panha contra a Tuberculo
da Educação e Saúde, repre- se, o Serviço Nacional de
sentado pelo

respectivo,dire-1T...ube.rculose.
dará inter�a

tor, prof. Manuel Jose Pe- cao, no Conjunto Sanatorial
-reira Filho, e a Assistencia de Curicica, .em Jacarepa
Médico-Social, da Armada, !guá, aos ,doentes enviados
do Ministério da Marinha,

.

pela Assistencia Médico
presente pelo seu diretor, I Soe íal da Armada, na base
capitão de fragata José Lon- de Cr$ 100;00 o leito-dia.
...........................................

Pelos Municipios'

A GREVE NO SUL
O sr. Ivo d'Aquino irá pôr fim à parêde

TARIFAS TELEFÔNICAS
A Ass, Comercial está agindo'

A Associação Comercial Em tempo oportuno serâ.
de Florianópolis comunica comunicado aos :interessal-
a seus associados que esteve dos o resultado dêsses

e�-.
.

e está em entendimentos teridimentos, tão logo se ha
(

com o Govêrno do Estado e ja alcançado uma solução
a Companhia Telefônica Ca- satisfatória.

.

tarinense, a propósito da di-Ivulgada majoração das ta- Florianónolis, 2/± de Ja-·
rifas telefônicas. . t neiro de 1952.

A 26 DE FEVEREIRO
Júris Populares

"

RIO, 29 (V.A.) - Insta-. menta da nova instituição"
lar-se-á a 26 de fevereiro, devendo assinar dentro em.

de acordo com a lei n? 1.321, breve a nomeação de mais 6.,

de 26 de dezembro de 1951, juizes substitutos, os quais.
os "juris populares", a fim I irão servir nos' juris popu
de julgarem as infrações lares .evitando; assim fique
penais cometidas contra a a justiça sobrecarregada.
economia popular. Está o com novos encargos, sem

governo 'vivamente in teres- prejuízo do seu funciona-.
sado no prontõ funciona- menta norrnal..

Sim, meus senhores, precisamos fomentar e de
"

fender a produção, porque da produção vem a f'artu

ra, da fartura vem a riqueza; da riqueza, o bem estar

social.
Não façamos apenas como a Legião Brasileira..

de Assistência .aqui no Estado, que distribue semen

tes para quem precisa de saúde, masfaçamos, sobre
tudo, como- faz a Prefeitura, que defende a planta,
_tão 'de abóbora e de xuxú nas ruas e nas praças, Au
xiliemo-la, plantando por aí af'óra, nos jardins e nos

Iogradouros públicos, beldroega e alfavaca, coentro,
.

e herva-dôce, agrião e cenoura, rabanete e salsa, pi
mentão e quiabo!

É crime desperdiçarmos as estrumeiras que a_
Pt'efeitura, patriótican;.ente, amontõa pelos 'quatro"
cantos da nossa terra!

"Nada se perde e nada sé cria", dissé 'Lavois'iet.
"Nada se deve perner e tudo se deve criar", res.po:ade: "

o nosso operoso Prefeito� Palmas, pois, aos que criam r"l
porcos e cabras na Praça da Bandeira, que, dentro'
em breve, será uma das nossas mais exuberantes re- '

servas florestais.
Com essas culturas todas, de iniciativa particu

lar, e mais as culturas do govêrno, estará resolVido o'

torturante problema aa produção. \-
E a Ilha, assim, poderá afirmar que tem o "self-·

governement". De nada .mais precisaremos, então!
Porque, no resto,· tudo aqui está. muito chic! Nunca:
se viu mesmo tanto chie junto.

É um �hiqueiral!

-/Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um ano! Um longo ano de govêrno! Do
ze meses vazios c' ruidosos que nem tambor!
Trezentos e sessenta e cinco dias brancos co

mo bilhete de loteria em mão de necessitado!
Oito mil setecentas e sessenta horas perdidas
na monomania política! Quinhentos e vinte e

cinco mil e seiscentos minutos administrati
vamente desperdiçados com conversa fiada!
Trinta e um milhões e quinhentos.e trinta e

seis mil segundos sem um só beneficio coleti
vo! Grande, apenas, o número de atos peque
nos! Grande, maior que o de todos os gover
nos juntos, o 1'01 de vetos! Grande, ainda, o

aumento do custo de vida! Grande, imenso,
astronomico, o número das demissões, das
dispensas, das remoções e das transferências
dos funcionários pessedistas! Grande, linda e

confortável, a primeira e única realização: a

h;�I1;'�" ,

'
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.

,
�
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ra os cargos e não dos cargas para,9s poniens!
Grande e caprichada, a assinatura "do sr. Iri
neu Bornhausen no memorial que pleiteava o

aumento do prêço do açúcar no Brasil! Gran-
. , .

des e duras, as injustiças com os que não po-
dem lutar contra o poder economico! Grande
e' impotente a raiva que o Executivo, inerte e

faccioso, vota ao Legislativo, operante e de
moérático! Grande, a balburdia que vai por.
todos os setores da coisa pública! Grande, a
certeza que os próprios pro-homens da situa
ção têm de haverem falhado espetacularmen
te, tanto administrativa como politicamente!

. Grande o, desespero popular, que sabe que

para grandes males, grandes remedios!
Tecido, assim, de tantas e tão grandes

grandezas, o atual govêrno de Santa Catarina, -:

é o MAIOR!!! Salve êle, pois!

casa do governador! Grandes, os buracos nas'
estradas! Grande, o desencanto popular!
Grande, a vontade de aumentar impostos e

taxas! Grande o desprestigio dos técnicos e

das comprovadas capacidades catarinenses!
Grandes, os pagamentos embonus, contra ex
pressa disposição de lei! Grande, enorme e to
tal o número das promessas que ficaram sem

cumprimento! Grandes e transbordantes, os

créditos especiais abertos! Grandes e inclassi
ficáveis, as despesas a classificar! Grande e

contínua a diferença de progresso que nos

vai isolando como terra caida entre o Paraná e.

o Rio Grande do Sul! Grandes e seguidas, as

festas e os banquetes no Palácio! Grandes, os
bôlos que vieram depois do Bôlo da Vitória!
Grande e saborosa, a anedota d9S homens pa-

T---�;;;;;;----_·_'--""
I Rubens de

j, Arruela Ramos
,. GERENTE·

I D,omingos F.
de Aquino
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O TEMPOO mais antigo D,é'!- Previsão do tempo até 14

ri,o de S. Catarina horas do dia 31.
.

Ano XXXVIII

N. 11.343

Tempo -'. Bom, passando
a instável.

.

Temperatura - Elevada.
·V..entos - Variáveis, ron-

!'da)1CO para sul frescos,
Temperaturas - Extre

m�s, de ontem: Máxima 31,6.
Mínima 25,8.JI-;d-i-ç-Ao-d-e--h-o-j-e---�-p-á-�'-s,-,---I--_:_----F-Io-r-i-a-n-ó-p-ol-i-s,�Q-u-i-'-n-ta---f-e-ir-a, -3-1-d-e-J-a-n-e-i-ro-d-e-1-952------·-----5-0-C-�E-N-T-A-V-O-S-"'--

Primeiro Aniversario �e Govêrno Proibiç�o do Congresso
.

. _, ." ,,'. ,Continental, Pro-Paz'
CODsagrado._ras, maolfes tavoes ao governador Mlnei�," -» medida não a:��lge ap:n as ao DIstrito Federal, mas a to�o o restodo jiaís" ,

.

re, Au'laU�AS do fUflcÍllnalhnoo e d-ff '8lJ' 6r1trl'ad(ir� ��l�;, �o (V,�,) --_�:? ,m�� llom���8 �el� Governo,_ I��'ó;prio_ gover�lO, A e.asa d,e-
B'<'LO HORIZONTE 30 d t 1 f d ..

' .'
, ,rusb G da Justiça dará um,"

I .
A o .. a a nota que forne- crsao nao podia estar alheio.

:>.c.
"�. epu ar os e erais, senado- [ve, no sentido de elevar mais entrevista coletiva à im- "e1l ontem à imprensa e Q!.(P-, como de fato não esteve. ú

(V.A.) - Grandes e conS3- Ires <:l representantes' do po- a' da nome d Min n ' . , . .' -"" ,

.

'

. '. I ,',

' III o e as o prensa u,,,, !} horas afim de enVlaJYI(;S na devida oport,i- Min istério da Justica.
,gradoras homenagens que: \10 mmeIl'O na Assembléia c .eit d N ,- , br d -

. ,
, . , '; .

-

'

_

.

,
, •

c oncei o a �- açao, a I III o dar amplos esclarecimentos nidade c ministro Negrac
serao prestadas ao governa-

.

Legislativa Estadual Os Ih
.

h I d ' -

'

..

}
, .,' , .

,
.
,.,

I .

,

' e canun os amp os e sobre a decisão do governo (te Lima aSSIm defin iu -hoje A .medida não atinge ape-
uor Juscelino Kubitschek, I clubes esportivos do Depar- prosperidades através da ' , II'

,

"

'
" ,

no próximo dia 31 incl '_ It '- Amador t d F I
' � G .

que proibiu a realização fIo as caraterístícas daquele 'nas ao Distrito Federal,
ve u'a manifestaçã� p'úp:I:Ir oatmbeanllLobemmac·omoIlS a e

..
0- obr� 'lde eXPt�edSSIvo alca�ce çQugrei'rlO Continental Pró

I
conclave: mas todo o resto do país.

. .' -, o os que Il1- SOCIa e sen 1 o· econorruco
"

1 ., � ibi
-

d C N· tido I t di
no Estádio Paissandú onde teg -am F d

-

M' .',
.

I'
. Paz. nesta capita .

Abord<�-'I
_... .1. proi içao o 0'.1- esse sen iuc ja me en enui

.

,. I a e eracao melra que rea Iza e cUJos resulta-v". - - '

t d
.

d
o povo de Belo Horizonte tr i- de Fo'ot-b II' 'c I d" . :. ' '.' ru amuem a expansao en.- gresso Continental Pro com o os os governa ores

,
'. a • cornpa.r'ece.rao : os auspICIOSOS comunIcam

. L,.
•

f
'
.. - .

'" p. d'
. ;-' iti r. d �t d ". C Ih f -

butara seu apreço ao chefe ao Estádí Pai dú f' , .. _.
"1"

mumst-, no pais, orriecen- az, e msprraçao 1111Ga- os. sta os. orno e os
.

, o aissan. u, a im a opmiao pun ica uma con-
d

.

f
-

d di -. t
.

t ti C tínú 6a"
do governo Foi escolhido o del.trib !tal' h f" tI'

o III ormacoes as me Lli:\S' meu e comunIS a, par lU n<l o ua na pago
" '. r.

I sua omenagem lança ln egra no cumprl- _ ...._-_.-.• , .• '_-_-_:_••�••.'"..........- ..........._-__,._......-J"_..._..•• - ....�_-_-__• ...,.__....._._ ...estadIO da Feira de Amos- ao governador' Juscelino mento do programa que se

EN lG'MATICA'
.

�

.
tras, por ser o mais amplo, K b't h k E t'

.'

t' d' d O d dcoberto e o mais apropriado n�\�tS;:di� �Ob:I��adaa;:��� � �����. para a gran eza e :II '!i
,

.

riSO' a CI ad� ..

ao vulto da homenagem ao de Amostras reunido o povo I Orador�s a Sifuação de Danton C'governadol' Juscelino Rubi .. mineiro par� manifestar, de
I O programa dos festejos,.

