
Truman será reeleito ?'A Situação dI) P.T.H.
.

WASHINGTON, 13 (D. ,conv.encera a concorrer a (?- Danlon Coelho' querP.) - Foi anunciado hoje firmou que foram as tare- recusar a essa finalidade ao leicão uara a senatoria. Sv-

1que o presidente 'I'ruman te- fas presidenciais que mata- que Truman lhe fez ver mais :mi�gtori, veterano partici- II
avar f"1S môos" ...I'Ía afirmado que procurará ram Roosevelt. uma vez que poderia ser "0- ; pante da administração de .

reeleger-se caso sinta a O entrevistado continuou br igado" a concorrer, 0111 I Truman resignou recente. RIO, 13 (V.A:) - � sr. I conteclment.?s do conheci-

necessidade de a�elel'ar as
l dizendo que Truman acen- ll;;el'eSSe da paz. O repre- mente ao posto de adrninis- Danton Coelho, que .,vm�a mento publ ico. Nada tenho

medidas para a preservação t.uara que depois de' sete sentante democrata esteve trador da Corporação de Fi--- ! se mantendo em
. silencio com elas. Lavo as mãos e
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tia cue j
I desde o inicio da atual con- t

.
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no .icia surgiu .por anos no cargo sen la que J� entre os que procuraram I' nanças e Reconstruções. .
en .rego o pro ema ao pre-

intermedío do representante Sllportar� �astante. As unl"l convence\ Frallklin Dela!1,) Ultimamente circulam ! ve�:ãc do �TB, <:_ujo ple- sid�nte". . .

�ab�th, democrata _por 11- caso condições. em que ace.-
.

Roosevelt a concorrer no; boatos de que o probrio pn" .. naI.lO, com a inclusão de um E_ concluindo s,-:as decla

:u�(ns" numa e.x:tre_vI�ta_.C(:m, tarja a luta eleito.ra! seriam terceiro .termo presidencial I sídente estava interessado art ígo da :e��rl11a dos esta- .

raçoes o sr. Dan!OI: �oelho
� lm�: en�a, apo� .�lma visita, .pOIS a,� que l�e PI.?VaS,�em a e. a�ora .IE-:f.ül�m?u _que. o

eX-le,ln con<:orrer, a senato, I,'iaj.t,ll'�C)S d,.oe.
nai �ldO a,

que �lJ<O.
-

[f,
az

est,
a

.

reve.laçao. . Cla_:o
... Casa Branca. .

-

, j necessidade ele -S�la PI esen- í.ínto ' p5��Hd�nt:el apresenta- pp!'.' .:j\hSsoy�j � ":"V'l'lJn�nf-f' . ��de.u ? «fastarr:eJl�O <:,� �r,e- - que �e,v:, �ma explicação
1 ça para

_

a garantia da paz e

r�.-pa,
f,·),·.irustJfkar sua nega- Symington plf1Se .q:U6 'Tl'll,-" �e.nncc�Ja�,da agi�1T))a�a:,

l�e-
.aos dll';COl'lOS do.PTB , �ue

a SOl�lC:�O dos pl'?blem!13 tiva muitos dos argumentos ,man não (lhe pedira para :�fV'elT"'��. r��, �wola.!l1ID. _E ef't�. ":11-a a

mundiais. Sabath disse ao agora expostos por 'I'ruman. I concorre" ao proximo plei- ,�n��?t.� do ve�pertm� .t:- seu tempo:-:Nao sarret sem

presidente que sua candida- i Outro dos que compal''.lee-Ito mll-Jpor outl'� lado não! NO�;I.CI� . Confll�mand� prr- ex�l�car minuci�samente, em
tu�a era deve:' para. com o Iram a Casa Branca hoje, .S. neg/11 que o presidente o ti- �neuo sua �nun�Iada vIage� IC:l t� ou ent:evlsta, as ver

pais e que nao podia corrs : Stuart Symíngton, afiúnOll! vpjse encorajado nesse sen- <:? E,stado::i :rmdos o ex-mi- dadeiras .razoes .de todos Of-;

preender como ele podia H� I que o presidente 'I'ruman o l erdo. 1.1StJ.O �o �labalho respon- acontecimentos lamenta-
l

deu aSSIm a pergunta: -- veis." - E depois? - inda-
"Rea�mente, reservei passa- gou o jornalista. "Depois

-.. 7 gem para os Estados Uni- volto à Câmara e reassumo

ULT IMO 11D'EUS DE
I dos. Devo embarcar saba- minha cadeira de deputado".

'. ;/ ,

I
do � me,;os ... Como o .101'- Querendo inda saber mais

, ,

.

. nalista f izesse um tom de o jornalista pergunta se é.

I LONDRES 14' 'JORGE V I I' r�r���; �st�-' e�:ll��'��i��l�: ��:�;,..;::i�� V�iu�1���ii�::�
�:il / '

" ' :- "Claro qu: nào segúi- ção do PTI:B na Justiça 'Elei-
.:, LONDRES, 13 (D.P.) -I .

'
de Jorge VI, ve-se a coroa reI sab�do se nao se consu- toraI e recebe esta resposta

Atraves do grande e histó- a fila se mfÍltel'la na mesma imperial, encl'ustada em seu mar. mll1�a destituição da final: - "Este tambem é
rico Westminter Hall, está

extensã�1' to�o, o. dia. Re- valioso tesouro de diaman- preslde�cla do PTB. Caso um problema cuja decisã.o
'

desfilando, sombrio e 1'es-' corda-se, a pI'OPOSIto que tes, rubis, esmeraldas e sa- conlrar.lO, vou descam;ar'al- está entregue ao 'presidente
peItoso, o povo britallico, em quando orge V morreu, a fixas. O caixão de carvalho p.-uns dIas ou algqns meses. Vargas".

. .

reverencia a Jol'ge VI. Os fila d��dit�s
que' aguarda- foi envolto na bandeira real Depende... Declarou ° sr.

- � •

suditos passam silenciosa- va no
nmelro dia o inicio vermelho dourada. Na fren- Danton Coelho que escreyeu VI·tl·m··-·-8-

....

./"··d-�J-··--·D··-"'m---·_··
.....

mente em frente ao esq'uife da vi tação, estendia-se até te do mesmo, ve-se um ra- uma carta ontem ao pl'esi- [i

O citado membro da 'Ca- e curvam a ·cabeça. No alto Battlrsea, a 3,200 metros de mo de flores imaculadamen- dente da República, dando dosast dmara dé Representàntes de- das torres do Palácio de I disfancia. . : te brancas, ali colocadas pe- minuciosas informações so- fi
" rI' e

darou que, o sr. 'Truman a;;-I!'westminster, o Big Ben e11- !'obre. o caixão fechado ,la víuv� do monarca', a rai- bre o que vem ocol'rendó na 80f01J1"VAIseverou, que o t-rabalho de via aos ares �uas notas res- r'
que se encontra o corpo I nha mãe Elizabeth. convenção do PTB e esclare- ",

.

'd t 'f t
........,................,..........._-."., •• �.........._._,. ----- - -_- - -_- c d
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d "b BELO'
.

