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Designada, pelo preso Vargas/No ALTAR DA: PAZ o ,ATAÚ- iiiílíífz""iiííiõiíí
comi.ssão para p.studar o aumento DF: DE -JORGE' VI,

tio fUilcl·onall'�mo' te'dar!lJ SANDRIGHAM, INGLA- na segunda-feira próxima, Tambem farão 'parte do
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restos. morrais do rei Geor- Londres, onde os restos do te da França, sr. Vincent

RIO, II (v.A.) -;- te-lhal Pró-Aumento dos Fun-
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sid.ente da República 1'eee-1
cionárfos : An.gelo ,Lazario .ge
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Jazem num � au
. e. re-. ,ma o mO,nar�a fIca�'ao ex- uno;' o secre ano . e ,s-

Y vestido de pl n I d t t t f A tado norte"-americano Dean
beu, em dia do mes de janei- de ::Jlousa Guedes, ch�fp do jl d

'
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e a simp .ICI a-: po� os. a e qU�ll a: erra. ,
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1'0 passado, no palácio do i gaBinete do ministro (LP Fa- , .

e, ei o com a madeira de exeq�Ias culminarão na sex:_- Acheson, representante do

Catete, numerosa comíssão
'

zenda; Alberto Sá Sousa de I uma arvore :rue. o próprio ta-feira da semana' entran- presidente 'I'ruman ; o Co

de funcionários publicos e Brito Pereira, diretor de: De- ! monarca havia talado, com te, com a inumacão. na Ca- mandante dos exércitos do

autárquicos que lhe foi f'a- partamento de Imprensa Na- : tres coroas de flores, de sua �pela de Saint G�orge, do J\tlântico, general Eísenho-
. C t 1 d W' d wer, e.muitos outros dign í-

zer entrega de um memorial cional ; Carlos Cardoso de i esposa e de suas duas filhas as e o 'e m SOl'.

contendo o pedido de aumen- Paiva, ehdf' da Divisão do I,em fl'enteao. AI.tar da Pa.z, Em viagem, ou preparan-
tários. Na estação ferroviá-

I ria londrina de Kings Cross,
tO.od,e vencimentos.. .

Pessoal Ci,j) do Ministério lua pequena Igreja paroquie do-se para esta viagem a

. Foi o seguinte o despacho da Mar iaha eJorge Óscaor l'de Sandríngham. Londres, já-se acham os reis onde chegará o ataúde na sc-

'I I k d gunda-feira próxima; já fo-
do �r. GetulioVargas no re- de Melo. F'ores, engenheiro Os rpembro,s?o serviço in- Ha� on, a .Noruega; F�e- ram colocadas fitas de 10
f'er'ido memorial ; .

/ do DASI'. pará, sob a presi- ,terno do palácio real e os derick, da Dinamarca: Gus-
I I mil metros em tela, de co-

"Designo uma c,omissão dencia do uimeiro, _!Jfqce- residentes da região; alguns tav, da Suécia; a rainha Ju-
Ires violeta e, preta.composta dos S1'S. Luis Si- der aos estudos para a re- ,dos quais vestiam roupas iana, da Holanda : o rei

mões Lopes, presidente da v{são gera! dos níveis de;muito simples com as quais Paulo, da Grécia; o príncí
Associação dos Servidores vericimehtos e salários (los I estavam trabalhando nos pe Albert, da Belg ica, e ou

Civis do Brasil; Licio Hauer servídores j<;m 8-2-52. - I campos; esta manhã, desfi- tras figuras da nobreza
presidente da (omissão Cen- (as.) Getúlio Vargas".' ilaram ante o féretro, que, mundial.
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Na. histórica 'I'ôrre de Deverá chegar, hoje, via
Londres peritos estão pulin- aérea/a esta Capital, acom-

.

do a coroa imperial, cheia panhado de sua exma. famí-

,Ven.d·eu .0 ,IA·P·ETC .autom'o"'.veis a
debri!hantes,pérolas,safi-lia,jnocedentedoHio de

ras, esmeraldas e rubis, que Janeiro, onde é· membro do
será colocada sobre o ataú- 'l'ribunal Federal de Recur-
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osa _ Elizabeth". Y .
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O 'N�TOS L' 'rT com1dlsdsaó es a seh·n Il,1C o ld- o

. Na terceira, de menor ta- i ame"rTC"8D"a '
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t,: "ém, esse contato s.e 'mnr 1
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'IgUaIS aos a a mmls raç!10'
.

ma ISOU sua pa es 1'a, d t f'lh' M i.. ':d" ve1'SlC ade e oston conVI-

Declarou, de mí(;l), o >'1'. I anterior; que, segunào a

co-, ' In.terl'oga.do sobre ai 1'e-· prometendo que em breve,
evo a 1 a,- a gan a .

dou o sr. Paulo Leão" de

S"ga?as �r1fl,r,a} qú:. rOl' de- missão de inquérito, acarl'e-, gulamentação do disp�siti- as questões d.e aum.ento. d
..

a Moura, consul do Brasil na-
t
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I' DESFILE
T'���n�m��ao. o presI.:.e!l e .3. ta�am preJui.z� de- 27 . mi-I v.o .con�titueionaI, sobre par- p:'odutivida?e. e de �p lCa- , ((nela cidade,.para exerCer
.. ,.,publIca, o memOl dI 1""0- lhoes de cI'uzeII'OS.

.
I tlclpaçao nos lucros das em- çao do salano estarao re- Às 17 horas de hoje, a .�. função de pl'ofessor de

(!,) ao Ministério por tntb.>t- IAcrescentou que centenas' presas, esclareceu 'que há solvidas,' já havendo uma igreja foi fechada, ào pú- Cultura Brasileira.
ll:adores pe-rnambl:cano�, de automóveis foram entre- uma comissão Ide emprega- co:riússão para planejar uma bEco, Mais de 2.500, l1essoas O sr. Leão de Moura se

expon�o dificuld"td':� . ri? � i� gues a pesJ>0�s ql.�e não dei- dores e em�reg�dos es�u- cam�anha nacional l)est'e haviam desfilado pelo ataú- dispôs a aceitar o cargo,
da, e reclaman(�<.; n,al.OI sit-. xa,ram suis ldentIdades no dando a· aphcaçao do proJe- sentIdo. ' de de George VI. Esta' ma- uma vez que fosse a titulo'
lário-mínimo, seri exami"a ' , nhã, bém cedo, Elizabeth· II gratuito, Sua atitude foi, e�

do pelo'Serviço de·!·;.F·ttís::i· SOS.p·8o.a...-<a\"'·Con,eo�a-o· do '.p'.T..B. 'compareceu,'por alguns mo- Iogiada pelo 'ministro do Ex-
ca e Prcvidenciq do Tl'aou- U "�.,, "

r mentos, à Igreja para pres": terior, que o autorizou a -a-
lho como a Comissão de Sa- ", . tal' a ultima homenagem a. ceitar o convite.

I;:::,::n�::a�e" ::F:'::��� Em JuohO,, possivelmente a nova reuniáo �;���::��::��EE:'?::::'éãôtiíribrá�n;!-
do gove�'no enC!l.'11i.lhm: ao Sandringham, ontem à noi: ra roo'b'adaMinistério' para nipid:;, St)- RIO, 11 (V,A�) - O "Diá- nominalmente mas farpeado des desagregadoras. E até a te, procedente de Londres, .'

,

iução, 'y prOC3VO." n:'lati- do de Notícias", de doinin- I com fúria selvagem em alu- atas falsificadas, apareci- depois de prestar juramento ,pARIS, 11 (U.P, - Uma
vos áo, ,wmento de::;. tl'aba- go, assim comenta: !sões transparentes. Referiu� das 'na secretaria, sobre de- como rainha, '

cantora' sulamericana teria
!h!úlol'�s do gl'UW, Light. "A Convenção do p, T. B. : se a personalismo, violações cisões não adotadas em reu- A família real Ipermane- sido vitima, ontem à noite,

fôra convocada para proce- I da 1inh� partidária afivida- niôes ,não realizadas". �eu em sua, residencia cQm de um roubo de joias avalia-
lNQUERTT()S .der à- refor.ma._do,programa �-N .... - - - - - .. - - - - -. - - -. - - ._,.....,..,.-�................ ,.._..".._. excecão .. dos filhos da nova l(das

em 8· milhões de fra:p.-
A uma pergunt··'.. de um e do estatuto e p:.:eencher N-".). f"r·o"-o· t·--e·l'-r-.:a-�· O"

.

r·.-a··s-·,-I.I'roe n'"1"0'8 l·aihha. os príncipes Charles c�s, qUal�,do pass�a�� pelos
dos repórteres, :,;';Ll'l' os in- uma vaga na Comissão Exe- �J JI e Ana, que, acompanhados grandes. boulevald:s desta:·
quéritos administrativo" em cutiva. Não realizou opri-' de suas duas governantes e I capital, t:udo chegado há'

Pc.·tolnl'SdOeunoo SI�. Is·neigSa�édl�.I,,·...�.·,\II·la'en·:;'a'-' mei�o �obj.etivo. Porque a :Morte de um menor,' atacado um policial, deram um pas-lldP?�C� �eILt,OI�dres para 5,"

,,- • co.mlssao Incumbida de êla- seio fora do palácio real. t Il'lglli' a a la,

que, conforme Já é dI) C0- borar o projeto de reforma' a� tirfl� !. Du;ante à noite, os gnar-' Fo.i. quando a aJj;!sta, ,que
nhecimento público, termi- do programa não ultimo-u PORTO .ALEGRE, 11 (V.A-.l _, Os jorn�is locais a-

das,dos bosques de Sarrdrín_ldeseJ�va que-sua IdentIda-
nou o inquérito na Funda" 'êsse trabalho. Ficou, então llunciarn a ocorrencia de novo incidente na fronteira e11_ gham haviam montado guar- I de nao .fosse revelada, mas

ção da Casa Pop1.1lar, (' <lue adiada para ,J'unho a Con- .
. '. . da de honr'a J'tlnto ao fe'I'et"o . que maIS tarde se soube ser

tre o BraSIl e a Argentma, no qual morreu .um menor bra-, ' . .,"
.. " ". ,foi nomeado superintendeu- venç·ão; Por que para' ,l'U" • .' .•

.

•. reves�tndo-se em' ca·da duas'1
a bI aSIleua Sal a Mendes,

sllClro e outro sofreu f-enmentos. DIzem os JornaIS' que \
<

,

.
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- ,

te dessa entidade o sr,

Joe-I nho? E, o que não se sabe.
o incidente ocorreu em Santo Izidoro municipio de São horas. Ontem, à noite, quan-', de 30 \aJ;1os, que Chegal�a a

g'f: Bering de Oliveira Ma. * * *
. '"

cl
.

< t 'd f' 1 . d à Franca onte:p1 dp· manha e
Luiz Gonzaga. Os menores em quelltão estavam pescan-

,o Q a au e OI· eva o .

'., .

�

"

to,". em s!ülstituição ao gen. Em compensação, o con- . "

'
.

." igreja, à luz de tochas, mon- que hOJe a nOIte deVIa se-

DelTciro Pereira de; Andny-Iclave, o coroamento da con, d? no no UlhI'uguaI quandodforamdatalcdados a tll�OS dAel�u- taram guarda em torno do gui1' para Roma, entrou no'

1 ".f .

d
" . ZIS e metra adoras, p�'oce entes o a o argentmo, .·em .

. "hall" do h t 1 d t' ,

.,0'
e e. lie .. erm o-se ao m.'lHer:-1 fusão e da çrise crônica que disso um morador d'e Santo IzidorG-Íoi támbém atacado mesmo os granadeIros que.·,. 0. e1 011 e es '9-
to roo I. A. P. M., t":1�0rto'u- I constitui o clima do llartido t"

.

b d f ···t I
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'

hoje ficaram no local para! hospedada, VlU que' sua bol-·
a u'os rece en o enmen os eves. .,' ';

se aos fatos já di--.,nlgado"'1 nascido' da. ditadura enutri-' .
' manter vigilia, juntamente) sa �stava aberta e que as

Quanto' ao doL A. P. K T, 100 do prestígio do ex-dita'-
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M"·--o·--,r
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e· 'Y'F
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o-m·e·-4�;,.........s J
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I·;a-�r·-,-a
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m
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_.--:o-""""m-...... com a 'policia local.
.

'j joiqs tinham' desaparecido.
C., informou que ) mesma /dor, Os desentendimentos " ti i O ataúde 'estava no mesmo Na bolsa haveria notada�
pros3eguirá até que <;e apu-, I começaram no reconheci- T f 'd AI' f lugar onde foram colocad�s mentI} um colar de 98 péro-
r�m as"-respol1sabilid'1de:;, I m(mto das credenciais, com 'ran � pnr p

.
Pt � Imen . OS r

. os de- outros membros. da fa- las 'e um broche de platina,.
. ,

-ldualidades de delegações. O FORTALEZA, 11 (V.A.( - Na madrugada de hoje milia real: O duque de Cla- com um' fundo de estrelas
AU',I'OMOVELS ! discurso do sr. Dinarte Dor- em Uruocca, estação ferroviá.ria ,eptre p,s Iocalldades de rellce, em 1892; a rainha craveja-rlas de brilhantes.