.'.
,.------

tschek. Será uma concentra- público, ao governador, seu

Idia
31, nesta Capital, é o se- R10, 30 (V.A,) - A per- linha geral das conversa-

ção em que estarão reuni- reconhecimento ao esforço guinte: A's 6 horas, alvora-
ma.nencia do SI': Danton Coe- ções em que se acha empe-

dos elementos de todas as sem treguas que desenvoJ- (Continúa na 6a pág.) lho na presidençia do p'rB nhado. (
camadas sociais, devendo .- .1" _ ...,.•••__ apesar da derróta da vespe- O grupo paulistà', que foi
estar presentes, além das

I No U�I·S Bal·x·o· N·.'vel I'a, está sendo interpretada prejudicado pela decisão da

populações das vilas e dos�'" em esferas trabalhistas c.o- Comissão Nacional rebelou-

bairr?s da Capital, associa- T·j 1/ B' -I
· mo sintomatica. O "pombo se. FOI entregue ontem ao

ções culturais, assistenciais I U OS rasl ·elros correio" estaria cumprindo sr. Danton" Coelho a renun-

e �sportivas, representações I LONDRES, 30· (U.P.) - ontem, e os �'City of São mÍf\são especial do sr. Ge- I cia dos seguintes membros
de municipios mineiros e IaS titulos industriais brasi- Paulo Improvements" "per- tulio Vargas, com quem se 'da Comissãp de Reestrutu-

delegações partidárias, in- deiros parecem estar a'gol:a mane,ceram inalterados a entrevistou ontem à noite, ração paulista: José Ataliba �AP_LA , ._ .. , .'__ '

tegrantes das forç�s' politi-I firmes, na Bolsa, embol'a te- 1'5 s - 3d. Os "Santa Rosa" I sen<:'!o mesmo plausivel a- Lionel, Plinio
. C�válca?ti,

cas que apoiam a adminis- nham atingido os mais bai- permaneceram a 22 s .. nomi-
• hipótese de que a derrota deputados VladImIr Piza,

haçãQ estadual. Estará' xos niveis.
'

nais, ao passo que os "Cam-I ?:JS seus planos, de vez que Rui Costa Rodrigues, Porfi-,
igualmente presente uma I Os "Rio FIour" fechàram bUhY

..
Coffee" gimharam 7 e

lOS
compromissos que o liga- rio da Paz, Juarez Biz�r, El-·

numerosa comissão de paT- I hoje a 62 shillings, contra meio pence, estandu-se a va� ao grupo Toledo P!za- mano Machado e GIlberto I
·lamentares, constituida de· os 61 shillings e 9 pence dE;\ "6 s - 10112 d. ' José Leonel prejudicavam a Sale.s.

. I

Udenilda - Sabes, Gover
'nildo!' Ninguem quis
fazer o Bôlo da Vitória

e por isso eu mesma

vou fazê-lo!!!

A folhinha, aqui, diante de nós, está a' indicar-nos I
seus auxiliares ünediatos para com os do �ar�ido adv�J;'-

o 10 aniversário da administração udenista, em terras ca-I sário,. foi de guerra, surpreendendo os propnos Ud�lllS-
tarinenses. F o' d Id' s

tas bem intencionados. ,
'.'

Há um ano, um sôpro de esperança encantava os arra,p . se.' ea . I E o govêrno do correligionário que a U. D. N. perderia•.

que acreditaram na prég.ação cívica que a tantos empol-I f começou. Que difer�nt: do �rometidr'" ,

.

gou. , MARIA DA' ILHA . Remocões, demlssoes, dispensas" a granel, em mas·-

. K relo milagre' da: Fé, fá alJ-teviam, concretizadas,
'

. sa, numa ;1ara manifestação de vindità;'1'luma explosão de'

as

promess.a,s _que fizeram
..
do Candid�to, o Governador, I .' ódios recalcados.

Os que nao lhe deram o voto, nao lhe festejavam a " ., . E os diretórios eXIgiam, mandavam, e -c(s chefetes'

ascensão, mas tinham o' infinito de boa vontade de todo fll'�ara o Candidato, �speravamos, pelo me�os: � contl7 inescrtipulosos ordenavàm e os pessedistas :_ pequenos

patl'iota para fazer J'u 'tiças ao" t d -.r·t
' nUIdade daquele respeIto ao povo e aos prmClplOS da fllncl'onários, os pobres professôres e :illspeíores e todp,>

, :-;
.

' '" a os o v 1 o1'lOso. ". .

l' d
,. -

d DO Governador, que deixava o poder, quando da sua Democracia, que SIllg� arlzaram a a mIlllstraçao o. r.
quantos não tinham estabilidade - começaram a expiar

posse, proclamou aos catarinenses que administraria o
Aderbal Ramos da SIlva.

o crime inaudito de, em pleno regime democrático, votar
Estado com o seu Partido; o Governador que subiá ao

E, nesta expectativa, havia implicíta, a confiança no candidato que não foi o uelenista.

poder, prometera abandonar o Partido, para ser o gover-
na palavra do homem a quem a maioria dos catarin�n- x x x

nador de todos os catarl·nenses.
.

_

ses ent�'egara o nosso destino.
I' d d t d t

. impotente-_ _ O Goveerna or e o os ·os ca annenses,
,

,.

O govêrno que fIndava, foi, em verdade, de Paz e de x x x Inão teve um gesto de superioridade e de independencla,
Justiça, de respeito ao povo, Foi um govêrno democráti- Mas governar é mesmo difícil.. . para resguardar da sanha dos exaltados, os 'adversários,
co.

D' A

E tão difícil é, que, apen.as iltLbido ao poder, o Go- ti Ctjjos, direitos de cidadãos mereciam r�s�eito. .a _ ,

o novo governo, que não seria partidário, como a- vernador esqueceu o Candidato e a sua atitude, e a de (Contmua na 8 pag."

,,J

I.
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DOlD Vieira
.

Formado pelar Faculdade de Ciências Médicas da..
Universidade do Distrito Federal.

.. Especial--i�ta' e"m -doenças dos olhos, ouvidos', nariz' e
.gargantá. :: '..

.

, ,

.

Ex-assistente 'ná Pol icl in icajfleral do -Rio de Janeiro,
na Caixa de Apos�t1tàdoria e-Pensões da Leopoldina.
Rai1way e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especializado em 'I'racoma no Departamento-
Nacional de Saúde. _

'Estágio no Instituto Benjamim Constan t•• /pára c egos

no Rio àe Janeiro .

RECEITA DE OCULOS

Angio: -, retínoscopia exame de fundo de olho para,

diagnostico é controle .da pressão artérial.
,

.

Tratamento e' Oper'açôes na Especialidade ..
Consultas: Diariamente das 9 as 12 horas e das 15-

às 18 horas .

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

- ,:..., .

HolclooDr.
�

.

'''",
.'

•.

{ .on son t
Cirurgia Geral - Alta. Cirurgia - Moléstias de Senhoras.

- Ci.rurgia dos Tumores -

Da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo.

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alípio
.: Correia Net? e Syllll: Ma�o�. . ..'!

Cirurgia do estomago, vesicula e VIas biliares, íntestinos,
delgado e 'grosso, firoide,' rins, próstata; bexiga, útero.>
ovários e trompas. Varícocere, hidrocele, varizes e hérnia.

Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21
(sobrado) - Telefone: 1.598.

Residência: - Avenida 'I'rompewsky, 7 --' Telefone;;
M764.

DR. ANGELO F. FONSECA

CIRURGIÃO ,D EN '1' 1ST A

,

Rua' Jerônimo Coelho, n. 18 (Sobrado).

,

ATENDE A TODOS OS CASOS CONCERNENTES _;;.,
.'

. ARTE DENTÁRIA .

Horário: Das 9 às 12 horas e das 14' às 18 horas.
------------------_._.__ .

Viagem com st'gUfi:lnça I
� rapidez � I·sO NOS COm<l-oRTAVEIS [\.JICRf)-ONII-Hl� DO l'

FI :,��ó�!�sa_ (;����J�j���J��_B(�::w b91
Pi, (

..·�'1.,eA ·rl(i;�. Rua DeodoT'o' esquiIla da f
� , f{ua Tenente' :-;jlveira I

I
�------�----------------------------------

I I<'A<;A UMA V ISlTA A
.------.-----
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........WJOI....I1llIIIJII.........

I DE

Rodrigues--

& Sarttos
!i'IUZ� U'MA & IRMÃOS
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Florianópolis

ESCRITÓRIO DE
A9VOCACIA

I
Matería�s' de CODlltruçAo,

DO SOLICITADOR WAL- Benefici.mento em Geral,
nffi CAMrOS Madeiras para' todos' Olt

.
Advocacia e. leral

..'

Fins, Aberturas, Assoalbo&•

Funciona juato aOI Ia.ti· Forro pau'}istaj. etc., 'M8d�i
tutos e Caixas de AposéBt.. ras de Pinho., Lei e Qualíd.--
doria. Acidente� do Traba· de.
lho. Inventãrios. Sociedade.. EscritóJ1io, Depósito,

'

..

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de MAil/)
Escritório: Rua Vitor nO 777 ..;_ Estreito - F'ltíl'ii... ·

Meireles, ';0 18 - 20 aadal'. pópo}is.

--o..........---,'

, >'

. I

0',0
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!
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o mais éómpleto eStoq�e de peças para radio
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I'

/
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.' ."", o ESTADO Floriánópolis;_' Quintà'·feira, ·�U' de'J'aneiro de 1952
.--------------------------------�---------------------------- -------.------------------------------------------------__------

Excedem,-o., em quantidade e finá qualidade das suas mercadorias, as anteriores e 'já famosas vendas de Fim de Estàção realizará

A IODELAR' no
a mais gigantesc:a de todas as liquidações

'!."-
•

.�ia I� �e feV8fUiro
, , ,

•

, .

\
.

(Feita propositadamente co� grande antecipação do fim de estação para que a sua freguezia melhor proveito possa tirar das.compras)
,

),
,'i .'

,

A ,qual constituirá,uma preciosa e bemvinda op(»rt:Ii:l)id�de para.u� RE.'U�, é ,):\rnV:éitosá .ecenomia, pois
, ..; ," ,Ir '., . \. ' \

.

'

OS PREÇOS SERÃO OS MAIS TENTADORES OS MAIS BARATOS DOS ÚLTIMOS ANOS!'
. I,

. I

.,
Artigos para Senhoras

Sedas, Linhos, Tropicais, Centenas de graciosos
e modern issimos vestidos de algodão BANGú,
Maillots de lã, Elasstex e Nylon, El�gantes 'I'ail
leurs, Milhares de lindas blusas, Saiâs, Raupas
Brancas, Capas de chuva, Sombrinhas, etc., etc.

. Preços que causarão um .verdadeiro .alvoroço .

Artigos para Homens
Linhos, Tropicais, Casimiras. Milhares de ternos
de tropical, Casimira e linho, Camisas, Blusões,
Elegantes conjuntos Saragossy, Blusões para o

Carnaval, Camisetas, Cuecas, Capas, Pijamas,
Calções de banho, etc., etc.

Artigos para Crianças
, Brasslers para Bebês, Camisetinhas para meni
nas, Vestidinhos, Terninhos de tropical, e brim,
Calças avulsas, Capinhas, Camisinhas de jersei,
Camisinhas furadinhas de, tôdas as cores e ta-

manhos, etc" etc,

'�

Artigos de Cama e Mesa
"Tca'has de rosto, 'I'oalhas de banho; Colchas, Matéria plástica, Guarnições de

chá e jantai', Guardanapos avulsos, Panos de mesa, etc. etc. , ..

-. Importante:
Casacos de pele terão uma grande redução nos preços, Capas Gabardines e

Schantung gozarão igualmente de uma bonificação especial ! ! !

ESTA SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO VISA:

PRIMEIRO: retribuir, de forma direta e sincera, à preferência dos milhares de freguezes, da capital- e doEstado,
proporcionando-lhes, em tempo útil, uma real e valiosa economia.

I

SEGUNDO: preparar o espaço para a vinda de mais seleto e vultoso sortimento de inverno
que será lançado dentro de uma norma de preços Excepcionalmente Baratos," preços que

garantirão também em 1952 a invejável posição, para a

A
CASA ESTADO

V', I�da ,goc I-a )18rito d.O Carnaval" Dois prêmios pagos pela Cia.

E " União Americana de Capitalização.
.

..'

splan'do a lIlare .•.. A União Americana de José Lenzi, proprietario da

',OS JANGA�EIROS Ouvem-se, desde já, pelos
•

L.".I - go" e "Princezinha da Ilha" Capitalização . imcrou, há Alfaiataria Lenzi.

quatros cantos da ilha, os no ano passado, que abafa- poucos meses; suas atívída-.
d t' ôs e já na sema Os pagamentos foram e-

primeiros sucessos Carnava. ram em toda a linha. ,. Os-' es en re no ,
-

lescos de 52. "Me deixe em Sil V ldí B 'I na finda pagou dois prémios fetuados pela Superinten-
mar I va, a Ir rasi e

d C $ 2500000
'

f' denci d 'C' d
'

ti
paz", "Ana Maria" "Eva" N b Ab 1 d S P' um e r . , a Irma, encia a la. e que e -

, a 01', e ar o ouza, 1- • I' S" B III "Conféti", e dezenas de ou: t c utr c m it Paes & Chagas da Rua F. tu ar o sr. iquerra e o,

lua
e o os o pOSI ores, , .

d
.