HORIZONTEl.lm

pr,esl en e e esta ante

ISO�ll
es marcando a passa- /

•••

.----:-�-�._ en o as razoes- a re e- ., 13

. /mas que, se sentir que a sua gem de cada quarto de ho-

O' I'"
lião dos anjos". (V.A.) -:- O DelJUtado Val-

presença auxiliará a An:eri- ra. Ao soarem as 8, as pesa-' S a lados nroleslam contra A acrescenta este d'eta- domiro Lobo do Partido Tra
ta e o mundo a cOllsegUll'em das p_ortas de ferro do HaF . " lhe: - "ã noite fui chama- balhista Brasileiro,. foi vi-

a paz, se sacrificará, muito abriram-se lentamente e i

a ap
._

d
....

b d
do ao Rio Negro e mantive tima de um desastre de au-

f'mb�r�a reduzind?, 'talvez a primeiro a dar entrada, s(�' ,reenS80. e arcos e longa conferiencia com o pre- tomovel, na noite de segun-

duraçao de sua VIda. As pa- a grande pedra do Hall; fI _ I·
sidente até as primeiras ho- da-feira, nesta capital. O

ltavrd�s. textua.i� do presiden- A. A, Pusch Liverp(��' pesca pe O� russos ln'as f�a m.adrugád� de hoje.' PJamdamentar mtineihro, passa-e lZIam, alIas, bem clara- I que esperava na escad,,t r' T • •

.ea umel ao JH'esldente que Je e S'e ehcon 1'a ospitali-'
mente: "iJ. tarefa de um pl'e- idnrante 13 horas, para

en- TO.QDIO, 13 (D.P.) --: O ,P',Klslenko, c.om um pedido o problema-é sen e não meu. zado no Hospital Vera Cruz.
"idente é um trabalho <iu,": cabeçar o desfile fún;bre. genelal Matthew B. Rldg-! feito no sentIdo de que os Eu tambem continuo em po- �-.._.. _._•••••�• ..-......,.,.,.••..

mata". . iAo se abrirem as' p;rtas, w�y, Supremo Comandante

I
russos. de agont em diante sic.ã�_de expectà�tiva: �rlalO T I\.ItpOrSabath, que é o pre�iden-

I

nadà menos de 2.000 .:ngle- A�Iado no .Extremo. Oriente deixem de apreender os .bar- f)lJlmao. atento as mIRerlas I' '_". '

te da 80missão de LegiRla- ! ses aguardavam paJente- plotestou Junto ao gO�e1'1J9 i cos japoneses e libertem os da politica nacional. Retor-, Pl'evh;ão do temp�' até 141

ção da Camara, disse ainda. I mente na fila a sua ,ez de
: rU�80 contra a apr�ensao d: i detidos. . .

nei à j)residenci;;t do partido h01'1.S do dia 14.

que perguntara a 'l.'rumull I prestar estas ultimas nome-
barcos de p�sca Japonese� I A nota dIZ ,que as forças ate!}dendo a um apelo do Tempo - Instável, com

quando faria um� declara- nagens ao sobel'_ano /no.rto. ao largo d� costa setentrio-I "Joviéticas 'que ocupam as nresidente da Republica. chuvas e trovoadas.
cão confirmando sua candi- Os policiais de stVIÇOS

nal do Japao. ,ilhas nas vizinhanças de Tenho agido de comum a- ,Tempel'atura - Estável.

ç.atura, mas o atual supl'e- I n� entrada de WestITin�ter A seccão diplomati�a de Hokkaido da ilha mais se� �ol'do, submetendo minhas Ventos - Variáveis, Íl'es-
.mo magistrado norte-ameri- 'informaram que os ,ltdltoS seu Q, G. entregou a nota tentrional do Japão apreen- deliberações a previa apl'O.- coso

cano apresentou numerosas foram admitidos a urta n;té- !
de pLO'i'esto ao me�Ibro rus-lcleral,l1 178 barcos desde o vaeão d_o lider s�pre':l1o dos I Temperaturas, - Extl'e

razões pelas qllais_ nã.o qu.e- dia de 1.200 por cada qum- : so' no 90nsel�o AlIado para rcom�co da ocupação daque- trabalhIstas. Injlmçoes es-: mas de ontem: Má.lÇima 29',0.
ria concorrer ao pleito e a- ze minutos, p'reâizentO que, o Japao, .maJor-general A. las Ilhas. tranhas traçam hgol'a os a- I Mínima 23,6.

'.

•

.

(.
Á;{�::;�

.. "t""- ,�f" '..

"'\(j".'
«Não pudemos permanecer mudos e inertes diante 'de' um -mllndo"'(que
continua seguindo, íncenscíeatemeate, um caminho, q�e vai ter a um

abismo, ameaçando aniquilar, corpos e almas», -afirma o Papa.
..

.

•

Edição de hoje - 8 págs. Florianó}}�lis Quinta-feira, 14 de Fevereiro de 1952
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DIA 23'- 'SÁBADO, 25 SEGri:�rÓA E 2(fTERCA-FEIÍtA;"GRANDIÚSOS'''BÁILES:CAliNÂVALESCOS'' ÀS'2�HORAS. DIA 24 _.
,

DOMINGO -""MATINÉE.lNFANTIL" D�S_J6 àS'1'9,15·HOR;AS'�"JJJVE:NIL" . .J)1\iS,"19130·AS '22,30 _'" PARADAINFANT�L E'

ELEIÇÃO DA RAINHA DO CARNAVAL DE 1952� - VENDAJDE MESAS DIA 13, QUARTA-FEIRA AS 19,30HORAS, HAVENDO
DISrRIBUIçÃO DE:'SENHAS':ÀS 8' HQRA'S DA.MANHÃ NA SÉ1;)E DO ctÚBE� SERVIkÁ DE INGRESSO O TALÃO DO M�S

-

DE FEVEREIRO. •

<,

: NRS BasUdnres do Mundo
, .-

.'

rt,

·1
I

.f '1 _
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-'l'ENSINO 'SUPER-IORSocial -; FACULDADE CATAR!-l tugues, Latim, Frances e In-
" NENSE DE FILOSOF�A Já gles ou Alemão.

.

ANIVERSARIOS: foi encaminhado ao Ministé-', CURSO DE PEDAGO-
'FAZEM ANOS, HOJE:

IriO
da Educação e Saúde o GIA:' Portugues, História

SENHORES: pedido de autorização pre- Geral Psicologia e Lógica, e

- Ten-Cel. Americo Sil- via para o funcionamento Frances ou Ingles.
�v,eira d'Avila, da Policia Mi- da. Faculd�de Catarinense CURSO DE JO.R��.LJS-
Iitar. de Pílosofía.

.
MO: Portugues, História da

- CeI. Manoel, Antunes, _ são as seguintes as Civilização, História do'
:Stefanes, residente em Cam- 'materias dos exames vesti- .Brasil, Frances ou Ingles.
vos Novos. bulares dos cursos que a I '

- Na sede ,da futura Ca
-

�- Kosmos Apostoles, do Faculdade pretende insta-; sa de Santa Catarina, à Rua
comercio local. lar já no primeiro ano de: Tenente. Silveira, n. 69, es-

SENHORAS: funcionamento: tão sendo dadas- aulas de
- :Marga,l'idà Bchmídt, CURSO DE FILOSOFIA:, preparação parca lOS examea.]
-- Laura _Pereira 'Gomes. História da Filosofia, Por- vestibulares.
SENHO�ITAS: tugues, Francos ou Ingles As de Latim estão a car-

- Dirce Ortíga Ligocki. ou Alemão. go do sr. Prof. Custódio de
- Vera Regina Sant'Ana. CURSO DE MATEMATI- Campos, e as de Frances e

lVIENINA: CA: Maternáticà) Física, De-, 'Ingles a cargo do sr. PrDf:
--- Vera-Lúcia, filhinha senho, Portugues, Francos ' Milton Sullivan_. As de Por-.