ADoi'�lanao a q�lc;-t."t) da' neles, de saudação aos éon- Massapé, e Gl'anja, cel'ca de 70 flagelados assaltaram um Alexandra, em 1926'; e.o :rei A policia abriu �nquél'ito
compra de automóve;', para vencionais, foi uma catiliná- caminhão de carga retirando do interior dele 60 sacos de

[George
V, em 1936. e a artista, em razão das C�l:"

sel'em vendidos a assll '. 1');; ria contra a gestão' do sr. farinha de mandioca, Os flltmintos, retinidos naquela vi- cunstàncias, adiou sua VIa-

desse Instít:.tto, refuiciu ,�- Dap(on Coelho, não citado la, confessaram serem os autores do assalto. '

,
ContiD' la na, Ba. pflgjn'� f'gem por 48 horas.
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Dr. JulIO 'Doin 'Vi�ira
Formado pelitFac'uldade de Ciências Médicas �iJ!l;

Universidade do Distrito Federal.
.

Especialista em doenças dos olhos, 'ouvidos, nariz e
garganta.

.
Ex-asaistente na Policlin ica Geral do' Rio de Janeiro.

na Caixa de Aposentadoria e' Pensões da Leopoldin a
Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especíal.ízado em Tracoma no Departamento.
Nacional de Saúde..

. ,

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

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

diagnostico e controle da pressão arterial.
. Tratamento e Operações na Especialidade.,
Consultas: Diariamente das 9 às 12 horas 'e das 1.t.

,

às 18, noras.
. .

Rua: 9 de Março, 594. - Joinville - Santa Catarina.

Dr. Bcldêo
Cirurgia Geral T Álta Círurgía ._ Moléstias de Senhoras-

�
. '- Cirurgia dos 'I'amores -
Da Faculdade de Medicina da Universidade de São.

Paulo. '

,

Ex-Assistente de Cirurgia dos Pr�fessores Alipio
, Correia Neto e Sylla Matos.
Cirurgia do .estorriago, vesioulae vias biliares, intestínos.
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero"
ovãríos e trompas. Varícocele, hidrocete, varizes e hérnia,

I Consultas: Das 2 às 5 horas, rua Felipe Schrnídt, 2"!.
(sobrado) - Telefone: 1,.598,

Residência: - Avenida T'rompowsky, 7'- Telefone:::
M764.

DR. ANGELO F. FONSECA

CIRURGIÃO ,D E N TIS T À

Rua Jerônimo Coelho, n. 18 (Sobrado).

Horário: Das 9 às 12 horas e das 14 às 18 horas .

�

Viagem com s(>·gurdoça, 'II,�.e ràpidf!z
s(> NOS CONFORTAVEIS l\tlCR()-ONlHl!� r�o �

RA?IDO . «SlJt-8R�SILEI80}) r
.

FhriaJ1óp(Jll� - hajai ':""" Joinville - CU"itjb� !
.�

/lc.,·e'"n'C·J A ,. Hua De-odoT'o e.squma da, "i
• Rua Tenente Silveira I

,
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.

UMA VISITA A

FÁBRICA DE ,MÓVEI�
,DE

_li'lUZ;1 UMA & IRMÃO�
CODS. Maha, a7
Florianópolis

ESCRITÓRIO, DE
� ADVÓCACIA,

.,
Materiai8 de Construçlo,

DO SOLICITADOR WAJ, Beneficiamento em Geu.i,
, Dm CAMPOS .Madeiras. para todos., o,._

Adv�cla em ••aI
'

Fins, Aberturas, Assoalho...
'

'FuncioDA junto ao. I••tI· 'F�rro Paulistã; etc., Madei·
,

tutos e CaiXas de Apos-eata- ras de Pinho,' Lei e QuaJjd�..

doria; Acidentes do Traba· de.
lho. InventArios. Soeiedada; .. Escritório, : Depósito •

Naturalizações. Oficinas - Rua' 24 de Mai4:Õ
Escritório: Rua Vitor nO 777 - Estreito "I'"' Florilll- �

Meireles, .0 18 - 20 agOar. nõpolis.
'

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

'_

ATL.AN-r-IO·A
OS MEL;n:ORES �TiGOS! OS MENORES P'REÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIOS -- ELECTROLAS - AMPLIFICADORES _. TRANSmSSORES -- DISéos TOCA-DISCOS. AGULHAS
ENÇERAD�AS -:- GELADEIRAS - LIQUIDIFICÁDORES BATEDEIRAS VALVULAS AJ.JTOFALANTES,·_ RE-

r{Y:$l''',�
-s;;_:�; SISTENCIAS CONDENSADORES.

•
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O mais oomplet9 estoque de peças para radio
Rua 1 de Setembro, 21 e 21 A - Flc;»rianópolis

, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSÁRIOS: ,
. /

SRA. OSWALDO RIBAS • De Turv'Decorre, hoje, o aniversá- O
.r io natalício da .exma, sra. E TRISTE MAS É VER- Francisco de Paula, Caxias

-d. Waleria Grams / Ribas, DADE e Canela e São Joaquim e

-digna esposa do sr, Oswal- Nosso ilustre Governador Lajes em nosso Estado, nos
-do Ribas representante do! está praticando uma grande compram quasi tôda a s-ó-

, .Laboratório Wander do Bra- injustiça. Sim, Injustiça ou bra de cereais que produzi-
sil S. A. erro imperdoável. No muni- mo� e aindaj nós f?rnece
FAZEM ANOS, HOJE: cípio de Turvo eJltá constru- muito do que necessitamos I I

�A"a"'.•1\SENHORES; indo uma pontcT, e nbã,o un:a e mais a carne gorda paraa-.
.

.

'S'��I, .WI'itM,.�j,.. �!j....._..�..",.:. _. ,.-
-- Di'. Vinicius de Olivei-. ponte pequena, am em nao límentar nossas famílias. A til Q

� \ .I�.i.' /
. ,

t d ínt êstes deveri • l1D' I \ "

""'ií?"n',l'-'!�i>""TR, advogado. servira a uma es ra a IJl er- estes evena servir primei-

�U'Sf{�
I I'

.

_._ Nestor Teixeira. estadual, mais sim a u:ma 1'0.

�

. i' "
,

" II f
\ \ I'

I.

-

.;-
.

-- Alvaro Luiz Martins' pequena quantidade de co- i Não importa a S. Excia. PA:"R" S''E'"RYI.R'
'

AQ'
I

�Íl'âRA\'
1 $\,'�'.

- /ici
.

Veiga. lonos. Esta obra está�sendo 'que os viandantes pela Ser-
_ Antenor Sena. feita sôbre o Rio Manoel AI- ra da Rocinha facam filas

SENHORAS: ves, no distrito de Meleiro,
:

para transpor os Rios Ro- ' \1
.

\r \�''.
.

<• .".

.

_ Esmeraldina Santos, .somente para servir alguns; cínha e Serra Velhá (adrni- I /".,.. .,. \

_ Maria Conceição _Mou- �artidá�ios de �, Excia. F,az i rando �s belos pilares lá I ,�
.

\ 'J:a, viuva do saudoso, ar. lêle mUI bem;. eles tambem
i construidos pelo seu ante-

. '\ 'I' U·'·�"·IlOfI1I··· """"'L
.._ ....H""""''''' ....

-J040 Moura Junior. I n,ecessi,tam! M�is necessá-' cessor) , perdendo dias, que-
--..........__�\\. iI (.1 \

\

\ T L
_ Eulália B. Silveira, dig- i 1'19

seria S. EXCla. mandasse: brando carros, atrazando, "...,lo:. \
"',na espcaa do sr. Gustavo

I' t�1'minar as pontes sôb�'e os I' suas viagens.« quando não ."". \
\

I \\ \ 1
'Ç3iJveil'a.

- ..' rIOS Serra Velha e Rocmha, ; são obrigados ficarem dias .� .

\ \ I

II {
.

-;-- Maria Conceição Fra-' na estrada que liga os E's-' aguardando o consêrto dos ('-L�__��,,�... ,,/ .t" \�t �', i

.goso Lirihares, digna espo- t�dos de Sànta Catarina 'e carros ou baixarem as I
. \� \ I

-sa do sr, João Línhares, ,RlO Grande do Sul pela SER- águas, Fossem todos os

pre-l
\

�tj__ Maria .Silveira de Sou-

. RA, p� ROCINHA, porque, juizos causados. por àqueles ,..... �.' r....:.�
-za Digiácomo, digna esposa a estrada que passa por es- rios, somente em veículos, TU�SDOR1BS �� �

,

-do sr. Vereador Rafael Di-
.

tas não serve somente para
i
teria em muito ultrapassado, .

.

-'ue.RÃo LA""""

-giácomo, do r. S. D. lalguns colonos, mai� sim, o ; o valor das obras a termí- I

aB'RBOS
.

_ Olimpia Dias Silva, sul .de Santa Catarina e o
.
naI'.

'

digná esposa do sr, Aprigio norte do Rio Grande do Sul.l Não será por falta de di-

'Silva, alto funcionário Ida:- Os municípios gaúchos de
.

nheiro que deixa de cons- I
:Se,cretár}a da SegurançaPú- Bom 'Jesus, Vacaria, São, truír esta: pOHte�, pois nes-I, GRTnQI�LONQ(\ S I
1;Illca. ' ! te caso nao estar-ia constru-

'

.
dt1, Im

I

lJO
-

�'o.d,,�&' ;

VISITA: ji�l(lo àquela sôbre o rio Ma- �O�l: I
SR. RUBEN DE HARO I noel Alves, denti..o domes-'

. •

Deu-nos, ontem, o prazelr mo município de Turvo, Que
'

-de sua visita, o sr. Ruben de I dirão nossos vizinhos quan- Os menores e. Irrec-adaça-O dO'j I. de Rendal-Iaro , Secretário da Prefei- do souberem? J.I
-tu:ra Municipal de Piratuba, ! S. Excia. o 'sr, Governa- O" 'Caronaval As arrecadações do ímpos-jmilhões de cruzeiros; Sal-

Gratos.
: 0.01:, deveria pezar Sl�?- cons- to de renda no Distrito Fe- vador, com 18,7 milhões;
I ciência e ver onde está. a O dr. Mário de Carvalho deral, entre janeiro e maio Curitiba, com 13,1 milhões;
maior n.ecessidade, Rocha, Juiz de Direito Pri- de .1951, somaram 572,9 mi- e Belo .Horizonte, com 10,9

12 DE FEVEREIRO vativo de Menores da Capí- lhões de cruzeiros, enquan- milhões. As outras capitais
Assine "O ESTADO" ....

A data de hoje recorda- tal, baixou a Portaria n9 563 to que no mesmo período de arrecadaram menos de 10

nos que:
.

'. ,I" de 6 do corrente, regulando 1950, êsses recolhimentos to- milhões de cruzeiros. --
- em 1739, substituindo' I d d d N a participação. de menores talizaram 452,2 milhões de A marcha ascensional

a Gomes Freire de Andrada rm,80 8 eT.8 • nos folguêdos carnavales- cruzeiros. das arrecadações devidas ao

depois conde de Bobadeía, '" do' Bo
.

á I-
-

. cos, no, (rorr�pte ano. Esses dados são extraídos imposto de renda, nos últí-

toma. pesse-do cargo d,e ca-�. , _ _1_ l_O _ . ,.>. ,I, �a.:" ,pr.p}��W��o�sta�.: do úl'timo númeró do "BoI'i�- mos-anos, p�de-.sel' aprecia-
pitão-mór da capitania de Recebemos: uso de lal1ç�-perftimes; tim Estatístico" ·do 1. R!-G. da-atta-\!eSo dos -seguintes te-..