.

ítori EdT
'

'S
tres são assobiados e canta-' locais prometem para' êste ISchmldt

e outro' e ...

:"
com escrrtorro no � ICIO .

dos pela gente da cidade, do ano. grandes músicas, que, �!_.!�:�����..�:...9.!!.?..!�� :.�:!..- - - -1o"W'W'

subúrbio-e do morro. Com temos a convícçã
-

I' e ideo, serao

lJ '

I d"
> '.'" ,. IJ, - • ...

êstes, priàcipalmente, está o bem recebidas pelo-jiúblico ;:' ; lDa?.;'� 0\ ,er a"? o" ',: ;RS' , .'Ie',-
carnaval bem brasileiro", a como nas vezes -anteroires.

_., . -

"

.

-

batucada ritmada e conta- Ach�mps,. entretanto '. que do Ur'u'guai ao do-, Brasilgiante, os blocos com l;!uas um premio melhor, mais a-
.

.' .

mulatas atraentes e entusíás nimador, deveria ser insti- 'LISBOA, 30 (U.P.) - O tramar. A tampa" apoiada
madas. Enfim, o Carnaval tuido, tomando assim o con- presidente da República vai

.

em pequenas colunas de
da rua pertence ao brasileí- curso nova "feição, compen- oferecer ao presidente Var- marfim e tartaruga, é deco-.
1'0 do morro, que tem o sam- sando consequentemente me- gas um, magnifico cofre, rada com a.s armas doe Por
ba no sangue, dentro de si, lhor OS vencedores. contendo os "Lusiadas" r

,

É tugal cravejadas de díaman
e que nesses dias de Momo É tudo isso amigos o uma obra-prima de ouríve- !teso No centro tem uma es

aproveita para' desabafar. Carnaval de Florianópoiis .. ,
saría, na qual 1: artistas f�ra de, ouro, recamada d.e

Se falamos no carnaval de e mais alguma coisa! trabalharam. Será levado pérolas.
Florianópolis, porque não para o Brasil por Gilberto' 'O interior do cofre que

'mencionarmos os eternos Possoni Junior Freire, que amanhã regres- contem os "Lusíadas" é for-

rivais "Tenentes do Diabou; sa ao seu país. rado de "astrakan". Na face

e "Granadeiros da Ilha", O cofre foi feito com to- interna da tampa se lê esta.

sem dúvida motivo de orgu-
" -. das as matérias preciosas inscrição gravada a ouro:

lho para a terra catarínense Pr'OO'DDCI-ada 'das provincias portuguesas "Neste cofre, oferecido ao

com seus belíssimos carros de ultramar: - ouro, prata, presidente da Repúblíea do

de mutação? Desde j�, ao Oab'e Mas"are- pérolas, diamante, esmalte, Brasil pelo. presidente da

que apuramos, é grande a
II 11 tartaruga, marfim e madei- República Portuguesa, estão

animação entre os compo- ahas' de lora,·s ras raras. É retangular, em 'representadas todas as pro-

nentes daqueles clubes' que,'
.' ,":. ".'

- prata cinzelada, tendo nas vincias ultramarínas ; e no

em seus amplos galpões pre- RIO, 30 (V.A.) _ O juiz :faces os bra��es. �e cada ,li,v1'6 que contém,,; a própria
param, de há muito, carros Faustino do Nascimento, uma das pl'o:vmclas de\��:- �:���.d.e.. :��t�:�:� __uu.

que mais uma vez trarão um presidente do Tribunal do·i -
� •

·���-::7.v-:" � ..;�...h1
%" --

�����:o:� �s��:�ia�:r������ ;���un��:��6 aasr:.en���:
'I
Curso Antonieta' de·Barros

Outra atração que 'possui- Mascarenhas de Morais, que EXTERNATO'FUNDADO EM 1922
mos é o concurso de músi- em dias do ano passado ma- Alfab\tiza e prepara para os exames de admiss'ão"aos'
cas promovido pelos clubes tou. a tiros' de revolver, à ginásios. \

locais, Lira Tenis e Doze de rua Araújo, na Tijuca, seu Profas. ANTONIETA E . LEONOR DE BARROS
Agosto, onde 0S autores da marfdo, o capitão Mascare�" 'Rua Fernando Machado, 32 - Fone 1516

'

ca,?i�al têm oP01:tunidade de J nhas de' Morais. Seu crime I MÁTRICULA: Mês de FEVEREIRO, das 9 às 11 ho
eXIbIr suas qualIdades apre- foi qualificado na penalida- ras, nos dias' 10, 2 e 4, para os alunos que já frequenta
sentando, boas composições, lde compreendida entre 12 a- l:am o Curso e para o 10 ano; nos dias 5 e 6, para os no-

como "�ereia do Bom Abri- 130 anos de prisão. vos candidatos aos quatro anos,

-------

,

Antenor Moraes
(Para Vasco Gondim)

, .

Tais como aqueles nautas atrevidos
Que Netuno mandou cortassem mares,

.

Que por perigos outros não sabidos,
.Alern do mar 'sonhavam novos lares,

Entre ambientes tão desconhecidos
Procuravam vencer duroa.azares,

,

Sem temerem agravos escondidos
Que podessem surgir noutros legares,

Assim, tal qual assim, sobre alguns páus,
Vencendo vagalhões féros e máus,
-Os novos argonautas vêm ao Sul!

E' frême a vaga de oceano novo:
- A alma do Brasil, alma do Povo
Que sóbe e ruge pelo céu azul l

Florianópolis; - 1952.
,

ANIVERSÁRIOS:
FAZEM ANOS, HOJE:
SENiIORES: .

-;- Mussi Dib Mussi, do
'comercio da Laguna, - Heraldo, filhinho, . do
- Percival Callado F'lo- sr, Aeacio Garibàldl S. 'I'hia

'res, Secretario-Geral da Pr'e- go, funcionário do IPASE.
i'eitUl'a Municipal. -- Amauri, filhinho do
- Lourival Bastos. sr, Manoel Marinho Ferrei-
- Cap. Honório de Cas- ra,

'troo
- Vanderlau Antônio da

'Silva,
- Ernani Tolehtino de' GRUPO ESCOLAR ARQUI·

Sousa. I DIOCESANO "SÃO JOSÉ"
I '

SENHORAS: . i, A partir do dia 8 de feve-
:_ Clotildes Prates Fara-! reiro estará aberta a matrÍ

eo, esposa do sr, João R 'cuIa dêste educandário: pa-
'FaI'aeo. ra os cursos primários ele-
- N.slemia Goulart. mentares e complementar.
- Irma Erust, esposa do Maria da Glória Oliveira,

�SI'. Sêl-mo Ernst Diretora.

SENHORITAS:
- Gercy Gomes da Silva.
-,- Solange Probst.
MENINOS:

MODELAR
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OCI4Siã1i" :!�a'.. peleja --'de' -hoje enlr'e' Botaf�go -�e
..

Flgueir�Ds'e
.

serã:o �1iÓ..ê·Digeaaos ;ês�
,remado.r'es ��a'í�l;i�eDs�� 'fI�é�;.�t��, al_o'- el&v.araQl� «t 'Dome d,' S,ts( Oalarib�" classificando.;.

se 'para' repre$'e'ôl��\r" � Bras,ll
..

no pró�imo Ca�p,oDatn � Sal-AmericaDo ,de Remo.···,
.���)��"'()"'()"'<)�����)--.c)_,."•••�."•••���""O•••().-..<�)�l""(�.

"'O ,.,·-l83st,ado· ! Esportivo ','
"...·.-_- ·.-;.-.._ _·_-_-.·--:

- -
•._-.".�-:"..-- ·--.--w.-..:...,,'!_,-..., -

-.""'''! _._-.._ ------- - .._.•- ..-.-••_-•._ .- ..-.-.- _.•..._._ -.- ..--.-_-.- J"_-_.J+.•-..-"",_-.-_..-.-_�

,
, Botafogo '."

versus
'

Figueirense
Intensa ·especlativa pelo choque interestad�al ,de hoje à tarde

.�•. Regos ija-se o públi�o fIo- Bocaiu�a o categorizado ,ele"' a que realiza o fa_moso cluQ,e.1 tipo "Diário. �a Manhã", a- I dos quadrps, mais categ?ri-IG.erson
e Santos; Araty Ru.a

r ianópol itano coI? a -chegà- vem do Bo�afog� de Füteb�l d� General Seven�no, Justi- traves sensacional "enquet-Izados, do pais e ,pel.�. vIStO. rmh.o e ,Tuv�n_al; Pal:a�uaIO.\
da. do �rande dia, HOJe, .,a e Regatas, 'do RIO de Janeí- f'íca-se a expectativa, 10 fato te".

. .' . sur.g�. como favon�? do IGenml�o, Pir ilo, Otávio e

tarde, disputando com .O·FI- 1'0.
"

.', de ser o' Botaf'ogo de Fute- Vamos assrstir a um inte- maior -interestadual -ja efe- ,Bragumha. '

gueirense a Taça "Governa-' Nunca, na história do

fU',
bol e Regatas o clube cario- restadual como pOtjCOS, Es- tuado em canchas da terra .

dor Irineu Bornhausen", tebol barriga-verde, tanto ca mais popular entre os tarão em ação o alvi-preto de Anita,
. I FIGUEIRENSE _:_ Dolly,

veremos no gramado da nI·a s,e fal'3. 'numacexcursão com .ilhéus, como 'revelou o matu- da metropole brasileira e o O Figueirense, com a res- Garcia e Laudares; Romeu,
. ',' " .alvi-preto da metrópole ca- ponsab ilidade de defender a Ipapico (Ney) e Adão; Uru-

'Ve e
' bem" o E tudl te

tarinense, este tambem ven- tI'a�iç,ão d? pebol'cat�rinen-Ib�, Enguiça, Airton, Amo-

... nCU· S, Ia n· es ,cedor da "enquette" na rela- se, Ira hoje para :a liça dar rim e Lauro.
"

""..' ção da Capital. Tudo pronto tudo para que o seu podere-

D d
'

S' 'I'
.

- C·' 5 3
.para a"maior batalha fute- so antagonista .daqui 'não

errata a a
, .

e ecao atarlaense: X,' Iística de to�os os tempos! saia vitorioso,. Com o �lvi-
�

" • " Quem vencera? �

preto local, pOIS, esportistasAoportunidade não se fez [d iantes, aos. 35 minutos, SELEÇÃO - Viana (Mo- O Botaf'ogo está com seu. flor'ianópolttanoa, incenti-
esperar. Ante-ontem

tive-18° Pelegrini, para
o Estu- siman), Jalmo e Antoninhó ; esquadrão "tinindo" 'e, pron- vando-o á, vitória!

mos o primeiro cotejo inter-. díantes, aos 37, minutos. Agostinho (Gastão), Pilolo
. to para mais uma vitória' de

nacional destes ultimos SB'
.

. _' '(Agostinho) e Osni; Testi-
.

. / elasse e técnica ínconfundí-te anos, apresentando-se no � ,O J'UIZ, '

I nha, Ni-colau,' Teixeirinha, -veis. É, não h,á. dúvidas, umestádio da rua Bocaiuva, No apito f'uncionou ,o ifi-IEuclides e Saul (Renê).
pela primeira vez,' um clu- gles .1�1r. Iliffe, que acompa-, -----P-L-A-C-A-R-D�'-E-S-P-O-R-T-I-V-O-----:,,.........·--,D'

..

----;'d-'----h···-·-,,-be argentino, o Eetudiantes nha a delegação do Estu- A RENDA' .- 'eCl e-.se oJede La Plata, de Buenos Ai- díantes. Não gostamos' do' �or mais que nos esf'or- -Nazareno Coelho
�:s, o qual teve p���ad.vers� ..