-do sr. João Pietroski. ou Ingles ou Alemão. tuguês são dadas pelo sr,

CURSO DE GEOGRAFIA Prof. Henrique Fontes, às
E HISTORIA: História Ge- terças-feiras, às 20 horas.
ral e do Brasil, Geografia Todas, as aulas são gratuí
Geral e do Brasil, Portu- tas.

guês, Frances ou, Ingles. INSTITUl'O lUSTORICO
CURSO DE CIENCIAS E GEOGRAFICO DE SAN

SOCIAIS: História da Ci- TA CATARINA - O Instí

vilização, História do Bra- tuto Histórico e Geográfico
sil, Portugues, Frances ou de Santa Catarina, que fun
Ingles. eiona na futura Casa de

CURSO DE LERAS Santa Catarina, ir rua Te
CLASSICAS: Portugues, nente Silveira, n. 69, reali
Latim, Francas ou Ingles. za sessões da Diretoria às

CURSO DE LETRAS quintas-feiras; às 20 horas;
NEO-LATINAS: Portugues, e sessões de assembléia ge

Latim, Francas e Ingles. ral, na última - quinta-feira
CURSO DE LETRAS AN- de cada mes, às 20 horas e

GLO ..GERMANICAS: Por- meia.
�"".._.",,,,---,,------.,,;,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,•...•,,,,,,,,•...,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

Apodrece a carne verde
-

em cooseqoencia d'a greve das

tine-Diário BELO HOíut�!!��3 df�m ���'�ta,em da persis-
RITZ (V.A.) - Centenas de do- tencía' da greve contra os

As 5' e 8 horas

I
nas de ca�as. estivera:r: pre- artigos de primeira necessi-

IMPERIAL �entes .8 �ltlma reumao da dade. Enquanto isso, os re-

As 8,30 horas Asso�Iaçao das Do�as de talhistas estão se qtíeixan-
Um relato humano e real Casas desta Cap:u_:l, a do, pois' a carne apodrece

'foí à segunda guerra e o
nos açougues:

'qu� fizeram �eus heroís pa- -- __ "> _

��;;iii��;� ��I���ivIAS Espiando
'I'echnicolor

-, 'com:'

Gary COOPER - Jane
WYATT e Waine MORRIS.

No programa:
O Esporte na Téla. Nac.

ida

'�Dbe'Doze
'de Agos'o

CONVITE,
Convida-se aos Associados

portador do cartão l'eferen
"te à mesa n? 164, a compare
'<CeI' na Secretaria do Clube,
idas 0 às 12 horas, para es-

clarecimentos.
MESAS À VENDA

As restantes mesas que
-estão à venda para os Gran-
-des Bailes de Carnaval, po-
dem ser adquiridas na Se
-cretaria do Clube, das 9 à;;;
12 horas.

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

Divulgue "O ES'IAbO"

Noticiário Universaã.
tuaHdades., '

Preços:
o-s 6,00 e 3,20
Irnp. -até 5 anos.

ROXY
As 8 horas

Ultima Exibição
STROMBOLI

com :

Ingr id BERGMAN e Ma
Tio VITALI

No programa:,
, Noticias da Semana. Nac.
Atualidades Warner Pa

"thé.

Preços:
c-s 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

ODEON
Ás 8 horas

A pedido em ultima exi

'tição
QUATRO DES'l'INOS
Technicolor .

June ALLYSON - Peter,
I,AWFORD e Janet LEIGT

No programa:
CnelaI1dia Jornal. Nac.

Preços:
(;1'$ 5,00 e 3,20
Imp. até 14 anos.

-IMPE�IO
As 8 horas

Jonny WESSYMMILLER
• te) Elena 'VERDUGO

em:
�,

.A. TRIBU PERDIDA

No'-programa:
Cine Jornal. Nac.
,Pr�ços :

Cr$ 5,00 e 3,20
·Irilp. até 14 anos.

Quem está mais ou menos

I
Outras contendas" exibi

ao par das atividades des- ções de luta-livre (quem não

portívas :amadoristas, não viu mulheres dando "panca
pode ignorar õ quanto tem da" perdeu muito), disputas
feito pelos nossos clubes e entre Universitários Para
atletas, o Sr. Dr. Osmar naenses e ultimamente Gua

Cunha, atual presidente da nabarínos, foram alvo da a

Federação Atlética Catari- tenção do público, florianô
nense. Desde o início de politano . Agura vem-nos a

seus trabalhos S. S. foi in- grande nova que os esplen
cansável, dando à Santa Ca- didos conjuntos norte-ame

tarina o magnifico estádio ricanos dos "Globetrotters"

que é hoje em dia urna das· e "AlI Stars" virão à nossa
maiores praças para a prá- capital dar um autentico
tíca do basquete e voleibol
no Brasil.

'

,"snow" da cestinha. -Pelos
O memoravel prélío en- motivos acima expostos a-

tre as equipes dos "Broad- chei que o amigo. e' grande ALIANÇA DA BAHIA CAPITALIZAÇÃO S. A.

way Clowns" e "American batalhador do esporte ama- Extraviou-se um título da Aliança da Bahia Capitalí-
Stafs", marcou o início de dor Dr. Osmar Cunha, mere- zação S. A., do valor de sessenta mil cruzeiros, de nO de

uma série de notáveis par- ce uma menção especial, e' ordem 1.260 e nO de sorteio 02.400, emitido pela Agência
tidas culminando' com 'o II aqui está, apezar de não emissora do Rio de Janeiro, em novembro de 1939, per
Q�adrangular de Basquete, -condizer nem pequena par- tencente ao Sr. Dr. Aderbal Ramos da Silva, residente
recem-f irido, "sem fala·r no cela da sua performance na nesta cidade, com os pagamentos efetuados até novem-:

XX Campeonato Brasileiro, direção da Federação Atlé- bro de 1951, o qual o declara nulo e vai requ-erer a res-

brilhantemente-vencido pe_-I tica Catarinense.
. .' pectiva segunda-via. ,

los cariocas.
' PassoDI JUDIOl: F�orianópolis, .13 de fevel'et-l'o de 1952. '
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Fumos seleciona ...

dos '. especial
ment. manufatu
rados fazem de

Con_tinental um
cigarro que todos
fumam' 'com 'pra
zer há mais de 11

anos.

.,

Qfonthtolltál
'. ..'\ _'_ "'.IJ, ..• , ,,�, )I �

•
1l1li preferlneia aacllnal

UM P200\.1TO souz» CRUZ

I Pirataria DOSma-

·s. E�. �N,.A. 'C�J�!�!!.���f�!�:ta��;
SERVIÇO'NACIONAL DE APRENDIZAGEM ouro fiz'eí:am' par-ar'-tl'm-'pe-

COMERCIAL queno navio ingles a vapor,
ESCOLA "JOÃO DAUDT D'OLIVEIRA" o "Wingsang", mas deixa-

Edital de Matrícula ram-no seguir sua rota em
Encontram-se abertas as mati-ículas desta Escola, troca de um resgaté de 4.500

para o ano letivo de 1952. dolares e de quatro relogíoa
Os interessados deverão dirigir-se à séde da Escola, de pulso. Os 78 passageiros

sita à rua 'I'iradentes, 17 - Sob., das 18 às 19,30 horas. do .barco contríbuíram com
. DOCUMENTOS: Certidão de idade. seu proprio dinheiro para

Florianópolis, 12 de fevereiro de 1952_ que o navio pudesse seguir
. Édio Ortiga Fedrigo - Diretor. --- viagem. O "Wíngsang", foi

-

detido nas vizinhanças de
'8!fO"A';,_ ": w.,. _

- " _"" "!: _ _ Formosa a cerca de 25 kms.
• das costas da China' comu-

'erd'a 'de Titulos nista.

DO ZE-MUTRETA: ..
...

V€'LoerPAOE
MA'rIMA

'o KM.
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D' ,," 'o ;. n��I: :aj.hlta .a ���a�ata["Sôar ,a"'�u�ina. O, r�lógio da

�a.�a_1
r}�:,;gon'�����.,,�,rraJlc�.:r 4éz.,ll;i� _49I�l.l:�i:,�e :��,/��,r'� ,;va.:' . esta ,3ttIm!ladQ.�A,senh�xa:.renli*cut al�tiLbanhot. '}{õln'à:W: .&�0:>1�.,;,;: .... : ." t." " .'.' ".,;. t 'l " •• ' .. ..,L _;) .'>.' .'- ...�., . -

'.- banhQJ'lla.wo-lita·.,·Enti'i''O''prime'iro�" o se�undo ato,_a se-=, !, ..T.rJi�u.��a::;:Q/,�l�no .•px:�t,f,o, .�t:ant},��j.,�fna,C! d�sm.en-
�ij)

b ,'� nl'l0.ra, bate. com ;8;_'lfião, na ,testr: d�lXOU': nb{!l'tã,:a;· torn;ei.- t\d.�"t�l?'l'Ia ��lQ��?-c� .sobr«YIVe,. oJ;l:,{.laJ;� ,s���q� ma�s,.e�a-

aDiu! 1 9: ,#" �o:�w'Hif!��J 'r�; em .uma hora,e meia.; a·..ág�a· t.érá;'ínu'ndá'd�'olbanhei:.:.,,,tf,Íl�.,yJ'{ji,,n�(r,�q��,,,, ·}Il.\rra/�Cp.lM,1: qll�'"C2:��lste. ,�o §e-
.'