São Paulo,.o fidalgo d.1 Luiz "De ordem da Me;:;a Ad- comparecimento qe menores E., que publica tambem os tais anuais: no Distrito Fe-

de Mascarenhas, depois con- ministrativa desta Irman- de 14 aÍjlos a bailes, desa- montantes dessas arrecada- deral, em 1948, 1 315,2 mi

de de Alva, cujo governo fi- dade, 'teliho a grata. satis-l companhados de pais ou res- ções nas restantes capitais lhôes; em 1949, 1 548,2 mi-
-::PRESENTE DE _MILIONÁ-

cou extinto. com a subordi- façãQ de levar ao conheci- ponsaveis; ingresso de me- brasileiras. Em São Paulo, lhões;. e 1950, 1 853,3 mi-
RIO nação daquela capitania à mento de V. S., que em ses- nores de 18 anos nas casas foram arrecadados nos cin- lhões; e, em São PaPulo

O Altar. da Pàz, feito· to- (
..

do Rio .de Janeiro; são de Assembléia. Geral, de "danclings", bars notul,'- co primeiros meses deste .capltal), em 1�48, 1210,7
-de de prata, ante o qual es- _:_ em 1821, por Alvará l'eali.,;ada em 28-1-52, foi nos ou bailes 'públicos; ven- ano 368,9 milhõeª de cruzei- milhões; 1949, � 416,3 mi.-
-tá o féretro, foi um presen- desta data; é restaurada a empossada a nova Mesa Ad...d:- de bebidas alcoolicas; dos, total sensivelmente su- lhõe.s; e 1950,' 1 581,6 mi-
te do milionário norte-ame- '

comarca da ilha de Santa ministl'ativa que regerá os participação em préstitos e perior aos 314,8 milhões re- lhões, de cruzeiros.
ricano Rodman 'Wanamaker, Catarina, independente da destinos, da Irman'dade du- desfiles de sociedades

car-,·
colhidos cYe janeiro a maio

em homenagem a seu amigo, d P
.

Al F'
-.

d 19 O "d'
e

.

orto egre. ICOU as-
I
rante· o ano de 1952, fícan- navalescas.· . e 5, o que eVI enCla o

'0 t'ei Eduardo VII. sim anulado o Alvará de

161
do assim constituida: Para ot;ganizar e dirigir 1 de 1950, o que evndencia

,

ii. carreta em que será le- de dezembro de 1812;. Provedor - Raimundo os serviços de vigilancia'foi sensivel acréscimo ocorrido
v,,-do o ataúde do rei à esta-'

' . ,

_ " .

- em 1840, em Coi.-itiba- Domingos VieiTa, reeleito, designado o Comissá'rio Li-Inas arrecadações do genel'O,

�a,:.. fen,:ovIan� .loc�!: Wol�
nos, às margens do rio Ma- Vice-Provedor - Iraci dio .Firminio Cardoso. .não só na capital- b:mdeiran

-f,el L011, e de _aI blhana: teu- rombas, é 'destroçada pelos. Romão de Siqueira. 'JY••..N".IY'-Y........................,.,.,........
, te como nas demais capitais

i��::. �Im canh�o ,de 13A h�ras, legal!stas uma .força "far- l° Secretário - Érico .Is"ola Industria lprasileir�s. '. ..
I-l.1Lado de velde, Sobre ,a r.oupllha", a cpJa frente se tRosa.

. .
"

•
. . I A capItal que Ílgura em

'f:�'tTeta c()l��ou-se .um atau:. en�ol1trava o coronel Tei- 20 Secretário - Silvio da 'lorl�Dópolis ,I terceiro lugar '� Porto,AI:-
d� de madell a talhada e po xeu'a' Wolff da Costa I 10 .

Li
gre que nos ClllCO prImeI-

1;;�;;. �entro do qu�l irá o
_ 'em 1864, fa1ecimento li Tesoureiro _:_ Mai-e�s Ma- I .AVISO _, I ros' mes�s de 1951, aparece

��:,�"l. o e� que hOJe se. en- do conselheiro Pedro de AI- lloel Cordeiro, reeleito, I '.
Chama-se a ate�ça� dos

com recolhi!lleiltos no valor
.

- Recebemos:
"'OHtrC> o corpo do extm�o câMara Bellegarde; nasci-! Procurador Geral _ João ,l-dl?l?mados em. cursos_1l1dus- de 38,0 milhões de cruzei- "Os moradores da Coloni-

monarca, .Qua�ro dos seIS do a bo:t;do da nau "Princi- Pedro Martins. tr�alS para as I.l:s�ruçqes, �u� ros, contra 31,8 milhões em nha, Sub-distrito do Estrei

?a_�alos puxarao a cal�reta e
pe Real", componente da Procurador da Caridade

bhcadas no D:ano OflcIaI idêntico período de 1950, to, pediram para que solici
u'ao monta�os P?r soldallos frota que trouxe'para o Bra- _ Armando Barbara Vilela.

do �stado e afIxadas na por- Seguem-se Recife, com 19,8 tasse junto aos poderes com-

-da-�eal.Art-flhana Montada. sil a familia real lusitana, Consultores:
tana da E�cola, ,referentes ._.:.,._ - - - -:.,.... petentes para que seja colo-

GUARDA DE HONRA fugida das tropas de Napo� Leopoldo Cândido Pires a?s .cursos ll1tensl�os de me- • cadas algumas torneiras

De ambos os lados do a- 1
-

I F
..

h I d
.

.

M 101'
.

R J
_' call1ea de Automovel, Ele- ! DS CRiaNçaS com.o ,pI'eCI'oso' 11'.qUI·do q.ue

eao . 01 marec a, e. cam-, anoe. lmplO amos, oao
,"d I' C

' . N"
.

ta(lde, gnando êste chegar a po do Exército bras�eiro e i Tolentino, Avelino Sabino,
tIlCI a( e e arpI?tarla a- " é a água,

Londres, marcharão mem- professor de matemática; Souza� Timóteo José Mar- ,v�l, � serem reahzad?s n? \ PREfEREM
t:. Pois' tendo dia a dia au-

�ros da companhia do rei do 1881
-

t
.

l'
Dlstnto Federal. As ll1SCrI- \J'

.

. mentado aquela localidade e
.

- em ,sao ermmu- ques, Arno do MeneIes, Eno -

t
-

b t t' 15 !ff; , '

. OI'pO de granadeiros. Na es- dos os trabalhos de revisão Medeiros e Francisco de çd.'oes e� ara0 Aa er as alh�d' ';' até' já deram o nome de ci-

-tação de Kings Cross mOll- do "traçado da ferrovia D. Paula Vieira,
_

o corrente, os escp I os Idad� alta, e sendo dificulto-

tarão guard'a de honra for- Tereza Cristina, desde Im-' . Suplentes: .
serão asseguradas passa-

I
so para aqueles moràdores

ç.,,,s do exercito, damarl'nh'a' gens e hospedagem. f d 'dbituba. até a Lagu.na; ./' .

João Leocádio. Conceição,
azer po�os eVI o a gran-

"'" rl
. - Cid Rocha, Amaral - Dl' _ I I

'-' 'u;l aVlaçao, _ em 1889, aSSllme o go- Antônio Agenor Pereira, AI-
'

! de elevação do terreno, os

Enquapto o rei for vela- vemo desta provincia o vi- varo Máx'imo de Oliveira,
retor. • ,moradores daquele local so-

do em WestmÍnster Hall, ce-pres,id.ente ·dr. José Fer- ,Manoel Go�çalYes de Lima, DR. POLIDORO ERNANl i licitam de sua Excia. o sr,

m.ontarão guarda constante- reira de l\�elo, que então e- Paulo José Rosa, Aquino SANTIAGO
•

'N

'

Governador providencias no

Yr�ente oficiais da RAF,. xercia o cargo de chefe de Tomaz de Lima. Sebastião' AUSENTÉ 'desta Qapi-
I sentido de ate'1der no pedi-

,!i::no�l��::�';:::O:� ::�:i�n��9�'elfuU:,d�����' �:i!�,S,:��: :;I:::�::, pe� , !;.�p!·�··E�J..�R�:.::..�D:.:··,.....E·_··_:U'�:__;.--.......

-S·
....

·-Ew
..�� I ::;'���I�;::::�[,;'����

A' Câmara Naciollal do "R '1' H"!
'I'em qllasI' 1 l'lom t

. cano a-u mo orn, em oportUnIdade, quero expres- _
qu e 1'0 em

Comércio de Londres ánul1- homenagem ao impoluto e sal' a V. S, os plfOtestos de bu�ca de um pote de água
cia que o comércio fechará querido chefe, qlle ent"'o mI'nha. a'lta con"I'del'9ca-,0 a I' para suas casas".

« �,' Perdeu-se, no trajeto entre a Rua Pedro Soares e ,o
as portas desde que se ini- presidia o clube l'epubllca- quem DEUS GUA,RDJi.

.

.

,

t' f' b
' ,

ol1lbus "Agronômica" e do oniqus ao "Morro do Céu"" ':ASA MISCELANIA dbtrt-o
c.le o cor e,JO une 1'e ate a no "Esteves Júnior"', ·-desta. 'Érico Rosa _ 10 SecI'eta' _

".

in limacão Castelo de 'I
uma barre'te de' ouro com uma grande pedra de ametista. 'lufdora dos Rlelto. R.C.A..

.
·no caplta , f'io". Pede-se a quem achou o obséquio de entregá-la n'esta '.íl",,�- V41V1J.l .. ", .. Dijll"'\tII

vVL'ld2or. André Nilo Tad'asco Gratos. Redação, que será gratificada. Rua COMfllbéiro VllIirlL ,

o ESTADO Florianópolis, Terça-feira, 12 de Fevereiro de 1952

., -Vida Socia1Pelos Munieipios

Camtá.l, Gravata., pu.
,ki!>1i Meia. dali melhore.
pl'1lOl! menores preço. 16 ' ••

'CASA MISCELANIA - lC.".
(:�,tI"liIlheiro MafrL
------------�-------

No Attar"�'da'
Paz II ••

Dr. Guerreiro da
·'nDsieca
AUSENTE DURANTE o

M.tliS DE FEVEREIRO.

BILHETE.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4' Florianópolis. 'T�rç�:.reira, '.12 "dé Fev�reiro de: 19�2
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�.

�

r
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, "' -. � CARNAVAL A' JATO "
.

D� 23 - SÁBADO" 2:�,SEGUNJ)A',E'2.;;TERÇA-F�JRA, GRANDIOSOS "BAILES CARNAVALESCOS" ÀS 22 HORAS. DIA 24 -

nQMINGO _. "MATINÉE\íNFANTIL'! J)AS·16 ÀS 19,15 HORAS E. "JUVENIL" DAS 19,30 ÀS 22,30 -- PARADA INFANTIL E

ELEIçAn nA RMNHA"DO 'CARNÂVAL,-DE 1952 ..� VENDA DE MESAS DIA 13, QUARTA-FEIRA,ÀS 19,30:HORAS, HA,VENDO
DISTRIBÚICÁO DE SENHAS As·g HORA'S nA MANHÃ NA SÊDE DO CLUBE. SERVIRÁ DE INGRESSO o TALÃO DO MÊS

- "
.

'
.,

.'. "
" • ? ' .'

I)E FEVEREIRO.' ti

'
.

. '

•

Óe.r-

(Alvarus de Oljvelra) 'São Lourenço aproveitada
O govêrno tomou provi-l (não se deve' esquecer a

dencias várias para metho- I nossa sugestão para atrair
.ra de alguns portos do pais indústrías que aí desejem e

e entre eles se acha o de Ni- dificar). Niterói aproveita-
terói. r-, râ muito e seu 'progresso se-:

:;'
0/ sonho que o-Presidenfe rá. enorme, .

�::í,�=:���,:��t�:� ��� ��tE:��,��:��l:;i�E:�;�; �;::i!,(��::�.�_;.;.:".:....,:��....::.:,:.,.::."
'

à capital fluminense, até ho- do com a necessária urgen �,' c;:, �':
.1€ ainda não aproveitada cia. É realização 'das mais

'

levou a1J0S para chegar
.

II felizes e das mais patriótl
urna realidade compensadc- caso Para é que Feliciano SO�
Ta. dré, .o grande Idealizador da
,Ag!ora vemos. felizmente ",obra, não, esteja vivo para

o u e o Porto de Nit�rói será ver seu sonho transformado
'tlma Idéia concreta, ass -m em realidade!
'Como fi aproveitamento do a
i'frro 'lê '::ào'Louren� :we
certa. vez sugerimos ii ;,8-
"embléia Logislativa '�, l'"s
tudo ;., e .:i� .fizesse _f)�.t;Ü

N e,'II Jersey nos Estados I'
'Unidos: - Atraísse a indus- I
tria do Rio, dando lhe faci-

'

lidade, para '2. extensa área
'r()ub2c:.� ao mil!'.

O Porto do Rio de Janei
io emucra (..'J:'r) suas arnpl ia
ções, :, J' esrâ dando er :tt<i

do recado, r.ero exces-.o +e

":?"i'j,;1 'e dtf:.:<;·ga. O' ;')l!v
,.�� l',;-itc':5i "';�I·6. ótimo ·:��.I, r-

.

', ...• adjutór io jois to 1.1>:1 d
.... ,,··;'·'!'iil ·!f;;-.::·,&da ao 'er: ,

tório fluminense em vez de
.ser descarregada no Rio pa
ra atravessar a baía depois,
irá

\ diretamente ao seu 10-
cal, Além da facilidade e do

: . I"
'

•

u,.-rlo dei M�"'O�Qlef .. '

'. r
·Um 'DOV� pi rt,o n'�\;.,G'_aDabara!

., ,

Rua Vitor Meirel1es,
,60. - Fone 1.46K - Flo
r ianépolis..