'

seu �rabalho. qu: pode. ser' ç�inO�, não cOIl"seguiIl}os, a- A semana que" se findou, r Enquanto o 'Avaí era der- f) To.r'.,nerlo Qua-110 o Scra�ch cCtvar�nense/ con�Id:rado faCCIOSO, tendo l_lural a ren�a, mas se"uiid�, futebolisticamente, falando', I rotado 'em Itajaí, o Figuei-
em forma�ao para a disputa .prejudicado bastante os 1.0' .nossos çalcul�s, dev,e L,;fe.l�.lteve sell"transcol'l��r .moví- 'rense lá em T'ijucas colhia '

do, ,pr�xlIp.o Campeonato cais. . " anda�o pela casa dos 80 :0:11' �1ent�do pelas partÍQas efe- mais um expressivo triunfo dranuolarBrasilleiro de Futebol. e,r�.z.e}:,��:, . tuadás ,nesÚ{ capit�t e no ,para o futebol, da capital. -

UM GRANDE CONJUNTO
OS QUAD�OS;. '.� •

iÍ\t�riõ:i;' �õf·Esfáà.o./ .
'"""s' IJogou contra o Tiradentes e '

b 1 b
Vendo-o preliar na nOite'

ESTUDIANTES....L Sgio- ,;i A PRELIMINAR' .', ","'Sápa<lo & Ü''rde, Jle�ta Ca- derrotou'o 'pàr 4 tentos ;t 2. tá °n!��!��l�eanodQta: :�':�:'
'de ante-ontem, podemos eli- fre, Yiolini ·e .Ca�a:1U,eva;. .

A preÍiI?mar .foI tlisputa- pitl,1l,_a equipe doFigueiren- Em Tubarão, o Atlético los esportives, com 'o sensa-

zel', se!,!1 exager'o, q"le O:Clll- Sgarceron, Carl'lqUll'l e Ro- ,da entre a,s eqUIpes do Pall- s'e·· .F. C. :iibateu .c.ate,gorica e de Imbituba derrotou o Her-L

d
.

S" B
.

1 R P t 1 T 1 cional Tomeio Quadràngu-l'lgues; glOsa, arre1ros, a amos e os a e egra-',
'

,.

t
.

t c"I'll'O Luz. F. C. em' seus pr'o-be portenho é possuidor rie .
. ; eXN'esslVame,n e o conJun o - , lar, realizado no Estádio da

"unI conJ'ullto I'es'pe.I·ta'v,e1'.
Infante, Antônio e Pelegri- fico, vencendo o primeI,'!"!) dos lrniversit.árlos Cariocas· prios ,domínios, 'pela eleva-

.
.

3 2 Federação Atlética Catúí-
Muita harmonia, muitá com�

Dl. por x .

por 10 tentos a 5. da contagem de' 6 tentos a L
nense, sob o patrcoinio da.

batividade e um estilo de jo- Em Brusque, no sábadó o Em São Paulo, o campeão entidadé da i'ua João Pinw
ia 'siIp.plesmel1te 'notável,

w.· · ..·.·.·.-.· - - - -

._._._.-: ......,...�
Corintians de Porto Ale�re, paulista de 51, o Corintians, to.

deu-nos o Estudiantes.· 'mo· . ACERTANDO O PASSO . , .

foi ,derrotádo pelo Paissan- 'Colheu mflis uma sensacio- Ante'ontem e ôntem tlve-
mentos'de prazer .. SuaV\tó-_, ,

dú, local, pelo escore de 3 nal vitória contra o alvi-vei-
mos oportunidade de assis-'

Tia, pelo escoré de 5 x 3: foi .. r'i Escreveu Cir.,o Marques N.unes tentos a 2. de do Parque Antártica, o
til' à lutas empolgantes dos

J'usta e merecida, pois sol1- No domingo, o Clube Pre- Palmeiras, por 3 tentos a 1. d' R 1,
. quadros em lsputa. ea -

be' melhor tirar 'Bartido Conforme/foi amplameNte marcou 'llma das mais sur- to e Branco da Terra dos' Os tentos foram consigna-
.• mente, há o maior entusias-

das situações criticas. É divulgado, chegou ont�m, 'á pre�ndentes campanhas do Pampas realizou a sua se- dos por Valdemai- Fiume
mo do público pelo sepsa-'

.

um grande conjunto, répeti,: T!ossa 'Cl1pital, por volta das do futeból carioca, qual se- gunda exibiçãO', desta vez, (contra), Luizinho e Carbo- cional certame que reune os
mos, 11 horas, em 'av. ião da Cru- .J·a a da conquista· do título contra a seleção cata.rinen� 'ne para o Coríntians. Rodri- I

.

d. va entes e experl1:nenta, os'

zeiro,do Sul, a embaixada do máximo ,de 1948. Estão' de se. Contràriàndo todos .os gues conquistou o tento de "fives", da Atlética Grajaú,
6' NOSSO "ONZE"

'

Botafogo d� Futeból e Rega- parabéns os torcedores do prognósticos, .o jogo termi- honra para os palmeiren- do Rio;' Selecionado de Pon-
A segunda exibição, que .tas, afim.'de dar cumprimen- "Glorioso". E também, os nou empatado. Zero a zero s�s'. ta Gro(lsa, base da Seleção

nos àfereceu o Scratch ca-- to ao compromisso de on- torcedor'e!> catarinenses. A foi. o' maTcador., Não sabe- I Em Belo Horizonte regis- Pal'al1aense; Ubiratan e

tarinense, oriehtadó por tem á noite n.o Estádio Dr. equiPe do Botaf.ogo, incon- mos 0_que h<:uv� �om a nossaltrou-s.e,a, surpreza ,d? certa-· Barriga Verde, desta G�pi:
Lourival Lorenzi, apésar da,> Adolfo Konder, frente à·

e-I
testavelmente;' ,é uma

. das seloeçaAo. !efla .Jogado mal?

,me ,m1!!,�Ir? O AtletIco com tal.
falh.íls,. em sua def�sa, tan; quipe do ·Figueirense., Vem: mais categorizadas do Rio e . vaI, excursionando a maiores' possibilidades'. da
to no primeiro como- n.o se..; assim o Glorioso agradecer do Brasil. ..

I cidade de Itajaí, não foi fe- conqUista' do cetro máximo HOJE, A DECISÃO
gundo tempo, pode,'s�l' con� à torcida florianopolitana, a'l Nome famosos COÍl10 os de liz. O campeão, teve que a-I'foi 'denotado pelo Vila, No-
siderado satisfatoha.· )'Jn- carinhosa homenagem qu� ;Santos, Gerson, Juvenal; margar o dissabor de uma va por 1 tento á o. O Vila, 'Hoje ã noite, com inicio
fl'entou um quadro de' elas- lhe presbram os torcf!dores IGeninho, Piril.o, Paraguaio. derrota. 3 tentos a 2 foi o Icom,êste resultado, sagrou- as 19,30 horas, será decidido
se e soube ser adversário do 'alvi-negro' carioca, el�- Osvaldq; Otavio, Braguinha resu�tado final do enc,;mtro se campeão mineiro do ano o Torneio Quadrangular de
leal e decidido até o instan� gendo-o o quadro . carioca e Aratí, estão na equipe bo- para o Marcílio Dias,

, passadQ. Basquetebol, entre os quin-'te final da porfia, No segun-' �ais querido de Santa Ca- tafoguel}se. Apenas Rübi-
A>_._._,._....,,_._ ...�_.•

_
.. ._�:•.:-.�:,'iJ.i: :

No Rio de Janei];:Q,�': Fla- tetós da Atlética Grajaú e
do per"i'od() reagimos com v,a- tarina, mediante, U,!!!R' '�eu- nh9 e' Avila, partícipalites � - -��'.�� - �_ �. engo,"hunrando soijl�a" o Selêêionaâõ" de

.

Ponta
lentia, chegando à empJttar quêtte" promovida }'l' e Ioda gloriosa jornada de 48" serva na cidade, a renda do neira .0 futebol, brasileiro" Gross,a. Será o maior embate
'Ü pre'lio. Mosiman, Osni{ "Difirio da Ma,nhã"; Um não acompanham a emJ)ai- prélio oferecerá a possibi- abateu categódcamente . o; cestobolistico de todas as'
.lalmo, Gastão, Nico�au' .;) programa bem elaborado po:r: .xáda, Até a :f.amosa maséo- lidade -de- quebrâ do "re- Desportivo de Cal li, por 3 épocas, pelo que "�erá uma

Tétxeiri:E:ha sat,isfizeram uma comissão de. recepção, te,'· ° "Biriba", uma d�� cOl'd'" 'atuãlmi:Snte em' poder t�n�o� a 1. �0J;.l10 se. vê uma pena deixar de prese:nciá-Io.
pl�nainente, presidida pelo veterano des- maiores atrações ,do cam- do .j,ogo reaHz.ado pelo Fla- VltOrI� bOnIta "'� baR,�ante CO!Uo preliminar jogarão 08

:0- \�, �;' ;�'t portista yaH�er Lang, ser� peonato carioca pelas. suas. mengo, nesta capital, 's'ema- mereCIda .dos. 'rubros ca- "fives" do Ubiratan e Barri-
.oS GOALS , '. �fetivado em nossa capital. en.tradf1,s estratégicas'" nõ nas at:az; D�qui queremos �·i�c.as sobre os :_argelitinos, ga Verde� que\ tambem pl'O-

Os tén'tt� foram :mârcados Com .essa demonstração de campo, estará presente ao leva'r a emba-'Ixada do Glo-: �ntegrantes que sao tO?OS os

Imete lances sensacionais.
pela ord'em seguinte: carinho, traduzida nas pro': espetáculo ue ,hoje. Da- rioso de Futebol e Regatas, Jogadores do DesportIvo de Todos ao Estádio "Santa
,1° Antonio; para o Estu- gramações prep�radas, a ra combate à equip�' cario- a nossa sáudacão amiga de Calí, da' Colombia. Marca- Catarina"!

'diantes, aos 4. ·miú·utos. torcida do "mais .querido ca- ca, o Figueirense,. o "mais desportista e �. nosso abra- r�m os gõais para o FIa-
2° Testinha, 'para o SCl'a- rioca'� pretende'· proporciÇl- querido da cidade". Apesar ço de torcedor, com 'votos mengo: Hermes, Dequinha ._••-....;.__

tch., aos 14 minutos. nil.r aos componentes da em- do quadro ilhéu não estãr l?,ara que a sua permanencia e Esquerdinha e a renda foi
<

.

3° Pelegríni, para o Estu- baixada do 'clube de' Carlito atravessando uma -'situacão em Florjanõpolis seja agra- de 450.203,50. Ainda em S.
diantes, aos 20 minutos. Rochã, um ambiente de ex- favoravel, lutando com ·sé-. 'dável, já' que a sua torcida Paulo. doming� pela ma-

4° Barreiros, para. e Estu- trema cordialidad� le de ca- l'ios probtemas na equipe, procurará colocar os joga- nhã, foi disputada a pelaj�
dian'tes, aós 24 minutos, do maradagem. A torcida fIo- espera-se que seja um "spar- dores e componentes da em- final entre 0_ 15 de Novem-
�o tempo. rianopolitana, com esse em- ring" à altura do prélio,' baixada, perfeitamente à bro 1< Linense.

5° Tei�eiri'ílha, para ,o. preerldimerito do "Diário d� procurando ofel'ecer 'a enor- vontade, criapdo-Ihes em Esta peleja foi decisiva
scratch, aos 3 minutos do ,Manhã;', satisfará um dese- me assÍ'sterícia que lotará o nossa capital, um clima "á. para' ver o novo clube qUe
'20 tempo, de penalty )0 que j� não podia _ser adi.a- E'stádlo da ru'a 'Bocai4.ya,� la . GeE�ªJ Severiano", dis' integrará este. ano no certa
, 6° Teixeirinha, aos 30 mi- do por' mais tempo: o de co- por certo, um espetáculo pensando-lhes o mesmo ca.- me de profissionais da la
TIutos, para o scratch. nhecer, pessoaltnente,' os' digno das suas tradições. rinho .que o grande Carlito divisão. Venceu o 15 poi,' 4 a

7° Infante, para o �stu- cOlJlPonentes da equipe, que Pelo movimento que se ob- Rocha lhes dispensa.
'

2. Em Curitiba, o Agua Ver-

PREÇOS
Cadeira: c-s .50,00.
Arquibancada: Cr$ 30,00.
Geral: Cr$ 20,00.
Militares não graduados:

Cr$ 15,00.
QUAD�OS PROVAVEIS I Todos ,ao estádio da rua

BOTAFOGO -'- Osvaldo, Bocaiuva.