. .' :,," '
. �;,;;�mlu '1'0, lo:apl4r,tament(i)>inf.e-rll.!lrJ·,egt�r* !alggacl�."'!T0m�lI�. o aU"-l.j�,gtll�tr,;�!O� #.0Iíl,�)?�.a4º�e� .s� .• cº�9sa�,.u�'iqpmte do,?ou-EspecI�1 para' f),'E'ST�.b�:l.J I.. "A, • tomÓveI.- a.tra:v;essam

,.a"ddade.�,
seilf"tomai' ooonheC'lmentOt '�r()\! ll,a�ji8�P,i.JSp�lp)tl:f!}earn�nte ,�,.,;m�.Q dlre�ta�J ,�9,�O "se

···BUFJNOS'':í\.IR'ES) -":"J�AiP:yA1 �_L UIn','o<hmes,. !lue ·v�- d?s ,s'in1lh'l'\(I}e' t�ânsi\t(r, s:u.rd.os.
, ds'>âpites "d'ó�� g.ual'd:â:s,· A, : JÓ��..,t\0 ?p4elJ,te.�" ,1t?-a�" �w. !ugar de, estend�r,'Ds ded�s,.-veu �;��? ��0'S" �nf:s>;'�� C�i��; le J se·

. C,h�ll��V'a:' I }<1oti-.Eh: >

rtlia, .Q:ue,.ponduz?�, ,vila 'está:, b�truíd�·'>pel?s', ',?arl1os 'ide'I'PI�ra" lH?.!ç·aI
qs.�!Íwer��,OlL; c�rrar: p. ,p,�qho,. pa�r' ass+..·:·''Condé�sou ·seu sl�temai'fIl{)soflt(} nutn 'estranno

desenhO., bómbeüos'i!,o'irlesastre ,SQ'll!l1U CI&'1nals gr'a�,g"do"q:ue;,oi. n:�lar o zero, o cerram para expressar a pedra, alar-,imagi�ai um drcúl� .a-tftavessaRdõp91:·''u-m� cu:�vaJeni, for- pre;visivel. ,m�s" as ,primyirli<s, fexp'li'cações "J'Il,presen-ta.-·se' ·g;aQLa...mã.Q. ,p�J.:ª ..pJ:'esent�r...�'a ..fo��'..'.-:hr.em o.:i'n.?icaQoJ;-.1T:2. 'tle Si.·-q'Ue o 'dIVld'e etn' ·duas .part�s IgUta'1s,' uma to- séb -um asper-t.o m,u�tt> di;ve.rs@':!;nà.t;habit'açãi!1 inferiór·ha. lei o (iedo !lledlO em V, e Isto slgm:flca a tesoura
..�A t�- ,

·tal.!.ri'ente' pr�ta "é"Y"outfa tótalmente'bl'an'ça·;- na' zona \71actrliompido; l,l,ll)., princiJ.i)jo.de �nci!mtlioF.}�·Ol'.;�r()''l�te:<a,;ggua sOtlragx.��,a.,J;pl}Yt p�l1luel : .'. r�lftld�1 .'
',lJreta>há um:' poilto'bÍ'ânco':e:ná: z'óná;!b}'anca'llm ·ponto- 'que·trft.:nsb<;lrd�vai:d(i)nandlf:t;., s�perior o .havia exthlg'mdfr ,que"l�u�Y.V.A\.pgdra�nc . 'a·>p r�U"� qoolira,
. ,preto,' Este dese�ho simbólico•. que- ·S,E.:' c'haina:'Y�njYan�.: 'àntes mesmo que os bomb.eÜ·qlvtiv�ssem··· �til:.izado.·�uaís' �orem é vencida._,;pp-!IWfii.l� ?�t :�fi��lha ,vence a

l'epresento�l �l monada algum tempo ,ante.s,>_comO' se �ve,. mang),leil'as.. ,.i; ", '" " :. f '0.' , .�. ,", ,�.!' ,l-'-'}' • �Hi 011. p,edra porque a�'bT�� e �_ ,��_lli te!;our� ,qu� a

'que' à, ;'iriventàs-se ·:J.:.eibinitz;�e ,quer' 'dizer. q:u'ei' l'lâ 'sertiP'l'e, ' Um senhor é la�Qt(ladefi e!m< VIena' ,.noite,· po:r' e!!t'ril-( ;c;oll'ta .;1 '1''lCáda·.,s-ítnbolo' 'pôde',s�r' ao' �e'émo tém'p&· ,-,'nc�",'um germe' masculino no principio femini�?.e um g�r'-: hhos rumores procedentes dol.qu'3ii.to"vi�iI<l'h(f,"Cal�ça ':OS!' �oJ!!lou>Jvenri-id�"i, ," ,'('< ,
.. ; .t..

, .:r.,.",'t,..... , ",':': !','
TIl,e feminino no p�'inc'ipio: m,asciilill0' OS"in?del:ilo� estu- chinel&&' e. eRlflunhá--oois- 'l'ev�.ver€Si. A: oo-���r�er:e8tá .t' l : É"�Jtriâ;n,gu,lb�'e('ll:lilã�e:o)eif�!fJ�.:(.Caaa' ��g.u�� 1???e«llO_S�S .�e. se.�?�?!l�.. �.u� brm���, c?m" os

��e�e::__._�. �s� . aper��. ft.um., ho�çPlri: eS.9..!t:�rmh� oom"ü�a.':lanternar;'·; ��sI!l�l'ar:;d"ullle,ntá.ti.ti.1do dos out.r?,s:'d'O,�s, �� 8. i.1�S�ltU,l
..t-:J?.o.s"cromosoma�.' cHegam com ,.um ,atraso de 5:000 _:nos, r g'��.Rl>ft�jpe�!.amlgO - dIZ o senkori;a�';r'qs ângulos - dIZIa um professor'4e·artos'�.studos ,orIen:- .."'Cori'J8W'lltós ��l��OS�...
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r-id�re�_em o�ti'êS:deml�lOs��'(:)' p,ontandó OS�.�i�. ie�lveI'El.f!� :-W�!, eaixa.z:fort� t\nã?�.low� :,t'afs' '�aLtil'l;i:ve'{;gidád�'i:de Bel\lln: .ào .·pr.ópr�(>, fl.·��O·:""'; :-S.,e..1'!a� r:t��s �,y, ��1tt�-g, ���lde seu slmbolo mal� _�l�m ttni senã�l,,��(14J!'tas �e'i?ami�[a�;'.·· ., ':';7." cu: 1 'J f-r, !'.;:'; J�u�st�ttil'hlOS i� folha;; a:,�e�_ra �,'� ';.es?ut�,p,el�. v9�t�,d�;" "-do h,onzonte. sentHP�p.tal e,se�ual: os casos ordmal'lps 1 O banqldo, por sua vez, aponta.pa-ra' ele uma,.meh�a-,j!� -ln'SMlito.�e' a'Jmllelig-el-lCla:/,veremos·,quê a l:p.!�lJg'�ncla·� .

�a''''-');:iti� :i:o�.t�.;9��T �dl�1�rs contrários; recebe�p.s llha:poi'aiPot:tfi�i�'Jf-é':'()!IOlIti:�édet��,'-:�tràri..�'l.ii.lO,.) com 'uma
. )yeneidá pel'ô 'ínsthi:t�,::?fl�iúi! ���;relI\!i.��. P,e�tv.ón.ta�e;. a·I:

!{) ���1MO �";'O:!.fi�h'd,9to;; sOllI:Qs,! ao mesmo tempõ, mul�i-!'da:s,,"íll'itos:fl 'f[, '�.<J I t.. "I;IIt.!, ("� ",: \. '7;'�" f:-:' ;;r;. f o , " ," ',; c vontade por sua vez, ,;-',' , ,,1 . ';
" ". , .