D,r. I Clerne
G. Gôlletti
-- ADVOGADO -,

P'-'r'macias" d":�. ., {�

, dr) PI -ntáo
iH Sábado - Farmác'ia

'

Noturna - Rua .Trajano,
17 Domingo - Farmácia

Noturna _:_ R�a Trajano ..
23 Sábado - Farmácia

Esperança - Rua
lheiro Mafra.

Conse-

descongestionamento em 24 Dornn igo - Farmácia
parte do, Porto do Rio, o Es- 'Esperança _ Rua Conse
tado do Rio recolherá dire- Iheíro- Mafra.

'

tamente as taxas alfandegá- 26 Terça-feira ..- Farmá
Tias e êste .dínheíro do "'seu cia da Fé - (Carnaval) _
comércio será aplicado lá Rua Felipe .Schmidt.
mesmo, 'no local 'em que as' O serviço noturno será e

mercadorais são c�nsumi": fetuado .pelas Farmá�ias
das o que é justíssimo L " Sto. AntÔnio e Noturna .' si-

Com o porto em pleno fun- tuadas. às' ruas,',João PiAto e

,,:.ionamento, com li áreã de Trajailo n. 17. ';"

( .--:::::=====::::....;_ ..Compre pelo me

\ nor preço da cida-
i
de o seu refrigera

II. dor NORGE, mo';'
!

i d�lo '1�S1, com ga�.
! I ra�tla real de

,

, 5 anos.

'�

..

i
\ l

OSOJ '8ama & C.ia
.

Caixa 'postall 239
Telefone, 1607,-

• I

.I

.
<:

-»

::.:.;"

, r
.,:; ....

Dístrfbuidores

�
C. RAMOS SIA

__,__�---1-'-------,-,,---- -,-----------...,.------

Comércio - Transportes .:
-Rua João Pinto, 9 Fpolis

TI',anllp ....rt•• teo,uh::are. de c,,, ga "
'

, . I

I SAO F'_ANCISCO no, �Ut
'

oa.ra
.

NO,VA VORI
I

.

, Jnfo!mea.;:5.", Gomos Ar,Jenho r

, �..... :DPP�li.- C.rlol CHoc,pcke S/A
- C l,_ ,.C·eIletoTl')f) 11 :1) 7

li. fM:ROIlOdRi• EtMeICAGC' 'ti
!
" .. r.l r.DCI'CO do �Ul-" IIr o. Hocpcke 8," -:-'

.

-, ele ODe u
" D. I

Ru'a Jeronimo
'

, Coelhol 14
FLORIANOPOllS

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

I 11l1l'I�IbIUU DA
)aOHICULT'URA,

I

.;,

,,;'.

SERVIÇO DE ·EXPANSAO
-

DO TRIGO
I. R. de Santa Catarina

AVISO
A Inspetoria Regional do

Serviço de Expansão do Tri
go, em Santa Catarina, com
séde á rua Visconde de Ou
ro Preto, n. 51, em Florianó
polis, avisa aos

\ senhores
agricultores e moageiros -de
trigo, que está habilitada a

vender-lhes, sob as condi

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

Preço - Cr$ 30.000,00; li
prestação, sendo dito preço
acrescido dos juros de 7%
ao ano, sobre o saldo deve-

,

dor respectivo e mals a -co

missão de 1%
. referente' à

I taxa bancária.
O comprador, .na ocasião

da assinatura do, contrato,
pagará aIa prestação, cor
respondente a 25% do \talar I

do silo e mais a referida ta
xa de 1%. sendo. que o 1'e8-

• tante poderá ser pago em 6'
prestações semestrais de
Cr$ 3.750,00, �ais os juros.

;

-F'Ior ianópol is, 23 de ja
neiro de 1952, .'

Germano G. de A. Farta
,

-' Inspetor Fegional do

,'SET;
,

Aulas d{j· Inglês
PRATICO E 'l?EORICO

Professor Ronson
Rua Deodoro nO·3 sob.
Diariamente.

Dás 8. iJ,�.12' e das 14 às 19.

,Fraquez(I'; em geral"
Vinho Cre·osotadD<

i (Silveí�a)
----

VENDE-SÉ
ou

-

, ALUGA-SE
Uma casa de matérial com

todo o conforto, sita à' rua
Antônio Carlos, em São J�
sé.
T�atar na Padaria "BEI

RA-MAR", com o sr. João
José Leite, na mesma rua.

0L3

VENDE.SE

, .

Lp(HOna·S8 Plann
Púa principiantes, à rua

Uruguai nÓ 47. ;..

Dois lotes de terra $itua-
I dos na rua' Demétrio Ribei�
1'0, nesta Capit'al, sendo uni
d(' esquinà próprio para
construção de c1asa de' co

mércio ou residÉmciaL
A Úatar na mesma rua n.

38. com Vilela.

I . Sabão" . I
I "irgem. E$peCialidade s�BÃn'�(t�

i
i �a :ela. WETUL INDUSTRIAL�JoIDvllle-; (martla registrada)· 'f.SPÊc'l<,,,7.- J
_1_�:--:-_,---:-___..:..',__T_o_r_'o_ft, a, roup� ,br�_nq!li_ss..;..._i_m_a_·' __,,-_:mt'_"'7-"-_"-,--__-:--1

\

•
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Vaselina' 'l1odlda ' RITZ

t·
'

/( �

5 ho P, por mau 81ga, As R��Y oras,' i Cr���:;�:- 2,00 .e 3,2.0
I'N G L E S A FORTALEZA, 9 (V.A.) ,

A& 8,30 horas I· Imp. �té 14 3,110S
,

,

'n
"

- Encontra-se na Delega- Sessães da's Moças. ' ODEON

'll�. ,,'r
" II] cia de Economia Popular QU .\'fRO DESTINO ' � Não h�vení sessão eine-'}�.; i \'d J, um lot� �t}quatl·o .latas, co� Tedí!l;eolor Imatografl<!a.', ,

'

,

Itendo aCIma de OItenta qUI- Jnne ALLYSON '" Pd�r í ,Uma casa de madeira, 11�TO N fc A . A P E R ,I T I VA l�s dum� estranha mistura, LAWFORD Janet L�mT rualS�o Pedro n. 184 eSqUl-
, ',apreendido no M�rcado Cen-

_ Margrtrd O'BRIEN _,_' ..na Santa Catal'inà - Estrei-
'traI, onde estava sendo ven- 'Rossano BRASSL e EÜza- to. ;

dido ,como manteiga. E�sâ beth TAYLOR, Vêr e b'atar com a sra.
mercadoriá procede da' Ea- NGprogratna:, Delminda Prazeres, Aveni.
raiba, tendo a análise qui� Cinelalidia' Jornal. Na('. dR Mauro Ramos 10 nesta.
mica revelado conter 'vase- Preços:Íina e' outras, substancias

I 'Cr$ 1,5!� :::-: 2,0.0. e' 3,20.
prejudiciais � saúde. Censura _ LIVRE

.
, IMPERIAL.'

Na praia, da Saudade, em V' d'" 'I Ás 8 horas,i,Coqueiros, 3,0 lado do gru-, en e-SE STUOMBOLIpo escalai "P�esidente 'Roo- Vende-se a casa à RUa I com:-sevelt", com 45 metros de, Presidente CoutInhq nO '34. l1lP'rjd BERGMAN ..� Ma-'frente e á:rea� de 400 m2. Tratar com o sr. Antônio l�O VIrA!.!
..

Todos os lotes, servidos Cesario da Silva, das 18 às Noprograma:,
'

'd� água i:mcan�daJ e luz, ,21 horas, à rua Crispjm Mi- NotiCias d� Semana. ��ac.Informações no local com Irai 34.
Atuali lades

'

Warner Pa-"o qr. Gilberto !}heur.'
thé;

PEDREIRA
, .

Dá-'se a quem quiser cor
FERIDAS. REUMATISMO tal' uma pedreira, inteira
iii PLACAs SIJ'ILl'!'IOü mente grátis.

�UIi\!l de No"ue;ra Informac6es com o sr.
ItH u

, u ,.I�, .
I

Ady ,Brígida à rua Padre

lf(jldki9,��(l, au:dUar ao flH.l Miguelinho; 16 das J.3 às)8
tW.31<1tr.!to 1�1ll r;if1,'.11i1 /lOras. "

,......
"

\

,
,

'lud'o,Cresceu,! Meo:os, a Polícia ' ,'.'
,

",
'

",. "

,('" '

' :� ',' ,
..

,;'! <" �"'� ,.
,

,

- XIII _:_' ", ros, pOl':'peqlienó que sêja ; ,�
\

nem govêrno e nem gover-
'EXTENDA-SE A TODO ES- nados; até parece que se

"'fADO -o CORPO DEBOM- macomunaram para, deixar
BEIROS que contínúe prolíferando a

"indústria de incêndios".
Já, comentámoa, em arti- E muita gente "gaiata"

,goos anteriores desta série, a diz que ',a criação' de Bom-
lamentável imprevidência beires pararia o desenvol�i-'
'que privou da proteção dos znento dascidades que estão'
:BOMBEIROS .a 'quasi tpta- sendo reconstruídas a custa
:!idade das cidades catarí-: dos "seguros"; mas o caso,'
tnensea, e extranhámos que :

é, que nem todos os sínlstra
'tão grave 'descuido conti-. I dos tiveram essa sorte 'de
múe, apesar dos constantes, 'est�l'�m "segurados" é mui-
.ainistrcs que tê� arreba�a- ,tOI'> 'foram os, que tiveram
.do vidas hum�r:as e ocas�?-Ip:�ejuizos .to�ais., Constitue,'.nado destruições que tem ainda maiorra os que con- ,"
lançado na desgraça inúme- tempor-izam, protelando sem
zras pessoas.

" pre, ,dado o elevado custo
Nã.O' faz muito tempo; na das taxas, o segurar couve

"eidaà� de Joacaba, um in- n ientemente seus bens,
..cêndío destrui; seis casas, Reiteramos e insistimos
rmatou uma criança de,me- na nossa sugestão de que já
.ses e uma moça de dezoito é tempo do Govêrno do Es
.anos além de ferimentos e tado .estudar e estabelecer I'"�-queírnaduras em outras pes- um plano, e enviar um seu

'

.sqas ; êsse sinistro reduziu a delegado que, com plenos I
'

'cinzas 1 hotel, 2 bares, 1 ga- poderes, vá nas principaisblnete de dentista, 1 barbeá- cidades e aí consiga um trí
'l'ia. 1 sapataria e várias re- plice "acôrdo entre Estado
.sidências. MuniCípio-Municípes para
Em Joaçaba nada menos criação de uma Secção de

-de 5 incendíos num semestre Bombeiros.
" "

.

'Ü que eleva o prejuízo para Uma tal medida dotaria
'mais de uma casa por mês. as cidades de ,BOMBEIROS
'Foi ainda nessa cidade que

,.
sanando essa grave e ínjus

'uma 'enchente ocasionou tifícável imprevidência,
.

'ao
ç-gran'des prejuízos, arrastou, mesmo tempo que faria cres
'uma casa, tirou 'a vida a um cer o "Corpo de BombeirOS!'nomem, .arrancou ,vári"as do Estado", benemérita -ins
.pontes e .quasi carrega 'um tftuição destinada a prote-!'�airrd todo, alarmando' .os ger a população contra si
-seus moradores, Pois bem, n istros tais como fogo',' eh-
-apesar disso tudo, ninguém chentes, desabamentos' e ou-
-se Ievanta pára 'bradar pela tros desastres.
-criação de Corpo de Bombel- I ,

S. Suri
•

,S�rljJ i :S ..

1'
Ataca todo o organismo I

EM SIFILIS OU 'REUMA
TISMo' DA. MESMA. our-

GEM?
__

USE O PUPULAR PREPA-'
RAPO

Aprovado pelo D. N. S. P., corno auxiliar no
tratamento ua Sífilis e Reumatismo da mésma

, origem.
Inofensivo

cor;

ao organismo, agradável corno 11-

"

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

'totes'ã ven,dil

\ '

• -I- )

;' <,

,

.

• ! •

.'
'

.' -
.' ,

Florianópons,' Terça�feinl.12·a4! .fever�iro de 1952
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Trator Ford

equipado com

Esca:vadOl' Dearbom.'

�,,

'"'
-=-_

DERRBBRN\
i

,
.

..

'�
==

I :
4w.::

_

-=-
-.em sua

-r�

Tome sua fazenda mais moderna �mais

lucrativa, - com um Escavador Dearborn
• \.' .'. 1-

•

c<;_!lstruído especialmente para o Tratar Ford.

Permite-lhe executar com facilidade e raBi�
de z trabalhos que, manualmente, exigiriam
o es lôrço de vários hOTrienS durante vários
dias. A lista ao lado mostra apenas alguns
dêsses trabalhos, É tão' fácil de engatar ao

trator, e d�' o�ef.a:r, -que o sr. o quererá usar
-

frequentementi�(;'E�seW:preç(}'é extremamente
"._ • -- .� '<- '-'� -- � ... :;... .......r.....: ........,.o.:.'_ ..'''''�;''''''',__�,.' ""�.:.... •

baix-;;, Peça; ao Rêvendedor Fôrd, mais infor-
mações sôbre êste utilíssimo'

implemento.