"

de derrotou o Lagoa Bran
ca ,por 4 telHos a 2. Em Vi
tória: Vitórial x Bahia 1.
Em Recife: Nautico 3 x AI-'
to Sport 1 e finalmente no

Ceará: Fer,.roviário 1 x For':' .

taleza 1. Foram estes os

resultados dos jogos princi
pàis realizados sábado e do
mingo na ,Capital, no Esta
do,'� no país,

, I
I

.
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MONTEVlDEU - O no

':me Rodrigües Larreta é bem
-conhecido aqui no Uruguai.

Representa urna das mais
.antígas e tradicionais f'ami-
Iias deste país. .

E uma família que sem- rpre .se tem distinguido no

'Serviço á pátria .e ao ideal
-de liberdade que, como lhes,
disse no meu comentário
anterior, é a principal ca-

'

-racterí'stica do povo .uru-

:_güaio.
'

IEstando em Montevideu,
-eu não poderia deixar' de- a-I-vistal'-me C::om Eduardo Ro- .

-drígues Larreta.
, Eduardo Rodrigues Lar

'Teta, 'que já foi ministro do

-exterior deste. país, é atual
mente

I

diretor de um dos
rnai credenciados jornais,
não só do Uruguai mas de
toda a Amér-ica Latina - El
'-p

.

� aIS.

Enquanto conversamos,

'Sentados no escritorio que I

-êle tem no edificio próprio
-de El Pais, não pude deixar
'de refletir sobre a esperan

-ca que homens como Rodri

..gues Larreta representam.
Rodrigues Larreta e um

-eavalhei ro -e porisso , re

'presenta uma esperança.
Estamos vendo diariamen

-te, no mundo atual, como os

valores são deturpados, des
'virtuados, colocados de ca

'beça Jpara", baixo.
Chegamos a um ponto em

-que alguns sabidos �Jlizem
oue ser honesto é serburro .

•

O mundo vive 'uma verda-

-de ira crise de virtude.
Não sei si a virtude está

-desaparecell,ct'o porque, co-

-mo diz Henrique Pongetti,
-ninguem faz propaganda da

virtude, ou si é devido a
,

uma evolucão á inversa do

'2'el;e1'O hu�ano. ..

Um cavalheiro é, funda
mentalmente, um ,homem
virtuoso, ou seja, Um homem
de atitudes dignas.
Um cavalheiro é um cava

'lheiro' que prefere passar

:por, burro a cometer um ato
-desouesto.
Além disso, um cavalheiro

,--é um homem educado, que
sabe que não é preciso al-

'm_l:lçar em mangas de camí
'sa para ser amigo do prole-
·tariado.

t

Ni verdade, um cavalheí
'1'0 é um homem .que, quando
-colocado'<numa posição de
'influenciá, faz muito pelas
-classes menos favorecidas
"sem enviar arautos a dizer
--Q que está fazendo.

A mão direita não deve
.saber ó que a esquerda faz,
�já dizia Cristo, com estas ou

similares palavras.
Eduardo Rodrigues Larre

ta é um cavalheiro, que tra-I ,.

-ta 'de cooperar para a gran-

'N"·�::,��;:��:,�!r:::n�: ::�te,·;o�:;�;�:,:;,d;��agO�II't. ACiRADE(IME .
O

'trabalhando num semi-ano-

MISSAnímato que é digno de enco-
no do nosso respeito sifor

"

• 'e '

:

'

sincero e tratar de 'realizar .

'

_. ,

'mias. .

b h.

De mediana idade, e tal- uma o ra onesta.: ...
- --

,

P tra t
- '

Angelina Ma"rtdrano Nunes de Oliveira, , ,M,arla' de, ,",'"vez prematuramente enve- 01' ou ra parte, nao pos- ..Jrdi .'

tl .Lourdes, Nílton e .1Ylaria Teresínha, esposa, filha, genro'Thecido, Eduardo Rodrigues so izer que. srmpa IZO. pes-
,

1 t Ed d R 'e 'net'a' do sempre lembrado
'

'Larreta
-

é um homem de soa men e com u�r o 0-
I

dzigues Larreta.id�as amplas, desses que,
'servindo ao país onde nas

ceram, servem a todo o mUn
cdo.

Não me l'efiro, às idéias
-proPl:Íamente políticas des-
--te jornalista de ' destaque,
Jlorque quaisquer que elas
'sejam o resultado é sempre
o mesmo: trata-se de um ho-

",,;,;;�1em honesto, que luta para

"rpuuai--2
Por AI Neto

,

5

'. •

1'1,

,"
O,.

se iDlpõe p�la
--

•

��.;.,
'-0 -.

-

....IDas'

/

, :, .....
�

-'

Ao comprar um refrigerador, nãó
é o tamanho, nem p haràteza.que devem ;.- \

, influir' na sua escolha. O que se impõe
é obter qualidade-I E 'é justamente
QUALIDADE, ALTA QUALIDADE, o que lhe
oferece White Star. A .Cia. Distribuidora
Geral Biasmcitor responde pela ,alta

qualidade do refrigerador White Star
, que. atende a todos .os problemas
domésticos: tamanho compacto para ,

ocupar menor 'espaço; 'capacidade
interna suficiente para' anna?enar carnes,
frutas, legumes, leite - em quantidade

. ,para o consumo de umrrfamilia padrão,
du!a�Üe uma semana. Funcionamento
'econômico, silençioso,' impecável.
White Star tem garantia de.', 5 anos.

Apesar disso, 'dispensa visitas
de técnicos. Procure vê-lo hoje nó

con6essio,nário mais próximo.
.

-
.

�

\.:

�.;:

WHITE,STAR
oferece rnois quolidodel. J

,1. Gobi,nate inteiriço, cico- 7. Prateleiras de oçc zin-
boda com tinta síntéti- cada, br}lhante. <.
co, brcrico, resistente. a. Evaporador de cço ino-

'2. Vedação, rigorosa con- lCídável.
'. .','

tro ;0, umidade.'
9. Poho"do e$àpo�âáo; 'élé"

,3, Isolação com lá mineral, alumínio.
à prova de umidade e'

10. Fõrmas ocre cubos de'
cpodrecímento,

,

' gêlo com Elxtratór. "'

,,; Acqbemento _interno es- i1.' t'I{�ld,Uf�. i�6i�nte q;,;�.' ,

màltodo a fogo. , '. .' terial plésfico. resistente,
5. Lã,mpeda embutido. '

"

B,12. Fabricado pela rcsrno-

6. Compressor silencioso tor - Perfeita organizq·
- o famoso "R'ollator". çõo de s,erviço. ,

'

"

,l.

�1)���
1Bt45mOlor-

Em ex�os;ção no Concessionário:,

OLIVEIRA & FILHO LTQA. • lua Cons. Maf,a,; l35 '. Florianópolis � I.

CONCESSIONÁRIOS NAS,PRíNCIPA'IS' CIDÁDES DO INTERIOR DO EST��'O 'E DE TODO O .RASIL

'.

Talvez esta 'falta de sim
patia mutua seja culpá mi
nha.
Mas-é forá de duvid� que

o diretor de Él :{'aís repre
senta aquilo que o 'Uruguai
tem 'de, melhor ..

� o que o Uruguai tem de
melhor é mesmo muito, mui-
to bom.,

-

Com.p,. pelo .....

'nor preso ela cida
ele o se� refrise..a.

clor 'NORGE, mo-
!

,\1 cIê'O .. ,1951, .com ,8-'
.:

,.ranti. r.al, de
, ,,'

5 '.'ogs. ' , l'o,

'r "�". "P

Q�;,,8à�í Im,
�.i •

Caix� postàl, t39,
Telefone,1607 .

, . 1

'Rua Jeronimo
'C'oelho, 14

FLORIANOPOt.IS

"

DR. JOSÉ FO�SECANUNES DE OLIVEJRA,
, �

'ainda sob a intensa dôr :causada pelo seu desaparecimen
to; vêm, por este meiq agradecer as .Exmas. Autoridades
e á todos que compareceram as cerimônias fúnebres des
te ente querido, bem como as pessoas que enviaram flô
res, corôàs, telegramas e manifestaram, por diversas
formas seu conforto moral nesse doloroso transe.

Convidam para as missas de 7° dia q�e sel'ãe cele-.
bradas na Capela do Ginásio Gat�rinense, às 7 horas do
dia l0 de fevereiro.

Antecipam agrac:1ecimentos..

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

'0 ESTADQ"P

EI ,ialr· a lei que .crilu a Cllissãl FederaIIC�!!�!:.,.�!!ê.;lt!!!����it!�de "Abestecimentes e' Preços' ! tarde, a. esta Capital, os" nagens aos intrépidos ho
" '

, Jangadeiros que fazem o mens-do-mar, sendo, que
,

! I frente ao La Porta Hotel se-
.

uI raid Fortaleza-Pôrto Ale- rá exposta a jangada à ad-
Determinações severas do presidente da Repú blica "para que ,Dão continue a pop ação are. :

miração pública. '

'Sofrer a voracidade dos especuladores" - Aç ougues de emergencia no Rio e nas capitais a l
g

-......,_.-----"--_---...-------
fim de que a carne seja vendida diretamente, por preços inferiores 'aos vigentes /4'1- In8uguraçao de Estufas

Hildebran ,�
RIO, 80 (V.A.) - A par- no comércio de géneros de Vargas sua -autorização no ,vargas despa,.chou '-favôltá-

til' de ontem entrou em vi- primeira necessidade, sentido de que fosse susta- velmente, determinando ao Recebemos e agradecemos dução, quatro vezes maior'
gor a lei que criou a Cernis- Em consequência, decla- da essa venda, e entregues!ministro da, Fazenda que a- o seguinte telegrama: 'que as estufas normais.
aão Federal de Abasteci- rou >à reportagem O' 'senhor os :referidos, armazens à ',' tenda à solicitação do díri- "Em nome da firma Rocha', ,O ato inaugural será as-

mente e Preços (COFAP) Benjamin Soares Cabello COFAP, O se:p.Jíô'l'" Getúlio gente da COFAP. & Cia. têmos o prazer de sistido por madeiaeiros do
ipstrumento de -ação de ,que serão imediatamente ,'-" convidar aos amigos para sul do Brasil e sr. Hilde-
grande amplitude, que possi- construídos vários açougues Prim\'II-ro.' . Aniversario de assistirem, no próximo dia brand, detentor da patente e

bilítará ao governo intervir de emergencia nesta capital, 31 de janeiro, às 10 horas, a fabricante dessas estufas na
�o dominio economico e ,mo- e em outras grandes cida-

�

'G A; inauguração das primeiras Alemanha. Estufas acham-
b ilizar recursos para asse- des, a fim de que a' carne '. 'OvernO estufas alemãs' HILDE- se instaladas nos depósitos
gu rar o suprimento e a es- seja vendida diretamente à rada com salvas e f'ogos nos

I
sua atuação eficiente na ,di-. BRAND,

instaladas no Bra- Zarling e a inauguração se ..

fabflidade do mercado de ge- população por preços infe- pomtos mais altos de Belo reção daquela organização si! para s�car m�deiras, Trá- (rá seguida de UI�a churras
neros e de outros produtos riore� aos vigentes. Horizonte; ás 9 horas, mis- assistencial.

. ta-se de inovação que revo-

!Cada.
Agradecenamos con-

indisp,ensáveis r ao consumo Para isso a COFAP lan-
sa em ação de graça, cele- Homenagem no funcionalís- lucionará indústria madei- firmação do seu compareci-

do povo. çará mão de todos os recur- brada pelo Arcebispo da ,mo público estadual deira devido à sua alta pro- menta. (as.) MALBURG."
.