.pl'�';Í<� S,,�t!p-91tif�§! �ex·�t�B �bri�o ,da sa�de erry nqs- .'
�
'II :""'::iufii mÓBlientó'�i.ilàr���: stia 'a.:rma, 'e' ,eu..,g.U:;ti:do: as" .: . É inutil r.efazel� o_ raci?:!.�o do_��bio P!of:�s_o:, .gue..FIO ,R·:o; �o, f:n.;tlC�?! .��,.::.?sso l��ortulllo � Vl��:;}��.il:. i ,rp.iflhtã:s:tlVâmõ�'§�Htltil!;':A.é{!l-tà u�mg:a1!ro? Um cC:ál;l.ce;;de·l �àda�qtlá't-pod-eYe:?nstruiI' flor sua contã. DepOIS ?e q_ua,.Um f:Pll1tOr.' sem' l'EHHI1'SOS de.clde por flln a seus dla:�: ! vin'hb> d'(j'�'Pbi..to...tl®>ev'é"restãt'tfatigadQ:;"P1"opOnn,C1!'UnPll'e� T�'enta anos.de ensm_o e algumas ce.�t�nas", de PtWJlc��es,.ata uma cç!1d.�<,à.viga que pen'osamente' sustenta o tejto 'góc1'\:). (i:Uentif'tWinilfjéftsárá plflos','seusljnlilt'éi-S"resft>rços, :Ai" entre '6"jlh�tlTbs �tffi'l'q1:lf .,a�dl;l/.d�m,4f. d,as a� hOll

,c.a deslocadà habItação que oCU'pa numa velha casa, p�s- 'r:f1irma que me vendeu est�)�aixa�:for.te ..se'!com:pI'omete: �t tas peios; Õhlkas3��ÜiB-O:"
.

is � Õ miíf'Ísl:l'o; o Qqat6uis.sa y, Oli,tl:?: e�t��TIt0H"H��9 ,�.e�Jrço e se ,lança no espaso.;O en.til�r ';J::oo.oo(jJ'ld�I'al"�s·);á ,quem' :.co�s·eg.uiI\;'�orçá"l� 'ou . pfere�eJ;-lJJ!'t, JleA��ll.llg�!e,. .1JIl(a,�p,n�trf:�� p:,u��é;.�esJ)es!:i,�lo Ól)l'PO' qu.eJjJ�a �,vrg'a}carunchosa e apOdrecIda,. e :ab'l'ho"'lIheLàrna!'h'réc.1ía �om üfu maçarl<l,o, Eu tmha, ne<tes� �es qué"11'ã�}@�l�am: aefc'brda, mdlcám bS-l:ll'RS' do mes e
"ele cai ao solo sob uma chuva' de moedas de ouro ac:u� sidàdê'éiKJatãm;en'té déss'á! tqt1ántia:;, p0is estou ar-rlünaodó. as fases da lua,

,
_ .

mu;�qá,.� ��� ,:stt::��b:� J.1'l�1,�do por um desconhecid? ava- ,No':mJltamit ;PÚat 'mi!!,!, 'é ,dez' mil· pará, você;, pelo seu.,üí- ( h-::- Voc'ê' í"e�' lua!: em �ompr�J' tll;_J.atômbola _ diss� o
l'entq". qu,e.., certam"entet mOl'reij. chorando essa nquey.;a çô1n'Ódo,' " �. "'" ' (, "'-'i ,; '� ;'. ,estudIOsO ao fIlho. - Amda que' ganhe uma geladeIra

. .à qual cl1Wa o�-a(ie"6s;;:el'S:em prever que um_clj_a haveria de I tn@'."vel,ho"fílós'Ofo FbU�Hi teria escrito; aas' exempli- 'elétrica, um a'utomovel oi{ uma máquina de costura, que
l>úvar alguem d� pobre�� e da;,morte, ,

-_

->--�; <fic:�8e:s��é �elí�.Ylin�y'&)tg'c;d caso. destes dõi� homens"que ,:al�gr.i'R 'pod:e'-�sso' 'proP�,l'?iona:-ihe? '�ã-o>?: e�9.u«:ça do
tf, );nc�:$&'LDJ:Q,rava 'UI1111 chale,Ae.madeIra nos arl'eqo- se"ell'Cofitr�m {um dÜt11te. do outr.o:, um .arrumado, ·que'-de tmãngulo-:. 3) lritehgenQl-a do�mà a 'vontage; a vontad�

_ Tes: de �ilã�·,!Al?'H��,;amigós. v��rl�;W·li�,�:ç;��l::tq�i·.&-aJ!�;..I}f/ umu:-'.tentat!va ;del furtó' �btOOJ um iI�es�erad{). c,apitaI;I,o. 'dom·ina o ,i��.tinto,; o 'üíst,in,to; :�l
..

tuâó ô' ti�� �ai 1� (a-..s.q;;,,\8<;it.IO,:,4-,senhp+fl: .a,bre,fl" torp-erta tIa ballb.�}l;a,'���e� Otltl1o,/'([ue,'êm1ilUg'a!l' 'de'l·l"·pm:a,;o barcere ouro, necrbte- :",", I" ';' ,r :CoDtI'D'jU na. (a. pagma...':;;. .1" .!:':;�.-" �" :,:�l l' ,,'f;i' li. ,'.,. "",
._

,,' c

• r
'. "J<')7',I(I t,'n, �... I'!!·, >,- j,. ',,/; , .,.<" .. ;'� ;"," L. ", ... ,1; ',". "" ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



& Florianópolis Quinta-feirá� i4 de Fevereiro de 1952 ....
_ ...-.t.,

SABADO;DJA' 16, GRANDIOSO 'BAILE .CARNAVALESCO ANIMADO PELA ORQUESTRA'DO L I R A T E N I S
,

C L U B_ E. RESERVA DE MESAS COM _ O SR. HAROLDO PESSi.

Pio XD1-az-u-'DI-a-pela-:: jNa- Câmara Municipal,' I) MédiCI' 'lerAm Greve
. f,ongrafulaçóe§ á Facul- E R·" _

"A. �ersisten.cia - lI;na tacões q�e,começam at�mar -". 'd ,A 'd' ». .• sbeça-se no 10 um mo-
condição gem.1 que nao ueo. corpo. vIsand� = .prOXln:as I'

,
.

(l��.e e Irel.o ..' A

s .

tJ

sitarnos _ em chamar de' ex- eleições mumcrpars, a lm-. . Vlmento n'e�se' seDlldo
plosiva a qualquer .Jno�nl". guagem do Papa assume As 19 horas e. trinta mi�u� em suas surpreendentes fan- ; " c .

,,,,'
,

" I
.

to,. prosseguiu 0< papa, ..
e nesR� ponto um sentido mais]

tos ,d? dia onze de fe;erml'o tas ias. RIO, 13. ("V.A,) - Segun- Nesfa reuniãofico-a claro

cuja origem deve' 'ser pro- preCISO:
de mil novecentos e cincoen- Divertimento de tão pro- do �� conclui pe�a imErellSa que entrarão em greve' os

curada no esfriamento da 1_ Que a urbes, disse Pio ta e dois no Palacío Munici- fundas raizes na alma popu- carioca, os médicos que e- funcionários dos postos de

fé religiosa de tanta gen- XII, guardando. impregna- pa.l, o sr, �.ere,ador Alv�ro lar merece, sem dúvida, o xercem sua profissão na Ca- socorros, maternidades e

te, no baixo nivel m01�al; pu-l das as realizações de todas Mlllen da S,llvel�a, assuml':- apoio dos poderes públicos, pital da República, estão postos instalados pela pro- �

b�íco e, p.rivado, �o tr�bal�o í as . idades, tornadas depois do a }�-esldel1Cla: depois Bem O compreenderam os fazendo preparativos para pria entidade promotora do