Erguido e abaixado

pelo Contrôle
Hidráulico do Trator,

, .

. r

• Construção e reparo de estradas
e caminhos;

• Te�raceamento,�
• Aberturas de v,!los, a�udes,
alicerces efc.';

• Aferras:

• Nivelamentos;
.• Limpeza de terreiro. etc,;
• 1ra�s;orfe de arela,'adubo, .emente.,

I ,

ferramenfas etc.

l

15lt

-

i
RE \ ENDÉDORES NESTA C�PITAL:

'

-

J

IRMÃ()S'AMIM
l

__/
, .Rua Duarte Sehutel, 11

..
,

Cremes 'de F�.ulas
.

'

UNTEGUAL),
Atencão 'Senhores Comerciantes, > sirva bem os seus

fregueses vendendo as conservas alimentícias Gel�ia�.
Geléia é delicioso e nutritivo alimento .exclusiva

mente de frutas integrais e açúcar purissimo.
Geléia alimento ideal, saboroso como sobremesa> com

"

bananas assadas, saladas de frutas, tortas, pudins: re

cheios de' bolos, inegualável para passar 'no pão' e Ideal

para merendas escolares. I

Fabricado em Curitiba.
Único vendedor José Manoel da 'Silva, em Florianó- I

polis.
.

,

Rua'Assis Brasil - São José.
. \ '

Cine-Diário·

Vende-se'•

I
•

'

NRA VIDA

2' casas à �'ua Conselheiro Mafr;l n. 72 e 168.
i Cá'sa à' rua Álvaro de Carvalho n. 45. . -.

1 casa à rua Tenente Si'lve{ra n. 77 (esquina da rua

Álvaro de Carvalho).
I

1 casa à rua Tenente Silveira 50.
_

1 terreno no Estreito - Rua 24 dé MaJo n. ·70.7 dando
fre�te também para rua Gaspar Dutra sino '. ,

T�atar com N. Moura, à Avenida,Rio Bl:ancq li: 74,
na- parte da manhã até 11%, ou por ca�·ta.

'Maqu'inade,
cO�.tura·,"
Vende-se duas maquinas:

Uma de marca' "RENER""
completamente nova e, uma

"SINGER." (usada) ver e

tratar á praça 4V de No
'vembro, nO 20 (altos' do, l'es",
taurante Roi.'!!'.).

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
'

,Professora _:_ Maria,Madalena de Moura ferro
Rua Saldl�nha Marinho, 3,;1 _:_ ,1"one 737 M.
Prepara alunos' para exames de 'admissão aos Giná-

sios, Escola de Comércio e Escola Industrial: ,

O Curso aceitará alunos pata '1-0, 20s, -?0s, '40s' anos
Curso Médio.

.

lVhtrícu]a nas 18 às 17 hora" ..
'

Abertura das a,ulas aIO de lVIarçp,

Vende-sePl'eçO,3 :

Cr$ 6,20 p 3,20
Imp. até ,14 anos No Bairro Bom Abrigo,

JMPERIO uma casa de madeira com-

Á,; 8 horas', 'pletamente n,ova.
Sessões 'd��s Moças. Tratar com o ptoprieta- e
Rin Tiln � em: rio na Vidraçaria Rosario, à

OS PIORES ANOS DE-MI- rua TrajanQ 51.
'

"
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Florianóp-olis, Terça-feira, 12 de Fevereiro de 1952
----------�---.�---.----------�------�------�--�------------- ----- ----------------------------------------------------------�----�-----------------

6

'.'CE' .

. ':�� - .

=r=:":;

.'
-

-.:-
..•-

".:.
_ •• _._. _.

-'.
----.- -

"-_._-_._-
\

. sportívo
� _-.••••- ••_-.._.* - -.- - •••-_ _- ---.- _. ..-•••.•••-_ -

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

, "/

"'E'"'.'." ·····-··_·â
..
'···�· ...

.·········sta·o!
-- ,

.:

-0'''-
.. ,-" '. .-

,
.

\ .

Seleçã. Çatarioense a x' Sele.çãO JoinvHense·2 Cha��·ritêa�::ii:;:s: Seleçãe
Joinville volta com mais a';'jAchamos um elemento

r
inte., Aos: 25 minutos do prin'Í'eiro O� desportistas da capital, flata, haja vista ter derro

gressividade e conseguem l:gente e bastante, lutador. tempo Brandão cedeu o seu aguardam com desusado in- tado o Grêmio Porto Ale-
Em partida revanche, de- assinalai: dois bélissimos É possuidor -de bom chute e lugar a Alceu. Alceu deixou Iteresse a. realização da sen- grense, esquadrão que não

frontaram-se domingo a tar- tentos, e. vinham-se rscupe- bastante infiHrador, constí-" boa impressão. Foi autor de sacional peleja de quinta- tinha sido derrotado por
de, 'no Estádio da F. Q. F., rando aos poucos. Após es- tuindo-se 'um perigo c?'!:s- 1 tento �arà as suas

c�res'l feira à -noite no Estádio· da clubes argentinos. O Chaca
os combinados de Joi'nvile e, ta reação esbossada

-

pelos tante par .. .o arco contrário, Aos 3 minutos do período F. C. F. onde medirão for- rita fazendo alarde de seu

o representativo r do nosso visitantes é que podemos ob- boa atuação. Teixeirinha já1 complementar Nereu deixou ças a Seleção Catarinense x jogo, derrotou-o categorica
Estado. servar algumas falhas que observan..�s� acima e final- o gramado entrando Zabot. Chacarita Juniors, um dos mente, quebrando assim a

O prélio, apesar dos pesa- existem no selecionado cata- mente -Saursinho não foi O velho Zabot deu vida no- mais poderosos e bem arma- ! invencibilidade do tricolor
1'eS, não correspondeu inte- rinense, muito em tempo' de muito' fe1i7,. 'I'itubion em 2' va ao quadro. Impulsionou á dos esquadrões de futebol I gaiích'o. Portanto, vale a

gralmente a espectativa co- ser sanadas, ou tres passes excelentes de linha média e o seu traba- da Argentina. '1 pená
assistir na quinta fei-

mo era de 'se esperar. Espe-, O resultado final da por- Teixeir inha. Foi bem mar- lho foi aceitável. Aos 11 mi- -

ra a noite à luz dos reflete-
rava-se muito mais -da sele- fia, que como dissemos aci- 'cado 'e não poude aparecer nutos Cocada foi substituido O Chacarita J�niors se- res mais este prélío inter-
cão Catar inense que p(Jssu:i- ma não agradou-nos foi dt!' como �'a de se esp ..rar.. por Durmho. Darinho subs- gundo informações que ob- I nacional que por certo mar

dora de melhores elementos. 3 tentos a 2 para o seratch Os elementos que entra- tituiu muito bem à_Cocada. tivemos' é bem melhor do! cará época no cenário es

� maior numero de treinos -Catarinense. Resultado j-us- ram no decorrer da partida.' lt um elemento positivo e que o Estudíãntes de Lai portivo de Santa Catarina.
'.

tinha qúe se impor aos ra- to e merecido que .premiou Aos 18 minutos Testinha que criou algumas dificul-
.

'_.__.-. __.... - .. _

pazes de ,jóinville. Se de àqueles. que sempre soube- saiu dando ensejo a que Eu- dades para a defensiva 10-
um lado os pupilos de Loren- ram desempenhar melhor elides entrasse -em seu lu- cal.
zi jogavam' descontrolada- dentro do gramado. gar. • Os tentos foram mareados

11lente, o mesmo' notava-se Analise individual. Sele- I Euclides operou duas ou na seguinte ordem, No prí
TIO esquadrão visitante; Não clonado Catarinense. No ar- tres jogadas de vulto, no meiro tempo 2 a O pára a se

sabemos cerno eles puderam co' fez 'sua extréia .Adolf i- mais não correspondeu.' Eu,: lecão Catarinense. O pr i

vencer por 4 a 2 'no domin- n110. Foi pouco empenhado e clides vem caindo de produ- meiro goal foi de Teixeiri

go retrazado. No seleciona- os tentos consignados COl1- çãoassustadoramente. nha aos 9 mi�utos e o se

do catarinense, fazia-se sen- tra a sua meta foram de boa No segundo tempo Renê gundo de autoria de Saul
til' a ausencia Ida zaga Jal- fei�ura. Adolfinho �pesar de jSubstituiu Saul. Renê é um il'?S 19 minu�os no passe �a-
1110 e Antoninho, os quais muito esforçado nao conse-. elemento" que vem se so- gistral de NIcolau. No. peno
+reinarammuito e sncontra- guiu em nenhur_na vez que Ibressaindo. Criou situações do complementar.t.Aos fi mi

rarn-se em' /ótima ·forma. A foi chamado a intervir, a- embaraçosas para o arco de nutos Euclides e Teixeiri
linha média'·clalidfcou cons- garrar o couro com firmesa.·, Bosse e cabeceou uma bola nh.a. combinam niagnifica-'
tantj'lmente ;c�I'e�en'do ,de P0derá melhorar pois qua- na trave. Está em ótima mente até a pequel1,a área.

1nais conjunto. AS constan- lidades não lhes. faltal�. A

I for�a, física. Se'-:. trabalho Euclides serve otimamente
tes modificações. introduzi- zaga cornposta por Cahco e foi' muito ponco Jogou ape- a ,Teixeirinha e 'este enca

das durante o transcorrer Aduci inic:a lmente jogou nas trinta e ires minutos e minhou a pelota 110 fundo

,do match, vei; em'patte que- hem. Adtlci ('om mais expe- agradou. Aos 22' minutos das redes.
/ 11rar o conjunto 'aliás, modi- l�jeneia e b'i,quejo sobres- Aduci num choque casual Aos 19 minutos ouve uma

-j'icações nécessárias.�O ata- saiu-se até ,0 momento em com Bastirihos d,eixou o confusão na área. Adolfi

que ainda�mais uma vez, ex- que esteve em Campo. Contu-I gramado contundido, en- nho pegou· a pelota' é largou
{'eção feita a um 'ou outro e- do 'para figurar na zaga t·.- Úando Vico na' aza média' do que se aproveitou ,Basti
lemento conseguiram acer-; tular � preciso muito mais. I direita e recuando" Calico. nho. para abrir a, contagem
rar. ,

Calieo é um valor da nova; Vico jogou pouco tempo. para os de Joinville .•O últi-
Se isso acontecia D.or par- g'eraçã.o, tem qüalidades·1 Sabemos que é um grande�e- mo tento da tarde foi con

tes dos elementos dols-ci'atch Em certas oC�lsiões faltam-IIemento, bom marcador e signado por Alceu.
ainda pior era o d'escontrol'e lhe recurfOS.

.

/ auxilia bem o seu ataque. Os quadros atuaram as- Foi

re.
alizado domingo em

I
1° jogo - G. É. Aimará 12

dos Joinvilenses. Individual- A linha m&dia formou com. Não poude áparec'er: Na se- "im formados: Seleção Ca-' Biguaç!Í um interes['ante x Ubirajal'a 4.
'

) mente salvam-se alguns jo- Agostinho, Gastão e Osni. leção de Joinville poucos fo- tàrinense - Adolfinho,Ca-' ,'r' 2° jogo - G�aru,iá 24 X

$.1;adores. Seria exigir mUito Agostinho é muito esforça- ram os elementos que ao lico e Aduci; Agostinho, torneio de basquetebol mas- \1·A. A. Biguaçuense 14.
.

de u:qla equ-ipe que pouco 'óu do. Corre Oil 90 minutos, é nosso ver seI desta,caram. No Gastão e Osni; Testinha, cplino, patrocinado por uma 3° jogo - G. E. Aimará la·

nada poúde treinar, eontu- basta;nte i,éenico. Não sei a1'eo' Bosse pra,ticou algu- Nicolau, Patro.cíniQ, Teixei- equipe locaI. x Ubirajara 7.

do. .. não podemos justifi- que os' leitores que estive- mas defesas seguras e titu- Tinha e Saul. -----

cal' a péssima impressão dei- ram assiitindo o match no- biou em outras. Não é mais Joinville - Bosse, Man-
xada ao público que compa- ta�'am est.a detalhe. Qua�í laqqele Bosse que atuou na fredo' e Tiago; Alvareng:a, 'Ornel·O' RI·o-S'a-o' aau'loreceu' ao estádio da Rua todos os passes do AgostI- seleção Catarinense. Mesmo Cocada' e Ibraim; Brandão,. I
Bocaiuva. . nho foram entregues no pé assim agiu regulal'mente. A' Den, Bastinhos, Nereu e Re-

Jogos reálizados sábado e sinalou um belíssimo tento.
Ó jogo em seu decorrer a- do adversái'io. Contl'a o Fla- zaga M:ànfredo e Tiago teve nê. domingo no Brasil: \

' I \ Domingo: _ jI.!'l Rio-
presentou algumas jogadas mengo e Botafogo jogou co- em Manfredo a sua melhor Foram utilizados mais os Sábado no Rio de Jall�iro Bangú 2 x São P.�ulo 2. Em
interessantes .. Do primeiro mo "gente grande". Gastão figura. Marca bem de perto seguintes' jogadores: EllCli�

o Fluminense foi derrotado- São Paulo a Portuguesa de .