Ontem mesmo' o presiden- sos, inclusive de requisição Capital, D. Antonio dos San- O funcionalismo público
- --- --------

te Vargas convocou ao cs- de edificios públicos; da tos Cabral; ás 20 horas, con-" estadual, ré-conhecendo ao- Dr; -Ociaci'Uo de Ara0)·o
-,

tete o senhor Benjamin Ca- compra do gado no exterior centração popular no Esta- governador do Estado, asso-
bello,. dirigente do novo 01'- (o que já está ocorrendo, dia do Paissandú, na Feira 'ciou-se às homenagens que CIRURGIÃO DENTISTA
gão, a quem transmitiu íns- aliás), e da eliminação pro- de Amostra. lhe vão ser prestadas. A Rua Felipe Schmidt - Edíf. Amélia Netto - Sala I -

truções categoricas no sen- g-ressiva de todos os outros Deverão falar durante as missa em ação de graças a
- Fone - 1.430 -

tido de que "se]a cumprida fatores de encarecimento. ,.

do di
. Tratamento cirárgico e cura da Piorréa Alveolar,solenidades da noite o la ser oficiada por d. Antonio

'a lei' com o máximo rigor, Outro assunto tratado pe- 31, entre outros, os seguiu- dos Santos Cabral, arcebis- Extração Cirúrgica de focos radiculares '(por Apicetomia)
'para que não continue a po- lo senhor Cabello em sua tes Oradores: Artur Bernar- po de Belo Horizonte, repre- Participa aos Ámigos e clientes que, no dia um de
-pula,ção a sofrer �-:''Voraci- audíencía ontem com o pre- des Filho e. Jorge Ferraz, sentará um especial tributo Fevereiro, cómeçará a funcionar um novo Laboratório de
dade dos especuladores e sidente Vargas foi a refe- pelo PR; Walter Atayde e dos servidores, públicos. Prótese, sol> a direção de um Técnico vindo do Uruguai.
dos oportunistas". Uma das' rente à entrega à COFAP Iormado pelo mais credenciado especialista da AméricaJosé Raimundo, pelo PTB; O operariado ao governador
.recomendações mais reitera- dos armazéns do antigo De- deputado Celso Arinos Mo- Também os trabalhadores do Sul, em Dentaduras sem o Céo da Bocá (Abobada Pa-
das do senhor Getúlio Var- nartarnento Nacional do Ca- ta, pelo PSP; Servia Guima- e operários de Belo Horizon- latina).
gas foi exatamente a que se fé, rães, pela União Colegial de te comparecerão em' massa Serão Executados Também:
relaciona com a participa- Acontece. que a comissão Minas Gerais. ao Paissandú para testemu- 1 Pontes Móveis e· Fixas.
'ção xdireta do poder público liqüidante do DNG- estava Discursando ainda, dan- nhár sua admiração ao go- 2 Qualquer Trabalho Acilico e demais trabalhos pro-

vendendo esses armazens a' do maior relevo às manifes- vernador Juscelino Kubits- tético)l pelá técnica mais rece�te,
particulares, o que não dei- tações, o deputado Gustavo!

chek. Nas organizações fa-
-- -- --- .. ----

xa de parecer estrariho, so- Capansma, leader da maio- brís e nas grandes empre- Minisjério da ,Proibicão 'dobretudono momento em que ria na: Câmara Federal, fa- ,sas, constítuem-se'comíssões
o governo luta com a falta i-ando em nome da bancada! de trabalhadores, com o pro- Marinha . li Cong·resso...de estocagem de generos es- federal do PSD; o sr, Bias : pósito=de participar dos fes- COMANDO DO, 50 DIS'fRI- se perguntado a respeito dasenciais nos grandes centros Fortes, em 110me da comís-j tejos do' dI;a 31., TO NAVAL

! vinda de delegados de des-consumidores e .a escassez são executiva do PSD; o sr. 1
'

Elm-iauôpolis, em 29 de taque do exterior para o a-de silos e armazens consti- Clovis Salgado" vice-gover- I, � intérior de Minas Janeiro de 1952. Iudido conclave, o ministrotuem justamente um dos as- nadar ,do Esta'do, em nome' Expressivas solenida.des d d J
.

b'Inscrições para o Quadro e a ustiça o jetou :pectos mais agudos porque do PR; o deputado Ribeiro .real izar-se-ão no dia 31, nos 'I'aífeiros" da Marinha _ UE' evidente que comclama o abastecimento. Pena, em nome da bancada municipios mineiros, pela Acham-se abertas na sé- a decisão do governo nãoAtento ao problema, o se- pessedista à Assembléia Le- passagem da data. As festi- de dêste Comando, as inseri- permitindo a realização donhor Benjamin Soares Ca- gíslativa.; o deputado Mau- ,v"idades·ter,ão ambito es't,a- Q t' d I db 11 ções para admissão ao na- congresso, aIS e ega os
e o solicitou ao presidente' ricio Andrade, em nome da I dual, :duma demonstração, dro de Taifeiros da Mal'lliha, não mais virão".

maioria da Assembléia Le- eloquente de reconhecimen- sendo exigidas as seguintes '-, _,_ - �

gislativa. to do povo ao valor e à sig- condições: Empalhador,O vereador Francisco Fer- nificação da obra adminis� a) Ser brasileiro nato.
.

.

d C Ih d t t" l' d
' Empalha-se cadeiras, tra�rell'a e arva o, a repre- ra lva que vem rea Izan o b) Ter boa conduta.

t
-

d PSD C� d K b't h k tal' à R,ua João Pinto, 34.seu açao o ,na ama- o governa 01' u 1 'sc e . c) Ter 17 anos comple-
ra Municipl;íl de Belo Horl'- Inúmeras tem sido as ade- .....,..............,.��....- ......."_....",...� �

..
-

tos no ano civil da incor- 4. - Atestado de vacina'
zonte, saudará a sra.

-

Sara sões e provas de solidarieda- pOI'ação ou men�s de 30: (Firma reconhecida) ;Lemos Kubitschek, presi- de que vem sendo encami- d) lser, alfabetizado; 5, _ Atestado de que ,édente da Organização das j;nhadas à comissão de feste- (ler, escrever, e efetuar solteiro (menos de.25 anos),Voluntá:r:ias, ressaltando a jos. \
as 4 operações. .

assjnado por 2 Oficiais das

tlgr'adec'l·I'enIo e MI·ssa ri:; aT���:l��l�� não infe-'
���:e�ec�J��das; (Firma

,
.

.. " _f�,S:� ������:�� ���� de6irent! !o��;�':���o\:ã!
Antônio Romeu Moreira, senhora, e fi)hos, Hermínio de.

•

instatâneo) ;
,

Celso Moreira, senhO'ra e filhos, Nadir 'Moi�eira' Ferro, g) Ser solteiro (caso te- 7. - Autorização do }'es-

�sposo é filhos, profundamente sensibilizados extendem nha menos de 25 anos); ponsavel (quando. menos de
q,s maiores agradecimentos a todos qli\mtos enviaram Documentos Necessários ,á 21 ànos) ;'

.

mensagens de pesar e compareceram ao sEmultamento de Inscrição, OBSERVACõES: -Só se
seu pranteado pai, sogro e avô, JOÃO EUGENIO MO- , 1. - Certidão de ,nasci- !

rão aceitos r"eservistas da
REIRA JUNIC>R, falecido em data de 27 do' corrente menta (Firma reconheci- Ai'mada, das 2a e 3a Gatego-
mês. ,da)' ri'as;

Convidam, outross'im, a todos os parentes e amigos 2.' - Certificado de ilis- O candidato á inscriçãoAluga-se uma caSa bem paioa a missa de séttmo�'Ç.l-a A. se realizar ,no'prpx'iJQo ',s4- tamento militar, (quando guepossuil' 18.anos compleconfortável, à' Alameda' bado"dia 2; na Catedútl Metropolitana, �s sete e m�ia roEmos de 20 anos)';
"

", tos deverá apresentar provaAdolfo Konder nO 6. horas, no altar do Sagrado Coração de Jesús. ,3. - Atestado de bons

an-j
de não ser convocado paraTrata'r ao lado nO 2. no Anteêipadamente agradecem aos que comparecerem i tecedentes (Firma reco- incorpo'ração ou insu]jmis-

armazem. a e�te ato de piedade cristã.
.

'nhecida) ; � soo

Cine-Diário
RITZ

Ás 5 e 8 horas
....

"IMPERIAL
",.

-

As
-

8�30 "horas
Mais 'uma grande produ

ção do cinema nacional.
Apresentado pela Nova

'Terra.
I,RACEMA

com"

Ilka SOARES. . Gyl
FARNEY e Mario BRAS!
NE

No programa:
Noticias da Semana. Nac.
Metro, JornaL Atualida-

d.es, ,

Preços:
Cr$ 6,20 ,e 3,20

,

ODEQN
,

".Ás 8 horas
A pedido em ultima exi-

pição.
"

"

'

, ",
PACTO DE SILENCrO· '

com: 'j,
Ana MARISCAL e "Adria�

no RIMOLDI
No programa:

Ú Esporte na Téla. Na,c.
Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

lmp. até 14 anos.

ROXY
Ás 8 horas

'Em ultima exibição.
ALGEMAS,DE CRISTAL
_com:

Jane WAYMAN - Kirk
DOUGLAS e Arthur KEN-
NEDY

,

.
No programa:

O Esporte na Tela. Nac.
Noticiario Universa;l. A-

'<iualidades .

.Préços:
, Cr$ 5,00 e 3,20
.Imp'. até 14 anos.

IMPERIO
Ás 8 horas

:OUvia de'HAVILLA.ND �
,l\lOl;tegpmery CLIFT

em:

TARDE DEMAIS
No programa:

'Cinelandia Jornal. Nac.
Preços:
Cr$ 5,00 e 3,20

1mp. até 14 anos.

,

-«Ioocente útil»
RIO, 30 (V.A.) _:_ O juiz

Osny Duarte Pereira, que
recentemente visitou a Rus
sia, a convite de uma entida
de comunista, publical'á um

livro de ímpressões; intitu
Jàdo: "Juizes brasileiros a

tl'ãs 'da cortina de fen;o'�. O
migistrado voltou encanta
do "da viagem, segundo se
ap.uncia, embora: não tenha
�ostadq muito da "vigilan
.da" �que sofreu durãnte sua

estàda em territorio soviéti-
co.

ALUGA-SE

AVENTU�AS ZE-MUTRETADO, . . ..

"'-_
..,. ...1I'·".,..;""' ........... i-

"
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r
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... t �.. .
.

. .

_.

.

...

GRANDIOSA.SOIREE 'CARNAVALESCA' "COM INICIO ÀS.IO. HORAS _'. iÇOM 4. AP RESENTAÇAP DOS.MAIORES .sVCESSqq,� 'i

DE MUSICAS PARA O'CARNAVAL'- PREMIOS A'SENHORITA E-CASAL ·MELHOR. FANTASIADQ-E-MAIS ANIMABO'-- VA...;
LE FANTASIAS DE 1920 _ 1930 _ 1950 E ATÉ DE 19' ALEGRIA MUITA ALEGRIA É O QUE TERÃO OS ASSOCIADOS DO
CLUBE DA COLINA l\LA NOITE DO DIA 2 -'RESERVAS DE M,ESAS NA RELOJOARIÁMORITZ À Cr$ 30,00 (Trinta'cruzeiros).

---------......,...--..�-------------�.'�-_:__ ._-- ._--_....._------------------------------

ftAGRANTtS' . DA CIDAO� i ApêlO. a MUlher
.'

.

.

-

"

. ,

. CatdrlU8nse··
.

'

(Crônica- escrita especialmen- A Sociedade de Aesisten-
cía aos Lázaros e Defesa

.

I Curso fundado em 1940

c'antr� a Lepra em Santa Ca-' . .M�trícula para 1_952; dias 30, 31 de Janeiro e 1� d.e
ta rina, vem, por intermédio I Fevereiro - das l� as 20. horas, na Fac.uldade de DIreI,

da .sua Diretoria; fazer U'Yl to, sala dos fundos.'
.\ .Desde ,que, a convite dos meus amigos da Rádio Gua- apêlo à mulher-catarínense, Rea.b�rturft das .au18s� 4 de. Fevereiro...

rujá, ,'me pús a escrever estas pobres crônicas diárias, I A O d d t f h fque sem.pre tã,o' generosa se
,

... , :"ISO; s c�n, 1. a os açam �mpe!1 o por u�a re-

andava à espera de que alguma firma comercial, ou in- . "

encia desde o InICIO do ano letivo para aproveitaremmostrou par..
a com esta cau-I q�l .'

.