»ístemátíco de intoxicação a herança dos povos, possam
de verlf ícada a presença de vereadores do Partido Social entrai- em greve como coroa- movimento grevista, isto é

das almas simples as quais receber deste século, dos todos os srs. vereadores de- Democrático e; mantendo-a menta da sua intensa cam- a Associação dos Médicos do

fazem-se absorver venenos homens que a povoam hoje cl.arou abertos os· trabalhos sempre unidos ao povo que panha de melhoria de salá- Distrito Federal. Foi. pedi

após ter, por assim dizer, u- a aureola do arauto' da sal- sendo lida e aprovada a a- os elegeu, não esqueceram rios; Evidentemente a gre- da, dessa ocasião, a colabo- .

nestesiado o sentimento da vação comum em uma epoca
ta da sessão anterior, a qual as sociedades carnavalescas ve será def'lagrada apenas ração dos médicos, part.icu

verdadeira liberdade, não onde forças opostas se dís- foi aprovada com a seguinte que tanto abrilhantaram o pelos que são funcionários lares Para a campanha.

pode deixar os bons imóveis putarn o'· mundo. Os povos retificação: as reuniões das reinado de Momo em 1951. públicos ou percebem -salá- Diz "O Globo'! que-com-as. - ..

EO mesmo solo, como COI1- cristãos esperam principal- Comissões de Justiça são as' Assim de que também no rios de empresas organiza- medidas tomadas na reu

+empladores inertes de um mente ação", segundas e quartas feiras, e corrente ano lhes fosse pos- deras particulares, mas já nião de ontem, foram cum-

_
futuro impetuoso", O Papa explica depois que

não terças e quartas feiras; sivel apresentar seus carros está sendo pedida a solida- pridas as resoluções apre-

O Papa, em seguida, reto- essa ação deve ser unifica- o sr. vereador Flávio Fer- alegoricos, f izerarn incluir ríedade dos médicos particu- sentadas no sentido da mo

marido suas exortações de- dora e esclarecedora, gene-
rari disse que fizera apelo na Lei Orçamentáría um au- lares.

,
billzação geral da classe,

rlara que é tempo de sacu- -rosa e amante, ao' sr, presidente e não aos xilio de Cr$ 20.000,00 para Informa por exemplo "O pois que, por outro lado OR.

dir a letargia funesta", Para esse. objetivo, pros-
srs. vereadores para que as cada uma - Granadeiros e Globo" dando início "à fase engenheiros, arquitetos e. a-

- "E� tempo, disse ele, de seguiu o Soberano Pontif'i- sessões comecem na hora Tenentes. de preparação para a gre- grônomos tambem se agitam
-O� bons, de todos aqueles ce, colocai-vos diante do Es- regimental. O expediente O sr, Prefeito Municipal, ve", os médicos realizaram, �o" sentid� de fazer pressão

-que se preocupam com o des- tado concreto de vossa e
constou de telegrama de a- lamentávelmente, entendeu ontem, à noite, na sede da sobre o parlamento. Desejam

tino do mundo se reconhece- nossa, cidade; fazei de ma- gradecimento do sr. gover- de vetar esse auxilio, levado Associação Médica do Dis- eles, do mesmo modo que os

rem e cerrarem fileiras. neira que as necessidades nadar do Estado, convite da por _ uma errada compreen- tr ito Federal, animada reu- médicos, que seja pronta
ARAUTO :QE' UM MUNDO sejam' bem. estabelecidas, Faculdade de Direito; pro- 'são de economia pública. nião de todos os facultati- mente aprovada a lei que

MELHOR que os objetivos sejam ela- jeto de Lei do sr. vereador Rejeitado o veto pelo ple- vos que servem nos hospi- lhes vai assegurar o salá-

O Papa proclamou então ros, que as forças dispon i- Osmar Cunha concedendo nário do Legislativo da Ci- tais da zona do centro da ci- rio mínimo julgado satisfá-

que, por sua missão, deve- veis sejam bem calculadas, auxilio a Associação Barri- dade foi mantido o auxilio, dade. .
torio.

ae fazer um arauto de um afini de. que os recursos of í- ga Verde;_ indicação do sr, desta vez com louvável con
mundo melhor desejado por ciaís não sejam negligencia- vereador Mario Couto so-j cordância do Executivo,
Deus,. dirigindo-se aos 1'0- dos, nem ignorados, nem

bre iluminacão da praça ,. que, dando ao nosso Carna

manos, dos quais é o pastor empregados de maneira pública da Trindade, e re- val o valo» idealista e ar

direto dizendo-lhes que é a desordenada ou'. desper'di- querímento do sr. vereador' tistico que ele tem, já deu

eles a quem primeiro quer çados em atividades SeCl.l11- Vitorio Ceeheto e outros so- às referidas sociedades, a

confiar o estandarte desse darias". bre OK cursos normais re- importância consignada no

mundo melhor por quem fãz j
gionais de Trindade e Co- Orçamento.

votos. OBRA DE REGENERAÇÃO queiras: Com a palavra o sr. Graças a essa harmonia
Viúva Maria Izabel da Costa Xavier, Itamar e Gihon

"Acolhei com ardor e de- .Etu: SALVAÇÃO' vereador Vitor da Luz Fon- de vista entre o Legislativo
da Costa Xavier, Tertuliano de Brito Xavier, José Maria

) da Cunha Júnior, José Luiz da Silva Brito, Nicácio José
votamento, diz ele, a sagra- O Papa anunciou, a se-

tes rr-feriu-se a passagem e o Executivo, 0lPoVO de FIo-

d co S·
-

. de mais um. aniversario da rianópolis também este ano
de Brito, Jozino de Brito Pacheco, Sebastião Adriano

. a n,lgnaçao que vosso guu' ter encarregado o car- ,- '" U

-Pastor e pai vos confia ho- deal-vigário de tornar a fundação da I Faculdade de ter:i· um Carnaval' de mara-
Gonçalves, João Leon Silvi, João Maria da Cunha e Li-

je: suscitar um
.

poderoso :frente e a direção dessa 0-
Direito de Santa Catarina, vilhosas surpresas.

ban io Felisbino da Costa, agradecem sinceramente aos

. despertar do pensamento e bra de "regeneraçãó e sal- Depois de salientar o signi- Não se contentou, com
médicos, irmãs e enfermeiros do Hospital de Caridade�

b d t'" "d 1 t fic.ado cultuI-al da. efemel'I' _, J'SSO, entl·et.allto, a Ca�mara
bem como a todos que acompanharam a enfermidade de

'O ras, esper a.r' 'O qua· 0- vação", e concluiu decla,;; .

À h d' ·a·e. I"equereu fosse tl·a,-.csml·tI·- MU11I'cl·pal.
seu inesquecivel esposo; pai, irmão e cunhado GILBER-

uOS os omens eVel'lam l1ar-." rando que si a sua' platáfor� ""'

ticipar, o clero, o P?VO, as Ima for aplicada, "Roma re-
do telegrama de congratu- O presidente dr. Álvaro

TO XAVIER DE BRITO.
.

autoridades, famílias 'total viverá a sua missão gecular la'ções ao respectivo Dire- Millen da Silveira, int.el'pre-
Outrossim, convidam aos parentes e pessoas amigas

d 'd
'

t- I' h d toro .sendo apJ.·ovado. Em 8e- t d d
.

d
para a missá de 70 dia que mandám celebrar na Catedral

e VI a cns a na In a e de senhora -espil'itual ,,, dos - an o o eseJo e todos seus M t l't lt d S- J
' . ... h I d'

defesa dos valores mora, is, povos lIa-o somente em ra- guida o sr. Presidm1te encer- " l' d - ri e ropo 1 ana, no a ar e ao ase, llS. r oras (O la

_ pale�, maB.(?u ar aos 1'a-
16 (sábado).

.

na realização da justiça so- zão da catedra da verdade r,ou a sessão, naden'os e aos Tenentes I"
'

\

1, '1" d 'I" A todos que comparecerem a esse ato de fé cristã
cial, na reconstrução da 01'- que Deus esta'beleceu em

ma s um aUXI 10 e mI cru-" .

d
.

t AUXILIO "'0 CARN
.