" a.o último minuto da,1a' fa- muito esforçado e cavador. e recnassa sempre com fir- des; Renê; e ViCo na sele-
pelo Botafogo pelo escore 'Desportos laureo.u�se vito-"

-se, viu-se o çlominio absolu- F'ez o que poude dentro dás meza. Tiago andou as ton- çfio catarlnense e Zabot; Da- N- I' f t PI' O'
. de 2 tentos a zero. ao sa- rIosa' ren. e ao a me1ras.

to da Seleção Catarinense. sua possibilidades.' Em cer- tas com Teixeirinha não a- rinho pela seleção Joinvilen- -

h I d f
.

d 3 t t 2'llemos o que ouve com o í p acar 01 e
,

en os·1:\ .

Os rapazes de Joinville tas ocasiões des�ambava-se pal'eCel,l mas tambem não .se.
'

gremio tricoloi'. Será que o I Curitiba - .Seleção Pa-
andavam caindo em campo, pára a violencia. O hercúleo comprometeu. Na linha mé- Apitou' o encontro o Sr. Zezé Moreira não pretende I ranaense 4 x Estudlante 'de.
dan.do-nos nítida impressão lutou· bas.tante. Osni o Cl'a- dia Alvarenga foi a sua fio' Newton MonguiÍhot"com bÔa

passar pelo seu antigo clu- 'La Plata 2. .

de que estavam jogando ca- que perfeito. Mais uma vez gura e?,ponencial. O antigo atuação. Estev'e indeciso em, be?
da qual,para sí. Francamen- mostroll"r.os as suas possi- defensor do Palmeiras de algumas ocasiões sem no 1 O FI 11'" G' S I

-

S. Pau o � 'amengo, .lY.1mas eraIS -;- e eçao
te, custa-nos acreditar que bilidadef'. É bem verdade I Blumenau saiu-se, muito entanto prejudicar a este ou do Rio de Janeiro foi batido Mineira 4 x Vila Nova O.
el.es venceram o scratch por que o elemento que .esteve I b.

em. Cocada não justificou aquele quadro. espétacularmente pelo san-I' Em São Páulo - Jllba-
4 a 2. Naturalmente os srs. f:iob sua>; vistas não foi. dos. a sua presença em campo e Preliminar -- Na preli-' .

2 1�' d N btos F. C. pelo expreSSIVO es- qua1'a' x :> e ovem 1'0
11ão de pensar que a seleção melhores, cor.tudo atuou Ibraim atuou com certa mo- minar defrontaram-se as e-

core de 4 tentos a 1. O Avan- de Jaú O.
.

J'ogou um futebol vistoso, e bem. É ,possuidor ·de bOnl rosidade. Não foi o Tbraim qàipes do A�aí - GÚal<ani. ' -'

---.;J- ._, •• -f'
..

--R'b'" "p
"

, te ,catárillense 1� IcaclO
.

01" 1 ell'ão reto - 15 de
nrá-tico, não ... nada disso. Ichute e joga com muita inte- que vimos no campeonato O C. A. Guaraní fazendo ya.-

uma das maiores figuras do i Novembro (local) <1 x São
Jogou apenas displieente- ligencia. Gostamos da sua brasileiro da Juventude a- ler do seu poderío, venceu V'l B I

.

C
.

t
-

d R' Ogrêmio de. 1 a. e mIro e aS- 1'18 ovao o 10 .

mente por não encontrar ad-' gtuação. O ataque formado madorista onde teve oportu- categoricamente"9s avaia-
versário. Quan®

"

estavam' por Testinha, Nicolau, Pã- nidade' de brilhar. Brandão nos pelo escore de 5 tentos a

,encendo por 1 tento a ze- trocinio, Teixinha e Saul te- na p�nta d,ireita foi fracJ. 2.

1'0, começáram pJs iiligra- vr em Teixeirinha a sua, Den o melhor atacante de
._'_

nas, jogo pal:a a às!,\istencia gÍ'áp.de figura. Gomo jogou JÓinville.· É' mnito infiltra- ItbJ\� Jacl·ntoe outras "coisitas mais". Em futebol este homem. Os pas- dor e arrojado. Chl\ta: mui- U'�
dado momento como se cos- ses par.eêiam ser sob medi- tõ bem ,e desloca-se com fa- Na data, de'!lOje, vê ti'ans-
tuma .dizer, deram um verda- das. Vdeu-nos a pena pre- .cilidade. Bem que poderia correr mais um ano de sua

. deiro passeio.' O primeiro sencair o Teixeirinha
.

na ser experimentado na sele- precio.sa existencia o nos
tempo tel'minou com o pla- tarde de domingo. Aos pou': ção. Bastinhos no primeiro so prezado colega e amigo
card de 2 a O frivoravel aos cos volta Teixeirinha a bri- tempo atuou satisfatÓria- Athos Jacinto. Figtua bem
(la Capital,' placard muito lhar. Consignou dois belís- ménte. Está fora de seu pe-' relacionada nos meios es�

justo e -que poderia ser bem gimos tentos e a sua atua- so normal necessitando de portiv�s da 'Capital, por cer
maior. Na etapa final, ós de ção foi simplesmente maru- um bom 'preparo físico. Ne- to reeeberá no dia de seu

Joinvi1le entrozaram novas vilhosa. Testinha enquanto reu foi .um meia lutador. anivei-sário, inequivocas de

modificações na defensiva e ,esleve no g,ramado .não apa� Gostainos do seu trabalho, monstl'ações de simpatià e

no ataque melhorando mui- receu. Nicolau muito esfor- joga muito para o conjun-! apreço. Nós que temos no

to o padrão de jogo. Aí e11- -çado, lutou bastante. É um to. Renê,na pOlÍ�a esquerda 14thos 'um dos' nossos me

tão fizerar'n fórte pressão verdadeiro motorzinho o foi outro que não justificou Ilhares colab'oradores, abra.
aos comandados de Teixeiri- nosso theia direita. Patroci- a sua presença em campo, camos efusivamente. e dese"
nha sem no entanto levarem nio foi o comandante do a- Os outros elementos que ,famos ardentes votos de fe
d.e vencida. O ataque de taque. AUlou muito bem. entraram posteriormente: licidades.

Nazareno Coelho

)

Não será lDais na quarta-feira
,

o encontro que . estava noss� leitores que este pré
programado para quarta lio promete ser dos mais in- ,

feira en tre a Seleção Catai-i- teressantes e disputados
nense de futebol x Seleção pois como sabemos, na ca
da cidade ficou transferido pital pode-se apresentar j

para o próximo domingo à uma bôa equipe com elemen
tarde no Estádio da Fede- tos do Avaí, .F'igueirensê,
racão Catarinense de Futé�. Guarani, Atlético e mesmo
boi. Temos a informar aos do Bocaiúva.'

Treina, hoje a Seleçã.o
Cafari�nse"

Sob as ordens do eoach" v.oeados p�ú;a os treinos do <"

Lou�'ival 'Lorenzi, deverá SC1��tch catarinense. Neste
estar" em aeão logo mais, à ensâ"io que será. deconjull':

.

tarde, no' gramado da Rua I to, LOltrival Lorenzi fai::á noBocaiuva, os elementpsl con- vas experi.encias na equipe.
.

" .

�

BASQUETEBOL ",

Novos diÍ'élores
Foram designados, pelo 1 Waldir Albani para compo

sr. Presidenté díl F. C. F., j rem o Departame�t? de F�-
,

-

. tebol da Federacao CatarJ-
OS srs. Eurico Hosterno, nense de �Futeboí. A eleil,
Procópio :pado Ouriqúes e I nossas felicitações.

J:ogar lufebt;)' e 'reinar
,

,'sim, dinheiro não
Até a presente data, os

jO-,
ma qo dinheiro, aliás desde

gadores do se-lecionado ca- a administr8çã:o passada.
ta�'inense não ,recebel'p,m os Não sabemos co�o é ,que es

seus vencimentos,'.

TemOS!
ta gente pode jogàl' fu.tebol

;5';1: '- sem ciinheiro. Como vae, não
certeza que o sr. Pl,e8'i'd€nt-€. t-ei'ern0s scratch· est-e ano e'a

da F. C. F. está proe�ll'ando I responsabilidade desta gen-
30lucionar ó grave proble-l te é muito grande.' /

I

I .

I·
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PROGRAMA PARA'OMÊS DE FEVEREIRO ',." -",

16 - "SOIRÉE", COM INICIO ÀS 22 HO-RAS. SÁBADO - DIA 23 -'PRIMEIRO GRANDE �AILE DE CARNAVAL ..
DOMING

O - DIA 24 - SEGUNDO GRANDE BAILEDE CARNAVAL. SEGUNDA-FEIRA - DIA 25 - "MATINÉE" INFANTIL, COM INIC

10 ÀS 16 HORAS. TERÇA-FEIRA _:. DIA 26-' TERCEIRO GRAND;E BAILEDE CARNAVAL.

, ,��.'�"'''. DA. '_PRISÃO;:',iE' VENTR� tOMANDO OS

""�: .,;':", '"
, GRAOS DE SAUDE, DO DIt'�"'FRANK :

I' ,_
" • , ,. �.

Parà' O Flgado" e Pri'slo de Ventre
, PRISÃO DEVENTRE' .;

N'..". BãiifdOriSdoMundo "

CIRURCilÃO DENTISTA O' I. t d 'N I:'nua Fefipe Scbmidt - Edif. Amélia, Netto - Sala I - S mOD� ros .
O epa, '

Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveolar. , "Por' AI Neto c;o; turado por uma expedi-
Tratamento círurgíco e cura de Abcessos, Granulo- Os "abomináveis Homens IÇãO de caça�oi:e: hindús.

,

mas, Quistos radiculares, etc. da Neve" estão novamente a- Fsta ,vers�o e apresenta-
\ ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN- traindo a atenção do mundo'leIa'pelo Coroneu K, N. Rana, V d' "COMIBEM_
TADU_R.AS, ?a.ra,�s p,e�sôªª-_q_u_?_v�"ex:r: de or.d,en�d9.: especialmente da Grã Breta- diretor. do Bureau de__Minas ,en e-se',';

,

'

_

'.
(I LabpratOl:lO Protético sob a �Ireçao de 'I'écníco �on- nha. co governo do Nepal. VENDE-SE uma casa
tratado especialmente no Uruguai, formado sob a

onen·I,
De acôrdo com a lenda, os (), Homem da Neve captu-

com otima área de terreno
- .

tação de um dos mais credenciados especialistas da Amé- Homens da' Neve são horr i- ludo teria o corpo coberto
para novas edificações, _, ,E SINTI.SE BEM r

, rica.
•

_

'

•
veis gigantes semi-humanos, I

de longos pelos castanhos" ',rua Críspim Mira n? 59,
Dentaduras sem, o Ceo da �ca ��bobada Platina), que' habitam nas encostas '1' caminharia c,omo um se',':: Tratar á Avenida: Mauro
'; Pontes MoveIs e FIxas 'Ia'o Monte Everest no Nepal. humano e tena a cara corno '

TlP' I T'
,

" Ramos, 194 ou Crispím Mi-
Todos os demais raba hos rotétícos .pe a .ecmca A primeira vez que se fa- 'lima cópia hedionda da ca-

84 •

't' Y
J h ra, .

, mal" recen e.
'

lou nesses monstros foi em l'a e um emem,
_" .. _ __

i921� Uma expedição de al- O coronel Rana explica ALUGA-SE
.,---.",.,.. pinistas que percorria a In-' Que estes monstros nunca'

Aluga-se, uma casa bem

p�' 'OJ
dia disse ter _visto, no meio ifcram antas encontrados

onf -tável à Alam'eda
,

" ,,;C', '

" 'da noite, um gigante hO,rl'io I pcrque SÓ 3aG'?1 ?e suas to- �dül��, �on,'der 'na 6,
.,S-

veL

dormi',ndo,
na �le_ve, I c,:JS dUl'a�t� a ,�?lte, ':1:,1 'I '1,) I 'I'ratar ao lado n? 2, no

II',
' ";: " Quan'do os alpinistas se i (,,', expedicionários nao ::::�

,

l/
�

/

I'
.

h
armazém. '

f
'

aproximaram 'para capturá- 2,rnscam a carmn '-ti' �aEne-'
, '

* ',.' lo, ele acordou e deitou,
'

a 'j,;es eternas dO"Even:<;:;, .,

I
,

"

,

{
.