:. '..... . ,
.

dustrial, mais ou menos benévola para com 'os meus mo- .. I b'sa
..,

no
..
sentido dei. c.'oopel'ar.'1

a" au as asicas lU, ICHllS.
'

destas -"Flagrantes" que dáqui' se focalizavam, lhe viesse ,
.

o seu patrocínio. Vem-me êle, agora, da cidade de' Join- �a Campanha rI'O 'Confee-l
'

vile e da parte de uma das organizações' industriais que ção de Roupas, que ora se
-

-_'_-�-'-,--'

mais significam a operosidade e honram li iniciativa da inicia:m beneficio. dos fi- !.i S.U8 INT.aMSJIS NO
lhos dos .Lazaros, internos DI d '"a'. ir'" -loindústria catarinense: A Cervejaria Catarinense S. A., A O ... • ...-�

.

no Educandário Santa Cata- .

d f didJ:ujo diretor, sr.i.Mateus Lighori,' � um perfeitolcavalhei- -i-ina.
bem ... � por

1'0, aliando às amabilidades do trato um grande e tenaz
Contando de já com a boa ABUNDO AUG:US'I'O ALV.

'

I -

.

COR"DE'ON
.

entusiasmo realizador. O departamento de vendas e pu- vontade de todos, aqui dei- advepd. .
'.

I ,A
.

blicídade da Cervejaria Catarinense, que-tem como chefe -

I
"-
.. ""i" Br...."·. 128 -·Q&i.. '1101/"

' ;
.

xamos o nosso agradecimen- "". A ,. """ g • I

I
'

o' sr. Ervino Czernay, outro 'espírito diligente e esclare- T.lf. 31008942 _ 11-8001. r Vende-se um com 120 bai-.

cído e outra sensibilidade à serviço duma educação 'fi-
to.

.

. I xos de marca Italiana, com'
nísslma e clarividente, veio emprestar-nos o seu apôio

A DIRETORIA I ..... 2 registros nos acordes e 4'
- e eis-nos agora situados, corno se diz em 'linguagem' ra-'

- -

I
\

M
,.. registros na clave 'de sol.

'

diofônica, "sob o alto patrocínio da Cervejaria Catarinen- r -�..

.�........M'·SS.l de fi ', es Preço o-s 10.000,00.
se S. A .. Eu estive, não há muito, em visita a essa pode- Cobel�s sadios, lúYeni� U "I'atar ii rua Deodoro 19.
rosa organização indust.rial joinvilense e, com franqueza, fixados mcb ncio coloGos.

Isso ",oc. conseguirã.
L

.

p.
.

nunca supús, até então, que tivessemos, em Santa Cata- usando ..� c,·ooa.1�O
r- i.anarina, uma fábrica de cervejas e de refrigerantes em tão

BRY'lCRE-EM'". I'
A viúva Campol in o Alves' e filhos, cónvidam <leus,. �U, tI

agigantadas proporções, constituindo. ,mesmo uma das parentes e ·amigo.s p.ara assistirem à n:_issa de 6 meses do Para principiantes, à rua

mais completas de todo o país. Certo, na oportunidade da falecido 'sr. Campol ino Alves, que sera celebrada na Ca- Uruguai n? 47.

minha visita, nem de leve me ocorrêra a idéia de vir a
.0 fixador mais que perfeito I ! tedral, às 7 horas d� dia 1° de fevere�'o, no alt�r de

Cervejaria Catarinense a patrocinar as minhas crônicas
.

" i Nossa Senhora.
,

.

de rádio, tanto que por lá passei quase anôn imamente, ---V·ENDE�sE--I-. 'CURSO'PAftTICULAR SÃO JOS.É
-

levado, por amigos que me iam pondo ao corrente, das ad-
miráveis instalações da fábrica, O maquinário é dos mais OU Professora - Maria Madalena de Moura Ferro

modernos, procedentes da América do Norte e, segundo ALUGA-SE Rua Saldanha Marinho, 34 _:_ Fone 737 M.

me informaram, custou várias dezenas de milhares de dó- Uma casa de material com Prepara, alunos para exames de admissão aos Gíná-

lares. Ali, parodi'�ndo-se um dito clássico, o homem põe todo o conforto, sjta à rlla sios Escola de Comércio e Escola Industrial.

e a máquina dispõe A intervenção das mãos é quase Antônio'Carlos, em São Jo- 'O 'Curso aceitara alunos para 10, 2°s, 30s, 40s anos

absólutamen-te proscrita dos processos de limpeza do va-
sé. e 'Curso ,Médio.

silhame, engarrafamento, ajuste das tampas, rotulagem,., 1;'ratar. na Padaria "BEI- Matrícuia das 13 -às 17 horas.
'. ,

-- 'e a produção, que é dasi'maióres do Bras�l, no seu gê- .RA�MA�", com o sr. João Aberturá das aulas a 1° de Março .

.

nera, é logo entregue aos mercados consumidores onde Jose LeIte, na mesma rua.

a."'<Catal'inénse': goza de"'airo�as, e mere,cidh-s pr�ferên- nRIDAS-:-UU1I.A;'I8MÕ! Et1Un�, d� -adm�ss�n a��� -gInáSiOS
Clas. Mas nem somente a :er�eJa e o pr�duto barriga-ver- • PLACAS 8Iru,1'l'IC.lI 2a J§POCA EM FEVEREIRO

de, de que nos v.em 4.e JOlllvIle e conqUIsta, de assalto,. Q

111" d N Curso sob a orientação da Profa. Antonieta de Barros

p�Ha�ar das maIS eX'J.g�ntes rodas; t�mbé_m os I:efreseos, n IIlr e oguelf8 Ferna�do Machado, 32 - Fone 1.516.

rIvahzan.do com os melhores de. fabl'lc.açao naCIOnal ou )(.di.a�ào auxiliar •• fira. Matrícula aberta das 16 às 17 horas.

e�!rangel:a; ganham as praças, lllstala�-se nas boa� l:eu- tam..to d. ,itUla Abertura das aulas a 2 de _janeiro. .

_

llloes ,SOCIaIS, ,assent�� base no bom-gosto e .nos habltos -------,. Mensalidade Cr$ '80,00 (pagamento adiantado).
dos clrculos ue fam�ha, - e proclamam aSSIm a defini- PEDREIRA
tiva 'e auspieiosa. para, a propulsão da economia do nosso ]Já-se a quem quiser cor-
E.stado. Eü me rendo à amabilidade da "Cervejaria Ca- tal' uma pedreira, inteira�
tarinen,se" S. A., patrocinadora das minhas erônicas e mente grátis.
daquí me congratulo com a sua direção pelo êxito duma Informações com o_

. .

,_ sr.
tao grande e ÍÍ'nportante companhia industrial, que pro- Ady Brígido à rua Padre
jeta por todo o -território nàeional o excelente prodUto da Miguelinho, 16 das 13 às 18
capacidade e do habalho de Santa Catarina.' horas.

,

·,.-··r'
I

. ,

I
;
,

1
I

)

·Sabão

'7irgen1 Especiãlidade
da .Cia�

-,

WETZIL INDUSTRIIL-JoiovUle. (marca r,egistrada)
,

-

Torna a. roupa branquissima

te para esta, emissora pelo [or
.

nalísta Gustavo Neves).

/

f
'.

,io FR4NCfsc.n Jlq SUl;' nara NBlr4 VORH
nfo ma 3t,,� aoma,l!' A.q.nt••

auopOh.- q�r1o. Heepc�.f'S!A -.(.1- T.tltt.rre] 2)1' '. Reá. telea '

·'o,.'"rt),1f> "",I -C�r'o,'Hoeock� �It, -·cr -Tr1,.Ioo.:.f,tM'C'RltMt\CJ
.. _._....._._-------�-----
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Curso de HumaOldades o Mucus da"'ASMA
Dissolvido 'Rapidamente
� Os ataques desesperadores e vló
lentos da asma e bronquite envene

n� o organismo, minam a energia,
arruínam a saúde e debilitam o' co
ração. Em 3 m

í

nu t os , Mendoco,'
nova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o prlrnetro
dia começa a desaparecer a dificul.
dade em respirar e volta o sono re
parador. Tudo o que se faz neeessa
tio é tomar 2 pastilhas de Menctaco
ás refeicões e ficará aliviaClo'da
118m3 oii bronquite. A aC)ao é muíto
rápida mesmo. que se t,i!te'de cas-s
rebeldes e antigas M.ndo·co te·.l
tidO! tanto êxito que se orereee CG .t

a garantia de ,lar' ao Paciente respi
ração livre'e fácil r ap

í dement .. ,;>

completo alívio do sorrtmento '-'a
'19ma em poucos dias. l?eça MG'�",,�
hoje mesmo, em qualquer farm<Í'· di

I A nossa garantia � a sua ma'

I teção,
..:-..

ARTIGO 91

�aqulna de
cnsmre
Vende-se duas maquinas:

Uma de marca "RENER",
completamente nova e uma

"SINGER" (usada)' ve'r. e
.

,
..

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

taurante ROf!�).

Deposito de Moveis
MOURA' 1__-

Dormitórios - Varandas � Copas Laqueadas e

Pastex.
� 0,

Reforma de Copas. Laqueadas - Peças avulsas.
Ultimas novidades.

Preços Módicos
Rua Conselheiro 'Mafra nO 182 - Fpolis.

Df. Ali tônlo
D b MU�8f

Ausente até o dia 10 de
fevereiro.
Em viagem de, estudos ..

,'CURSO BOSCO· .APARTA'ME·NTO
I .

" 'I Aluga-se um apartainento
, PI:eparam-se candidatos aos exa�es pelo artg. 91.1 ou. casa grande na rua D.

Cursó procurado por aquêles que deseJam melhorar seus

I
JaIme Camara, 18 e 20.

_

eonhecímel1tos--nas diseipl·inas (fo. Círculo ginasial.. Aula, Tratar no Edifi«io S�o
inaugur::t!_ no dia IOde fevereiro. I Jorge sala 13 com o propl'le·

I Informações' e m<ttrícula na LIVRARI_t\ ROSA. - I tário .

I
I
!

I
·1
! FRIEI,R�S.

ESPINHAS, ETC .

PARA fERIDAS,
E C Z E M � S',
INFLAMACÓES,
COCEIRAS,

_-_.-.....-

/'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I' ,

·0 sr.Luzardo O AcoD'ecimen'ft do D;a
dpsmeote I -

hO�l��:�'e �:t:17'��ide��:'ass� 'ta�::a:eado � �:�:�:ode:f:� RIO, 30 (V.A.) - Noti- Nosverificou' na -garagem da: si, fazendo, com o pesado
ciou ontem um vespertino

Emprêsa Auto Viação Pé-II veículo desse de ré, ficando
que o embaixador Batista

res, à rua José Jacques,
Luzardo viera ao Rio a fim

.

id d d DI"
I

b
de sondar às possibilidades

proximr a es a e egacia . o po re operário impressado
Regional de Policia. I junto à parede, tendo morte de ser feito um empréstimo

José Véras, solteiro, resi-
.

instantânea.
à Argentina.

dente no Morro do Mocotó,
Ouvido pela reportagem

mecânico da oficina daque- At ti f
sôbre o assunto; o embaixa-

o con muo, oi o seu .

.

.

la Emprêsa, .encontrava-se I corpo transportado para o
dor ��,tIs_ta Luzardo afIr�

entregue ao seu mister, na ,necrotério do Instituto Mé-' �Oldl. NatO tem ? menor

trazeira de um dos onibus
I
dico Legal h' ,'d

un amen o a notícia. T'ra-
I e, oje, ser a a- t d b tA'

que se achava sôbre um: do à sepultura no Cemitério a�se .e oa

dO. go�a � que

macaco. local.
es ou toman. o con ecimen

to das supostas sondagens
.,. _ _•••_•••_••••_ _•••_•••••_ J

que ell estaria empreenden-
do aqui. Como vê, é um "fu

I
1'0" de imaginação".

'

'Um furacão
suvA, Ilhas de Fid�i, 30

(U.P.) - Um violento fura-.
cão, que teve a duração de
tres horas, se abateu sobre
esta capital, ontem. O 'ven-
to atingiu a velocidade de

F
.

d I'd
� 1150 milhas horárias, fazen-

� rrapos e eas ··I·dO ruir diversos p�édio's, en-
O de se achavam instalados

,

. 1 'lojas e eseritórfos, e cente-

-O Secretariado desmandou-se. Era preciso castigar \ nas de casas. Vagas fermi- Herois de uma das maio- nas me,smas ci;cun�tâncias, o "Glorioso" do esporte-rei

os que tiveram a ousadia de ser pessedistas. . .