1 h anteCIpamos agradeclmentos .

.

em CrlS ã, de maneira que, seus muros, como tambem .� AVAI... zen'os, pe a omenagem que

,a. mesma fisionom�a. exte,- pelo exemplo de seu povo,
as referidas entidades pl'es-

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

TrOI' centro da IgreJa apos- tornado novamente fervo- Em Florianópolis o ·Car"\ tarão aos Representantes do

t.oJica, possa aparecer ,den- raso na fé exemplar em seus
naval não é apenas 'essa lou- Póvo no� últimos dias do

tl:O em breve como um tem- costumes unido no cumpri-
cura coletiva que põe os fo- Carnaval, como mais uma

plO resplandescente de san- menta de seus deveres reli- ,liões na rua e os faz esque- contribuição e um estímulo
ticl�de e beleza". giosos e cívicos e sí Deus éer a vida e suas amargu- aos abnegados integrantes
Referindo-se ás manifes- quisel', prospero e feliz". r�s, E' alguma causa de dessas' associações que dis-

, mais significativo, de mais pendem centena de contos
interessante, porq1,le para de réis, fora seu sacrificio
nós serve de oportunidade pessoal, para manter bem
para magnificas manifesta- alto as tradições de bom
�es de arte, �osto e de arte da gente

Os carros alegol'icos e de ilhoa.
.

mutações tem impressiona- Tais iniciativas só mere-
I

do de tal maneira os foras- cem aplausos.
teiros, que serviu de esplen
dida

.

propaganda da nossa

tel'l:a e da inteligencia da

IN R'
- d'nossa gente. O eloa O

Ainda todos estamos lem-
.

.

brados do exito extraordiná- de Momo
rio alca6çado lio ano findo, .'

quando. os Granadeiros da a preocupação .das ccono-I
Ilha e os Tenentes do Diabo, mias... Aí estão os clubes

depois de meses e meses de ,. Recreativos para abrir os

trabalho insano e idealista, seus salões, noite a\ dentro,
maravilharam nossos olhos I para que todos cantem, can- I
com seu aparecimento em I tem, em homenagem a Mo· �
público, extasiando-nos com

Imo,a beleza dos conjuntos apre- Será, assim,' uma festa

sentados. linda e rica em fantasias,
Por este 'motivo, o

,cama-I
perfumes, danças, confétis.

vaI �ntl'e nós, não é dos que Arlecrins, Pierrots, Colombi
saem à rua mascarados. E' nas, ei-Ios todos no cordão,
de todo o povo, porque 'ver- levando os suditos de Momo

dadeÍ1'as multidões vindas. aos mais alegres instantes,
de todos os distritos, se a- E, então, Florianópolis _

glomel'am nos nossos logra- esquecerá muito de máo e'

douros públicos afim de as- de ruím qúe por aí se .encon
I sistir o desfile dos carros' tra perdido .. ,

Rua- JerOnf.mO
Coelho,"14'

FLORIANOPOLIS
.''''"''''

t· ACiRADECIME"JOe MISSA '7- DIa

CrelDes ,de Frutas
(IN TEGltAL)

�Em liberdade o ex-pre,.
�idp.nfe Arias

PANAMA, 13 (U.P,) - O de Arias depois do' golpe e

'€x"presid�nte Arnulfo,
I

A� dos motins de maio do ano
rias foi posto em liberdade passado, assinou a ordem U
e c?ntinua sendo qma figu- ,bel'atoria, ontem, depóis'que
1'a mfluente na politica, dez

Imeses �ep'ois. de ter sido o a· Assembl�ia Nacional con
�eu gOl,ierno deposto por um ,cedeu anistia ao ex-presi
sangrento, �o�pe, .o presi- f' dent�

e outros elemen.tos en
dente AlcIblades Aroseme- volVIdos nos citados levan-
na, que se instalou n� lugar tes politicos,

'

Atenção Senhores. Comerciantes, sirva bem os seus

freguezes vendendo as' conservas alimentícias Geléia>;!
Geléia é delicioso e nutritivo alimento, exclusiva

mente de frutas integrais e açucar puri&.simo.
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

pal'a merendas escolares,
Fabricado em Curitiba,
único vendedor José Manoel da Silva, em Flol'Íanó--

polis.
'

.

Rua Assis Brasil _: São' José,
,

Compre pelo me
nor

.

preço da cida
de o seu refrigera
dor NORGE, mo

dêlo 1951, com ga ..

rantia teal de
5 ,anos.,CONCURSO DE

Músicas Carnavalescas Osny 6ama & Cia
,

Dia 17 - Do�ingo, às 21 ! so o Talão do mes de Feve
noras. - Gran,dlOsa Soirée I reiro. .

NOTA - São convidados
- Por um Carnaval Me- os senhores compositores a
lho!' Ap - t

-

d
.

-

Ie�e;l açao .' as comparecerem quinta-feira
mUSicas claSSIfIcadas e en- às 19,30 horas para o ensaio
tl'ega de premias aos vence- com o Jazz do Clube e na
rlores. - Servirá de ingres- Soirée de' domingo,

Caixa postal, 239
Telefone, .1601

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2A8%. 'todavia-ai existe um: "
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, ',11 ri

novo Iider: na iliãcabra està- ',j ',';, I.:
ÜR'tie�: -- 'o paludismo com " ':"1\:.3,22%', '.,

O Íl1teresl'lánte é' que Pôr- :-".:'
to Alegre c9,m o paludismo ")' !

/'l/parece com 0,0%, o 'que
demonstra a excelente con

dição de vida da capital
,::a,u'c'h.a. ""� ,c·g '# '1. t: l· �

. !
No norte certamente a tU'..,.- '.: ,nj, '

herculose como o paludismo. '. I ','

são di'gnos de ibmnanha� e

de combate si�temático. mas"
no Braail todo. a peste bran-
ca é-uue precisa de maior . ',l '''1 ,,j,
cuidado, El, a desneií;o de t9�,
-dos. os, esforços do governo.
� .dos . particulares, , com > a

,,�f,l:l:lta 'de, alímeutação sadia,
-de.Ie ite puro, de, carn-e' f res-
ca, .de. tudo enf;im necessá- .... , ' ,
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'Ih,- a mlssa de l�"alllversa�lO, do de OtU'O 'que iiidicavá' os minutos, os dias do mês'e as fa:
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REGISTRADO NO DEPARTAMENTo.� DE EUúCAÇÃO I a ,," o' "

.

-li ·fal.ecimento de,�eU-,éSp?s�, ses da Iua'e andava sem precisar d�l'.eorda','e..por'in:io _ Matrícul�a p'al'a,lq, �o e �o �?S do curso primá1'i?'.I' ,\" ."t I �,PaI, so�ro� e av�,. 'GeneslO, do q�1aI- a pátri�, átràv�s d'ê seu's' mIlllstto da' Educaçao, duraI1t� Q mes de f:vereIro, das�9, �s p h�ras:. ;. 'ORDEM DOS ADVOGA-�l"'[óngUll?ovt.: , ,

t'endla' homenagem a seus ql�arehta a�os d�.esitldo· e de,-
, ': -;-,

·Alunos some,n(e do sexo masculIno - I
l'

. ,II, DÚs'f DO BRASIL-'d 'Antec1padarrl:ente ag'rade" trabalho teve1-pajlavra�r de pIedade para todos 'os que se ,ImclO' ,das_. auIa$ a 3, de març.o. i"" \
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'. ., '. ,': .'1 os itisaÍ'itos n(:!st� Secção R

1 ,f cO:qJpletarn,ente. nova -e UI�a CUrs() !19b a Qri�lt,tação da Profa.. �nto�íeta de Barro� Pt;rdeu-�� no trajeto entre à Rua Pedro Soares e (> : coutar do -ano em' curso.
: "SINGE;Rt' (usa\la). ver e. Fel:l)<wdo ,,\I'la_c:_ltaçlp, 32 - F'O\1e 1.,6!G. J _

' onibus "f.gronômica" e do' Oilibu� �o ':,Mon:o do Céu", ',', Florianópolis, 11 d'e feve-
p, trata,l' á praçil ..X� de NQ: M.fr:�\;íCjl!.a.�p�rt,3, da!'1 )6 ,às F h?ras� . . �'\lma. �a,l'l:��� -de oLl�',O'com um� ,g:�n?e, pedra de

..a,m�tista: .l'eil'o de 1952.
, .' ..vembro. 'na 20. (alt0S do l'e"'· ,�be,tü.::a ctas:. ;j1�;�� a 2, de .1ane�ro"" ,,', .