� "
OUR"..1fTE ,TOO!} DIA. correr, :'in�e e tantos t.ircs

J,
A pal�vr-a _ abom��l:lvel I

t menta-se a_e caru: :'0 ara-

/" ,110>€ f/J1nFJOS foram dIsp�rados contra e- e.uma !;,aduçaQ �c .. ;.-mete� ;':'1':0,13 e, quac.dc possiv-I, de

I " J 1/1-l6<L,
,

- le. Mas o'gIgante desapare- jkng-ml ,a expre.s sa , que e,;J,n�e hu�ana..
ceu, deixando um rastro de : 0;,;1 nepaleses sempre '\S3-:'1 Não foi j.ossível ver, ,)

sangue que se perdia nas a1- ; quando se referem �"l:; Ho- Homem da Neve PI';)"J pelos
turas, onde os brancos não ; 11�fns, da Neve.

I w<'!ívos porque." se+ipre de

conseguiram chegar, ,
: O monstro, segundo o (:,J. l�'l'ôrdo COi11 o coronal Ran a

Agol';:l, o fidedigno jornal n l, cl Rann, tem- mais de
I
() monstro recuaou-se f• ..;(.

ing les The London Times a- d.'l6 metros" de .altura, <; a- �nel e morreu de for "',

caba de publicar..um relato-; ___:.:___:: __�_..--,�
_

rio do explorador El'ic Ship .. :
ton, que encontrotl nas en· i
eostas do Everest" as pega- !
das dos ,Homens da Neve, !,
Ao mesmo tempo. foram!

expostas em Londres as fo" I
tografias fle tais pegadas, i

tal como foram .. retratadas
I

•
pül' Eric Shipton. IÀ exibiçiio das fot0grafia::;

!é patrocinaJa pela Socieda-
de Real de Geogr�.fia, " ,

I Alguns obs,ervadores afir
!maràm que as pegadas são

Ide, uma ,esp�éGie de urso do'

I Himalaia, ou d� algum gran-
Ide macaco

,

Um jornal. de Londres
co,r.seguiu ('onfrOll�al' as fo
tl;lgrafias ,('''m pegadas de

, l:'r:o'o de Himalaia é de gran
de" símios feitas, em cimen
to humído no Jaràim -Zoolo
gico qe Londres, E as pega�
d.�s do Everest são muito
m<.,iol'es e de contornos di-
ferentes.

'

,

üm correspondente do .101'-1n.ai norte-a�el;icano' _The ILaqueadas e
:.lew York TImes, em hISto-'
ria datada de Londres, tra-
t_u do aSSU:1to em forma al
g'" ironica, dizE(ndo que as

1J':gadas d0 Everest são as

sir" porque, segundo uma

kc.ria, os Homens da Neve

Ex'a-'mp. 'de a'dml·ssôo DAS g-loás·IOS teJ:l'J o calcanhar para fren-
0.# u" te: a fim de poderem maIS

, 2a ÉPOCA EM FEVEREIRO '

ücUmente escalar as mono
Curs6 sob' a orientação da Profa. Antonieta de Barros b,nhas.

Fernando Machado, 32 - Fove 1,516, .�� En_quarrl'o isso, �a ,terra
MatríellJa aberta das 16 às j7 horas. 'Jos "abomit:aveis' Romen.;;
Abertura das aulas a 2 d!3�janeiro, da Neve,' o Nepal, diz-se
-Menslj.lidade Cr$,80,oo' '(pagamento adiantado), que um de3ses mOllstros foi

, j

Dr .. Octacílíe de ,'Araujo

�'
.

'7;

- ,-

Curso"- Particulár·
, São Vicente de Paula

.

REGISTRADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Matrícula para 10, 20 e 30 anos do CUl:SQ primário,

durante o mês de fevereiro, das 9 às 11 horas.
'

�'Alunos somente do sexo masculino -:-
,

Inkio das aulas a
- 3 d'e março,

'

DIRETQRA:· Prof�. Eurora Schaefer Meyer.
Professora: Normalista Therezinba Schaefer.
Rua Viscónde de Ouro Preto, 123.

'

----,--.. -�-�""�-"l--·--"'·'---

Rio d. Jaaeiro .er'o'
bem defeDdido. por

-4RLlNDO AUGUSTo ALVW8
... _.ii'

'

, ,v°lt_. ", ,

.b. ':Rio Dr••co. 128 - Sálu llOl/�
,

TeJf. 12-4942 - U-800IL

Deposito' .deMoveis
M'-O-UR'A'

Dormitórios - Varandas' -- Copas
Pastex.

,

Reforma de Copas Laqueadas - Pecas avulsas.
Ultimas novidades.

"-

Preços Módicos
Rua QonselheirQ Mafra nO 182 - Fpolis,

PILULAS,.DO AOB.AtDE MOSS ,

As vertigens, rosto quente, falta de ar,

vômitos, tonteiras e dores: de cabeça, !l
maior parte das vezes são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre.
As Pílulas do Aobade Moss são indica
(Ú,S no tratamento da Prisão de Ven
tre e suas man ifeetações e as Angioco

Htes, Licenciadas pela Saude Publica, as Pílulas dó Ab
bade Moss não' usadas por milhares de pessoas. Faça o

Sim. se não esquecer de

que a Maguésia Bisurad�
deve' estar 8emp}.'� ,à _

mão p�ra eliminar 08

sintomas, de arma diges •

tão imperfeita: azias,
côlíeas, náuseas, golfa •

das e' mal-estar.
'

,

Magnésia ,

"

Bis u'r'8 da'

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

'

130,09
'50,00,

'Noções de Finanças e Direito Fiscal ,,' ... ,,'., De Plácido e Silva
Comentários Cód, Proc. Civil - 4 vaI. , .. ;.,... - De Plácidq e SÍlva
Normas Jurídicas de dontabilidade' ".,.,:" - De Plácido e Silva
Comentário Cód. Pena,l ,."",.,.,.,., "

- Ribeiro Pontes "

O Divórc�o , " , , ,
- Érico Macie,l FO, : .

Teoria e Prática do Processo Fiscal ,.", , ..
' - Roque Gadelha 'de

'.

'Melo.,., .

6 Suicidio / , , , , . : , , , ,' ..
l
.•• , , •. , , , • _ ••• , ••• ' •• "

- Napoleão Teixeira
, ROMANCES

Dinheiro Gl:audo '".
i': '.-' , , , , . , , , , . , , " , �

Manhattan Transfer ,., ". , , , .. , , , ,

'Aventuras de um comunista ,.,." ,.,.".,.

3 Soldados '�.", ..... _ . , . , . ; , , . , . , , . , , :', . , . , .

Par'al'2lo 42 ." . , . , . , ..
_

.. , .. , , ,.. , , , .
'

, . , , ..

1919 """" '.' , , . , ., , , , , , . , , :, _ , .

Paz de Espírito " .. ".",., .. ", ,. J, , .. , .

A Espero\\pça ,.,., .. ,.,', .. ".,',.,.:., .. ,.:'
BIOGRAFIA

65,00
'W,oo

- John dos Passos, :
- John dús Passos, ,

- John dos Passos, .

-;- john dos Pas'sos , ,

-- John <los Passos. ,

-- John dos :rassos , .

� Joshlfa Liebmam .

André Malraux :,

45,00
45,00'
,50:óo
,

50,00
25,00
45,00
30,00
30,00

Atigusto dos Anjos' .... , '. , .. , . , .. , . , . , .... ,. . . De Castro e Silva, 25.00
Pedidos para Representações Ao S. LARA LTDA. - Rtia Senador Dantas.
.

.

.I ..

"'. �
40-tjo -- c, Postal 1268 - Rio de Janeiro, Acompanhado de vale postal ou

j

Jlchel{ue pagável no Rio de Janeiro.

--,-,_'_ ----

PETIDLIIR
,IIIRI[DII

, I

COltRA CISrJ. l

QUEDA DOS tA·
,

BELOS f DEMAIS
,

;.;

AFECtOU DO
(

COURO CABELUDO.

..' ••
<

.'
,"

•

t'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o N ·V I T E Ilhjor .Jaldyr iO Acentecleente 110
O v', c' I B itâ

.

'd t 'idal I' da Silva ,------
..Ice ,OI_lSU rr amco convi a as au OlM. (es'do, Por ato do sr. Presidente I

V'
· _- �

1 tcorpo diplomático, e o povo em geral para a lsls.a e
da República assinado na

I afIaS ,comemprac,oes assIna ara�, 00 em�Requiem que sera celebrada na Catedral Metropo ítana ] v-
G

'

bdi, .., 'I " pasta da uerra aca a e

F d d Dndo dsiaM15Rd� �o�ren�I às 8 horas da manhã em memoria
ser promovido a� 'posto de

I' O 20" aníversárle da r acul a e de
,

ireítee . . �I oIge .' . '., .' M
.

. d Arma da Infanta-K. Stuart Wakefield - Více-Consul Britânico. 1'. ajor, Ea, it N
.

I I,

...w. � �� � ..- w__••__••__.� �I:SS�O pr:ir��
o CO�l����:�e� ; de Santa Catarina

Jaldyr Bherjng Faustino da

Silva, atualmente servindo A Faculdade de Direito
na 16a Circunscrição d� Re-

, de Santa Catarina, estabele
crutament?, ne�ta Capital.: I cimento de ensino superior
Por motivo desse ato, o SI. fundado em 11 de Fevereí

Major Ja�dyr B. F. da Sil-I ro de 1932, mercê dos esfor
va ten: sido grandemente çoa.de uma plêiade de ca

cumprimentado pelos seus tarinenses, entre os quais Q
camaradas e amigos. saudoso Desembargador Jo

O ESTABO, registando o sé Arthur Boiteux, comemo-
fato, cumprímenta-o, cor-

rou, no dia de ontem, con-
dialmente. dignamente, o vigéssimo ani

versário de sua fundação.
I Dft/,clara",a-o' HAJa')' Falar dêsse acontecimen-
fj " 111 to, que representa mais uma

I LONDRES, 11 (U,P,) - conquista da gente barriga-
ften.-meO.8'·S

'

Depois de prestar o jura- verde no terreno cultural, é
� � , •

I mento solene, a soberana di. relembrar o patriotismo de
ÀS, dezenove �Ol'�S � .trin- hlin�,\ava as palavras do sr. rigíu-se aGS dignitários pre- ilustres homens 'públicos,ta minutos do dia OIto de fe- Pres idente ao enaltecer' o sentes e. com voz' firme e juristas consagrados, catarívereiro de mil .novecep.tos . el ba�I'ro da Trindade e apro- clara, decl arou : nenses de verdadeiro ardor

cincoenta e dois no Palacio veitava para requerer os "Altezas reais, meus ror- cívico, que, jémpr,estando a
. Municipal, o _sr. vereador I bon sofícios da Casa no sen-' des, senhoras e senhores. sua colaboração e o seu en
Alvaro Millen da Silveira tido de ser dada iluminação Pela, repentina morte de tusiasmo �'boas 'causas,assumindo a presidencia e pública à linda praça da-

meu amado pai, fui zhama- muito se esforçaram por darverificada à presença de quela 10�Údade e ainda co- da a assumir, os deveres e à nossa terra, no problema
quinze srs, vereadores : de- locadas, na mesma, bancos responsabil idades da sobe- do ensino público, estabele-.