.

1
dáveis destroçaram as insta- res e mais; s�nsacionais jor- pel� �l. Ivo d Aquino, do brasileiro. Como os remado-

E S. Excia., o Senhor Governador, tudo sancionou lações do porto local e os
nadas remiaticas de todos os Palácio do Govêrno, quando I res foram o b t f '

, t" l'
,"

� soa. oguen,;es.

com o seu silêncio, a sua inação, o seu indiferentismo. . danos são tão grandes que e�pos,. quars s�Jam as e 1- ,tambem vitoriosos em 1936, recebidos sob intenso deli-

F'alando-se em economia, gastou-se, como se .naba- j a cidade apresenta um as-
minatorías realizadas do-

I regressavam os nossos re- I rio popular e lev d té

b f"
.,' tere f

. L' d
. I. a os a e O'

os assemos, pagando ajuda de custo àqueles, cuja au- pecto de devastação, . como m.mgo e .erça- eIra,. na a- I �a ores da Bahl�. Aquela I LUX HOTEL onde estão

sência do lugar. em que se encontravam, era necessária, se tivesse sido abalada por Rio Rodng� de Freitas, no

I' epoc�
o dr

".
Ivo d Aquino e- hospedados. A tarde e à noi-

para que os mentores uelenistas ficassem satisfeitos. um terremoto. Ib 10 de Jan1elro, quando so�- xereta preclsa�ente. a pas- te novas homenagens foram

x x x
- i .eram ena �ecer sob�emaneI-1 ta. que_ ora e�ta confiada ao prestadas aos valorosos in-

.

E a palavra do Candidato? Esqueceu-a. o Governa-jRr"ainento da 'la o eSPolt� do remo em i dr. Joao Jose de Souza Ca- tegrantes da delegação a1-

dor, como esqueceu, também, que os gestos de ódio não
i \I '. (;" Santa Catarina, vencendo I braI. Ambos, em felizes e

I vi-negra que h J' i' .,(

A N I f'ib
,. II .. ,

. o.e,tLzarao

ge::am mar e que,_ seJ_D Amor e sem Bondade, não se cons-' 8VII OrOOA . }chom
1 ra e. t�cnldca as, me-. eb oquenftes Im?rOVISOs, so- gramado do estádio .da rua

tróí, e os passos sao inseguros, dentro da vida. I
' ores .guarmçoes o pais, os i eram azer vibrar a alma Bocaiuva p'ara ti f' -

G
NOVA YORK 30 (U P ) :a tari S'

sa IS azer

.

overnar é mesmo difíc,il... Tão difícil que a fo-· ..'
.. rema ores ca armenses Ha- I de anta Catarina. um dos maio: Q' d

Ih h
.

di
Pela prrmerra vez na ilt Cordel W 1 V' H"

, .
.

. res anseios o

111 a, aqui, íante de nós, está a, indicar-nos o primeiro � .
"

.

. sua mi .on ar erro, a mor 1- laJe, no estádio da F. C. público flori' n 'p Iit,

d d I história o Estado d N I I M I Silvei S di F d f il
_

a o o 1 ano.

ma:co a a ministração udenista em 'nossa terra e; por .'. '.'
e ova e a, anoe 1 verra e aI., es 1 arao os remadores --.------.---

maIs. que busquemos a concretização do programa do
YOlk ter� es:e ano um orça' Berber, tendo no timão o barriga-verdes. Ao que apu- Rea�a-o ao anmen�

Candidato, nada encontramos.
mento atingindo ou mesmo sempre queeido e admirado ramos, na ocasião o Gover-"

�.

Onde as realizações prometidas? Onde a política de ���rapassando um 'bilhão de Décio .Couto, foram creden-vnador Irineu Bornhausen, to da earn0,
�a.z, Justiça e Harmonia? Onde a preocupação de sã, po-

o ares. ciados pelo Conselho 'I'êcni-
I
em nome do povo catarinen- (i

Iítica de homens para-os cargos? Onde o respeito aos di- &12••' =
co de Remo da C. B. D. Jlara ! se fàrá entrega aos .remado- EmS·faPcAeUaLoOa"bs3uOrd(.oVa·Au·m)eu-

reitos dos cidadãos? Tudo, tudo, um sonho que não vi- r:presentarem o país no pró-j res _e mais o Chefe da dele- -

veu, para tortura do eleitorado udenista. 10 Caroll·na Cn' ! fi x;Jmo Campeonato SuI-Ame- gaçao de remo, vereador Os- to do preço' da carne, ne;;ta

_.

x x ?'- t .• ,
• ,8.,,0 ricano de Remo, a ter lugar! ni Mello, de lindas medalhas capital, onde o produto, ]0-

. Nao se dIga, no entanto, que, na prestação de con- I Cabral de Lima em março no Chile. I de otiro, como premio pela go em seguida à sua libera-

tas, com que, forço.samente, ,.brindará o povo catarinense, I'
,

.

Ontem, pela manhã, deu-! explêndida e tão repercuti- 'ção, passou de Cl'$ 15,00 pa-

nada tenha S. EXcla., para apresentar. .
Consternou a socIedade se o regresso dos bravos re- i da fa'çanha esportiva. ra 25,00 cruzeil'os ou 30 cru-

.Governan?o no sentido negativo do progresso, no. cat�rinense, a noticia do, fa- madores; sendo recebidos no TAMBEM O BOTAFOGO zeiros o quilo, verifica-se

sentIdo negativo da própria vida, numa estátisca ener- i lecImento, a madrugarlli de aeroporto por um número FOI FESTIVAMENTE RE- grande abstenção na compra.

vante, S. Excia. trará ao,S desencantados partidários a i ontem, à Avenida Trompo- incalcl1lavel de esportistas I GEPCIO�DO desse alimento. Os açougues

negaç�o das .esp:ranças que o alçaram ao poder.
'

IWSkY, 80, nesta cap!ta� da que para lá se transporta-' Convidado pelo jornalista são vistos abarrotados de-

.

Sao reahz�çoes suas e ninguém lhe disputa a auto-
exma. sra. d. Ca�ohna Col- raJ:ll em ,onibus. caminhões Zedal' Pe\'feito da Silva pa- caI-ne. Segundo um vesper

rIa,. o deSre�?elto aos fu�cionários que sã.o cidadãos pes_ll.aço C�?ral de LIma, vene- e autOJ;noveis, conduzindo os 1'a aqui realizar uma tempo- I tino local, essa abstencão é,

sedlstas, fellndo-Ihes a lIberdade; a negativa do aumen-
landa VIUva do nosso saudo- pavilhões da Federação A- rada de um jogo, hoje, com de 70 por cento. Assim,' ape

t? ao funcionalismo, o veto ao abono, a esClarecida polí-
i s� conterr�neo dr. Ferreira quática de Santa Catarina, � a equipe do Figueirense, nas 30 por cento da popula

tIca de cargos para homens e tôda uma série de desser-
J..lma e gemtora dos srs. drs. Clube de Regatas 'Aldo Luz, ) chegou ontem, pelas J 3,30 ção da capital paulista con-

viços à coletividade... João Davi e Armando Fer- Clube Náutico Riachuelo e horas, a delegação do clube !tinua compl'ando carne,

x x x
reira Lima; Presidente da Clube Náutico Martinelli. carioca Botafogo de Fute-., cujos til10s especiais vãO'

S. Excia. há: de gritar contra a inconcebível oposição Transportes Aéreos Cata- Grande massa popular ova-' boi e Regatas, cognominado além ele Cr$ 50,00 o quilo.

na Assembléia que não lhe permitiu sobrecan:egar o po-
rinellse e ex-Secretário da cionou os "rowers", tão logo

.,...............·_..- ......·_...........• ........•............_.................-.-.....·_w........_

vo �om a tax('t rodoviária e o novo imposto do sêlo, cujos Fazenda, e alto funcionárió chegaram à principal arte

projetos lhe rejeitou.
. do Ministério da Agricultu- ria da capital. Apoteótica

Há de malsinar a oposição legislativa que tem pro-
ra. respectivamente. foi, por assim dizer, a ni-

cur�do ajudá�lo, mosUando-lhe erros, que S. Excia. tei- I .

Pertencente à tradicional cepção aos valentes rapazes.

Ill� em não querer ver,' esquecido de que governar, sem I fa�ilia barriga-verde, a A seguir os remadores fo

auscultar a alma das massas, 'é andar no escuro. . . I extmta desfrutava, em San- ram recebidos em Palácio

Há de apontar aos ilnsos de ontem, a mais valente e,
ta Catarina, de vasto círcu· pelo Chefe do Poder Execu

leal das oposições, como a responsável pelo grande NA.llo d� amizades, e as suas tivo, que os abraçou como

DA que caracteriza a administração udenista em Santa
I QualIdades de coração cre- vido.

.

Catarina. denciaram-na à estima e ao Da sacada do Clube Demo-

x x x respeitó da sociedade local. cl'ata, USOlJ da palavra em

Mas a febricitante operosidade d'e atos nulos que ,

Os funerais se realizaram, nome do Govêrno do E�tado,
roubam o colorido à caminhada de quem se orgulha de as 16. horas 'de ontem, sain· o sr. dr . .João' José de Sou�

ser "o operário de si mesmo", não fica aí. I do d� sua residencia para o za Cab}'all, Secretário da

E S. Excia. que entendeu ser possível governar, sem CemItério da Irmandade do Justiça, Educação e Saúde,

estradas,. p�r certo, não esquecerá o que há de mais de- r
Senhor d�s Passos, com cuja oração de saudação aos

mOl1�tratIvo d: �ua ineficiencia administrativa; a

cons-/
grande acompanhamento.

,

heróicos catarinenses, foi

truçao do PalaclO da Estação Agronômica para que o
O ESTADO apresenta .a entrecortada de fenetricos

Governador tenha onde morar e possa hos�edar os ami-
exma. familia enlutada as aplausos.

gos. .

expressões do seu profundo A saudação do sr. Secreta-

Entre o Hospital Nereu RlJ,mos' (cuja capacidade se
pesar. rio do Interior trouxe-nos à

tem a�equenado, diante do. elevado número de doentes) e
lembrança outra, proferida

o Abngo de Menores, realizações que falam duma época
,._,......._.....,....._._•• - • .,......1" ............ .1"__ - "' .......,..".,... ••. -

�:r;��os;::á�:enOa p:��a ocsa��!n:�::ia� s;�:u��o l!i���� Partido 'rabalhisla 'Brasileiro'
Hospital, sem que o Estado os assista.

i
I

: HOfriv.l� !Morte

-_._.---:---:::-��------------
. F'lorfanópolis, Quinta-feira, 31 de Janeiro de 1952

Braços do Pevo Catarinense!

Décio COUTO, Hamilton CORDEIRO, Walmor VILELA, Manoel SILVEIRA
Sadí BERBER, a' melhor gual:niçã,o do Brasil, -na sua cat egoria.

.

Presidente

Na� f�stinhas de aniversár�o, quando se apagam as.

velmhas, todos cantam aquela vieja cancion: "Para
bens, parabens!" O nosso querido Governildo �está.
hoje de genetIíaco. Cantemos, pois, à porfia:

"Condolências sentidas
Nesta data tristonha,

'

Pelas horas .perdidas
No govêrno pamo'nha!"

, SECÇÃO DE SANTA CATARINA
Em comemoração ao primeiro aniversário do Govêr

no ,do Presidente GETULIO VARGAS, será realizada na

Séde do Partido Trabalhista Bl:asileiro, á rua Felipe Sch

miclt, 42, 2° andar, hoje ás 20 horas, Sessão solene, 'sôbre
tão auspiciosa data, para 2.. qual são convidados todos os

trabalhist?s, bem como admiradores e amigos de S. Excia.
o Sr. Presidente Vargas.

(As.) José de Lerner Rodrigues

xxx

O tempo passal'á. E, na paisagem poética da Estacão
Agronômica, a Casa do Governador, na imponência das
suas linhas, lembrará, amanhã, como hoje, o nome do
seu realizador e, recordando uma época triste e infecun
da para a nossa terra, fixará a pobreza, a carência de

espírito público que dominou os dirigentes udenistas, em

Santa Catarina, neste primeiro ai.'lO de govêrno. em exercício.
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