clarou abertos os trabalhos I
para maior conforto da po- ran ía. Neste momento de cimentos, que, hoje como on

sendo lida e aprovada a ata I pulação local.. O sr. 'presí- profundo pezar, é um gran- tem, honram as tradiçõesda sessão anterior. O expe- 'dente diz, que no caso se de consôlo para 'mim contar de cultura de Santa Cata
'diante constou de oficio do trata de indicação e sugere com o afeto que vós, e hdo rina.
sr. Prefeito Municipal en- ao sr. vereador Mário COlft.o meu p.oV,Q v.otais a mim, 'à Entre os nomes que, nas
caminhand.o .os balancetes que a faça p.or escrito afim minha mãe, minha inDa e comemorações de ontem, fod.o mes de dezembro' de de ser apreciada pelas di- 9,OS demais membr.os da f:.t- ram relembrados, sobressái
1951, e requeriment.o da sra. I versas Comissões. O sr. ve- ruilia real' l'deu pai el:':L';; ():q� o do saudoso Des: José A:
Viuva Campolino Alves so-I read.or Vitor Fontes mani- so reverellciad.o e amado �,o- Boiteúx,' que ' já fundára,licitando a denominação de festa-se antecipadamente bel'an.o, <" í.'sim c.omo da gl"lT:- aqui, o Instituto Politécnico,Campolino Alves a uma rua favoravel à iniciativa. de famiUn ne seus súJi:,�: outro estabelecimento- quedo Bairro Butiá, em Capoei- A seguir, o' sr. PresidEm- a do): qu'� causou seu �;C�!';�1- prestou à juv�ntude estu.
ras, sub�distrito do Estrei- te c.omunica que fo,ram h.o- parecimEmtc é compal'li!hri- diosa os 'melhores serviços,'

to. O sr. Presidente c.omuni- mplogados os seguintes no- ãa p.or to'ice nós. Meu (:tJl'I'.- durante o-tempo ein que a-
C.oU à Casa, qlle em compa- mes para pre,sidente das di- ção está demasiado dJ:Vl'i- qui funcionou. \
nhia do Sr. vice-presidente versas Comissões; de Cons- do para qtl8 eu possa d lzel- �As comemorações de on.
Miguel Daux e a convite do tituiçã.o e Justiça, .o sr. An- vos h.oje <)utra coisa slmào tem, qué tiveram caráter ÍnDiretor' :da Penitenciária, tonio de Pádua Pereira; de que sémmé tI'abalhart�i .�o- timo, reunindo antigos 'proestivera em visíta àqu�le es- Via<;,ão e Obras Públicas ve- mo, o fez 'n'eu Pili' dU!'<"n;:e fessores,..,. ex-alunos hojetahelecimento, aonde' trou-I reador Vitor F6i1tes; Inclus- todo o' s('q reinado, pan; pontificaitdo 'em diversos
xera a melh.oi impressã.o pe- I

tria e Comercio, sr. vereador manter um governo (;'Ylsti- ramos de atividade humana,los metodos penais ali ob-! Bruno Schlemper; Educaçã.o tuci.onal e prom.over a [(li- honrando o nome da nossa
servados' e ,que fazem de: e Saúde, sr. veread.or Ger- cidade e :: prosperida{�e de Escola de Direito, bem como
nossa Penitenciária um esta· I cino Silva; Finanças e Con- 'meus poyo."- - dissemir::irlc.g os que ali Se encontram for�
se telegrama ao sr. Secre- tas, sr. vereador Ostnar pelo mUf',df\ inteiro". mando a sua cultura juribeleeimento modelar. Pro- Cunha, �edaçã(),. de Leis, o

. "Sei clU": em minha deie)!'· dica, assinalaram, condignapunha, assim, se transmitis- sr. vere:tdor Osni Melo. 1;".0- minação de seguir seu bri- mente, o transcurso de tã,otário de Justiça e a.o Dire- ram ainda designados os se- lhante ex\)mpl0 de sen'jç:'s grata efeméride.
tor da Penitenciária, envian- guintes dias para as reu- e dedicação �erei inspii'ada O ESTADO, que se fez re
do congratulaçõés pelo' mui- niões ordinarias das Comis- pela,lealdad0 e afeto daqup-, presentar nessas comemora.
t.o que a Penitenciaria da' sões de Justiça, terças e Jes por CjtltlD fui prodan1H- ções, por um dos seus reda-'
Pedra Grande honra o nos-I quartas. feiras; 'Comissõ.es da rainha e !Jela coone�'élç'lo tores, congratula-se com os
so Estado. O sr. vereàdor de Agncultura e ComerCIO, de seus pariamentos 'eieilo�l. corpos discente e docente da
Gercin.o Silva, em n.ome da i quintas feiras; de Finanças Rogo a Deu" que me ajnd(! a Faculdade de Direito de
Bancada da União Democrá- i'e Contas terças e' sextas fei- cumprir dignamente esta pe- Sant� Catarina, por mais
tica. NaCional, hipoteca s.oli-I ras,; C.omissões de �ducaçl\.o ",(ln tareL1. que tão cetJo na essa etapa vencida, por a.
daru:idade a.o telegrama e a- : e Saude, quartas feIras; C.o- vida me :oi confiada '. quele acreditado estabeleci-
proveita para salientar os! missão de 'Redação de Leis, ménto de emlino superior.grandes serviçok qu� a Pe,- i conforme houver necessi·
nitenciária está prestando dade., O sr. vereador Flavio
ao progress.o do município. Ferrari solicita ao sr. Pre
No mesmo sentido se

pro-,
sidente

,
que apele para· os

nuncia o sr. Vitorio Ceche- srs. vere�dores no 'sentido
to,' em nome do P: T. B. O de as sessões ordinarias co

sr. vereador Mári.o Couto,'meçarem na hora regimen
eom a palavra disse qu�,su-Ital.
..•--...-.._..-.-�..-......._-.:-_-�_."-,,.-...._-.........-...,.,-_....--,...,.__,..""'..-.....-.....-_�. ....,.........�

José Arthur Boiteux, rio Ce- Cândido Melo de Souza, da
mitério do Itacorobí, ' Faculdade de Filosofia da:

Ali, usaram da palavra, Universidade de São Paulo,
relembrando os esforços do. ora nesta Capital.
fundador da Faculdade e o Após o churrasco, usaram
seu amôr à Santa Catarina, da palavra, pela ordem, os:

os srs, Prof. Henrique Rupp srs. Drs. Emmanuel 'Fontes,
Júnior, atualmente na dire- funcionário do Banco do'

ção eventual daquele esta- Brasil, que foi o primeiro
belec!m�nto d� �nsino e .0 I P�e�idente do Çelltro. Aca
acadêmico AntOnIO de Frei- dêmico XI de Fevereiro, O'

tas Moura, em nome ao I,qual relembrou. na feliz 0-

corpo discente;
, I ração. os nomes dos saudo-

Sôbre o �ausoléo foi de-I sos conterrâneos José A.

posítada uma corôa de flo- Boiteux e '.Altamiro Guima
res. râes, .que muito trabalharam:

para a fundação do esta

CONFRATERNIZAÇÃO lecimento ; o Acadêmico NiJ-,
Às 12 horas, conforme fo- ton Cherem, orador do Co ..

ra programado. realizou-se, troo que se congratulou com

no páteo da Faculdade, o todos pelo ,1ranscurso da fe
churrasco de CO�\fraterniza-lliz :data e fez sen�ir. mais
çâo, ao qual estiveram pre- uma vez, acnecessidade da
sentes; entre outros, 'ex-alu- fundação da Universidade
nos e alunos, os 81'S. Ten. de Santa Catarina: e. final
Piraguaí Tavares, represen- mente, o sr, Prof. Henrique"
toante do sr, Governador do Rupp Júnior, atualmente' na:'
Estado, Acadêmico Enio direção do estabelecimento,
Luz, representando o sr. Se- em virtude da ausencia e-,
cretárfo d� Interior e

JU,S-I v.
entual do respectivo .�itu

tica. Prefeito Paulo Fontes, lar. sr. nes. Urbano Mu1J.er
os' membros da Congr��acão I Sall..,s. qne. em nome do cor

'laquela eseola, srs. Prof':!s- po docente, se cóngratu'lou'
<;nres Hf'nrique 'da Silva com os alunos e professores
Fontes. Henrique Rupp JÍl- pela efeméride, relembran
nwr, Alfredo Von TromDo- do,' em rápido comentário. '

wski, Henrique - Stodie�k, as pÍ'ovidencias encetadas'
José Ferreira, Bastos, e, os

Ipara
a fundação da Faculda- ..

professores Alves Pedrosa, de de Direito de Santa Cã-
Lllna l\rf'ire. Alcebiades V. tarina.

,

Silveira de Souza, José do I, Com essas comemo:rações.
Patrocínio GaUotti. Também Ii de carát:er íntimo, foi assi
se encontravam ali, ,partici- ,nalado o transcurso do vi
pando daqu:la festa de, con- 'I gés:im:õ aniversário da fu�
fraternizaçao, os Professo-

I daçao daquele estabelecI- '

res Egon Sch�pen e Antônio' mento de ensino ,superior.
.•..............•.......� .

Concêrto Litero Musical
de L. Romanowski

,

HOJE, ÀS 20,30 HORAS, NO, TEATRO ALVARO DE
CARVALHO "

I

'Será levada a efeito, hoje, 110 Teatro Álvaro de Car- ..

valho, a famosa c.onfel'ência, sôbre' a música, do consa

grado autor de '''Ciume da Morte" e
"
... J<J Os Trigais.

Ondulavam" que a crítica mundial elogiou calorosamente.
T.omarão parte' no original' e escolhido' programa o',

aplaudido barÍ-,
tono Wolf Schaia

! \

I IN MEMORIAM DO
IFUNDADOR'DA FACUL

BE11�l;Tf�, 11 ' (U.F,) -- .DADE
Um mostro :'tumal1o•.10 sex� I Após a missa enl ação de
fell1inino, tendo dois i1<1T(.31 graças, rezada às 8 horas na
de olh.os, quatro braços pre- Catedral M.etropolitana, a!
sos as' duas clavícula'�. :l'1I:'- cujo ato estiveram pr:esen- ,I

(;Ell na 1),,''1llena cidade de tes membros da Congrega
"'!\"reaoJ]°.. l�.o Líbano do S\ll. ção da Faculdade, professo-

O m()n�1.1 0, que estavr, co- I res, ex-ahll�os e alu.n�s, be�
Lel'to de 1 dos negros" ,q LI::", como autopdades CIVIS e mI·

pc,<:sllia (,rgãos genitaig [l-; litares, realizou-se a {�omo-
" ,

. 6 'vente visita ao túmulo onde11'):-r ,c,"', VIveu somen ,:e

t.O;·;·S. jazem os restos mortais do
A mãe (,2hí passando) bem. saudoso cat�rinense Des.

rr�:::��:'�::�.�:��: :?i,:�::��T,:n:::;����::: Nã.�CiiiímMuõiCrpaiwalpindi, no Pundjab, reso- APP, que publica a notícia
lução que ameaça os homens 'acrescenta que as :mulheres de Pa lho"'a /

de uma greve, �!que lhes se� constituíram uma associa-
'

,

V
ria muito desagradavel". câ.o das donas de casa em De acôrdo com o que dlS-!CO)'; Vice-presidente: Ma-
Reclamam as donas de casa RawalIlindi, eJegen.do a Be-I P?e. � Lei Org�nica dos Ml:- noe� Júlio Pel�:il:a (P�rti.d.àmelhores condições mate- gum Mehhub ShafI para a l11Clp1OS, reUnIu-se, na pn- SOCIal Dem.oclaüc.o) reelel- díssimo.

..

Assim a culta sociedade de Flól'ianópolis assistirá, riais nos lares. presidencia dà organização. meil'a terça-feira do mês em tó; 10 Secretário: Hermun-, ,

Nessa resolução as mu-
'

Recorda-se que as n'lulhe- curso, a Câmara Municipal elino Silveira, reeleito (Par- a uma .original noitada de arte, que L: R.otnanovoski, c.om
..

,.

) a colaboracão de Schaia e o cant.or R.oberval, e, ainda, do'lheres qe Rawalpindi ta· res muçulmanas do Pundjab de Palhoça que elegeu a se- tido S.ocial Demoeratrc.o; ,

,
'

cham os homens de incapa- são muito apegadas as rigo- guinte Mesa para dirigir os 2° Secretário: Antônio Du- maestro Peh;lso, tornarão i_nesquecivel.
d' 'dies e qualificam de vergo- rosas tradicões de segrega- tr,abalhoS" em 1952: ,arte. reeleito (União Demo- ,o. espetacul.o desta noite, �ue, se� UVl �� c�ng:�.nhosos os preços das metca- ção e quase' não �aemà)'lla' Icrática Naci.onal).

19ara
os amantes da arte, levara ao ve o cas�u:o o A-

dorias alimentares, particu- sem estar c.obertas, dos pés Presidente: João Orestes I
'

Os eleit.os foram muito' vú.o, de Carv�lho, quantos proc�r�m passar. oras em.
larmente a farinha, acusa�- à cabeça, com.,.um manto rie7 de Araujo ;, reeleito ,�d.o' cumpriment�d?s ?e.los am,i- �.onta�o, c.om mterPretes da musica' e expeJ;lmentad.os,
do os hOl1lens encarregados! gro c!lamad.o "Purdah". Partido Socia�, Dempcrab- I

gos e correlIglOnan.os., c.onferencIstas.
", ,1.

Dia

F'lorfanõpolis, 'I'erça-feíra, 12 de.Fevereíro de 1952

Na Câmara Municipal

Eleitas,
,

as Comissões

"

•
o mundo de hoje.••
__________r____ ____

xxxNasceu um
mOQ�'ro !

Mulheres contra homens...

, e o c�ntor Ro�er
;vál que na sua,
interpretação es

pontânea' e a sua
maneira malicio-,
sa de cantar stJ-

pera, segund.o a..,

crítica, os famo
sos astros' da

canção _
francesa

- Maurice Che-

\valier, Jean S;}
blon, Cha.'les
Trenet, etc.. O

aco.mpanhamel1tQ'
ao piano foi con
fiado ao nosso

culto musicista

prof. Emanuel
Peluso. O pro

grama, que il�s�
trará .o desenvol
viment.o da con

ferência é varia-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