, ,I, .P��e7i?� a p.,Ut;ffi: ac�o�l' o obseq1.110 de .en�1'ega,-lf' ,nesta .'
J

Cl���o G. Galeth - Se-
tam'ante ItOI""), 1'lensalldade Cr$ ,::íU,OO I.pagamcnto adlantaslo). J Re�aça'(), que sera gratIfIcada. '

cretaTl\):

ti t

I •
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CONVITE o Crime de Ontem na Trindade

casse mais seu animal em e seu filho Pedro foram so-

calJ.lionete". , \ corridos e, transportados pa-,
Foi o bastante para que, 'ra o Hospital de Car-idade

inesperadamente, Otávio in- 'onde se .encontram, sendo
vestisse contra o negncian- que o primeiro ainda em 4:'S-,

te, ferindo-o. com duas f'a- "tado melindroso.
cadas, no abdomem, pros-: O CRIMINOSO \

./

trando-o sôbre uma poça de) Otávio Silveira, u autor de'
sangue. E� seguida, socor- toda essa t ragÊ!dia, que re

rendo o pai, Pedro Vidal Fi- voltou a população da Trin-é
lho foi de encontro do ata- 'dade, é capatâz do Servico
cante, recebendo também Plorestal, natural deste E�
duas facadas, à altura do tado, residente em Itacoro
rin esquerdo. Otávio, ainda bí, de cor branca.
procurou ferir um outro fi- Preso, após pelo sub-dele-.
lho da vitima, .João Vidal, gado de policia daquele sub-

-

com 17 anos, mas êste cor- distrito, foi encaminhado à.
reu, evitando que fosse tam- delegacia de policia da c'a
bém vitima da .fúrfa sanguí- pitaI e. em seguida, posto-
nária. em liberdade para que se a-?
Esta a cêna, que' movi- presentasse à sub-delegacia

mentou aquele sub-distrito. da Trindade afim de, hoje" O
SOCORROS se!' interrogado e prestar de-

'

Em seguida, Pedro Vidaf çlarações,

O Vice Consul Britânico convida: as autoridades, o

"corpo diplomático, e o povo em geral para a Missa de
Requiem que será celebrada na Catedral Metropolitana
no dia 15 do corrente às 8 horas da manhã em memória
de S. M. Rei Jorge VI.

K. Stuart W8:kefield - Vice-Consul 'Britân ico.

PAI E FILHO FAQUEADOS, PELO CAPATAZ DO SERVIÇO FLORESTAL, A
,TARDE DE ONTEM

.
PORMENORES '_ . O CRIMINOSO EM LIBERDADE�

APÓS TER ESTADO NA DELEGACIA DESTA CAPITAL.

Às 12,30 horas de ontem, i ordem do dr. Horta Barbo
no sub-distrfto (la Trindade, 'sa, diretor do, Serviço Flo
quando a população estava' restaI; que mantem; naque
entregue às refeições do .Je sub-distrito, um posto.
almôço, registrou-se, frente I Ante-ontem, I. capataz
à casa comercial de Pedro' Otávio Silveira recebeu a

Vidal,- nas proximidades do [ordem de prender o animal
pento-de-onibus, lamentável I que invadisse os terrenos
cêna de sangue, que ia cus-I daquele Serviço Federal. E,

F'lorianépulis Quinta-feira, 14 de Fevereiro de i� tando a vida àquele neguei- o cavalo -de propriedade da
ante e a seus filhos Pedro e vítima foi a prêsa, sendo
João, êste com J7 anos de atrelado à urna camionete e

idade. trazido" para a 'Prefeitura.
Foi uma' cêna ,rápida, a Essa a informação' que re

que a população, pacata da- gístamos, tal qual nos foi
quele sub-distrito foi toma- relatado por um dos filhos
da de surpresa. I do sr, Pedro Vidal, ontem,
Ontem mesmo, a reporta- naquela casa-de-saúde.

gem de O ESTADO se diri- O CRIME
Os gatunos' continuam a tugueses comandados pelo giu à delegacia regional de Aí o fato, que motivou a

agir, o que comprovam os General D. Alvaro de Ma- Policia da Capital e ao Hos- cêna de sangue de ontem.
fatos, registados pela Poli- cedo; pital de Caridade onde se Às 12,30 horas, mais .nu

cia Civil, principalmente os - em 1834, faleceu João e�contram rec�lhidos as v�- : �nos, o sr. Pedro ,vidal" ao

que se dão ao "negócio" de Inácio da CuGha, Visconde tímas Pedro VIdaI e seu fi- regressar desta Capital, on
aliviar peças de automó- de Alcantara, Senador, Con- lho Pedro, am�os faqueados, Ide fizera a feira, encontrou

.- veis.
_ ,i selheiro e por duas vezes sendo que o prnnerro em me- .no seu estabelecimento o ca-

Numerosos os casos veri- Ministro' lindroso estado-de-saúde,
.

pataz Otávio Silveira. Em
ficados nesta Capital e no i - em '1839, retirou-se de ANTES seguida, em tom de brinca-
Estreito, chegados ao conhe- : Piratinin o Governo Revolu-- Toda a cêna se motivou deira, declarou que dissesse

ci�ento da Policia Civil, I cionário �o �io Grande do da prisão de um cavalo, por ao seu chefe "que não rebo
CUJos agentes se encontram

I Sul,
transfermdo 'a sede ,pa

no afanoso trabalho das in- ra Caçapava;
.....-,.".J"............"�._..._......_....._-.-_._-_-_..........__.....--_.....""'"""'.._..."

vestigações para deitarmão I - em 1840, travou-se o Na 'Base Aérea de Canoas
aos larápios audaciosos. segundo combate de Sobra-
Na Delegacia Regional de dinho, no Maranhão, duran- descaberta um' a cê lulaPolicia, agora localizada à te a insurreição chamada

' �I

rua José Jaques, alguns me- dos "Balaios"; :1
tros além do coração da ci- - em 1872, faleceu Ma- ' C9mUDIstadade, encontram-se varres riano Procópio Ferreira La- -

"gatos", engaiolados por te- ge, que fni dep;tado pela O
· -.

Irem sido confessos em cri- Província de Minas Gerais ntem, V18]30 O osoetor da Policia
m�a�� of����O�eev;�����:: em �r��� �:sF���t�l:e�e��o���' r,' Fédêral para apurar o casó
consequencia 'dessas pri- André Nilo Tadasco'
sões? , '

PORTO ALEGRE, 13 (V.' sargentos, também estavam'
Em a maioria dos casos, - •.,.....;.-..-;..- A.l Por determinação filiados à célula e traba-

feito o processo, cujas pro- 'M"'n. O,,-v··-a···I
...............

do
. .,.......

das altas autoridades da lhando em favor da causa

vas muitas das vezes não .. Aeronáutica, foram presos,
I
moscovita vários soldados e

são suficientes à formacão I raoha nesta capital, os sargentos cabos. '

da culpa, os meliantes ;ão Felicio Coelho de Medeiros'_1 RIO, 13 ("V.A.) - Com

, libertados, tornando à ação, Transcorre, hoje,- o aní- José ��drigues da Silva, destino a Porto Alegre, em-

.volvendo ao campo propício versário natalício do sr. Sebastião dos Santos Costa, barcou esta .manhã, pela
aos roubos, aqui .na Capital. Ministro Oswaldo Aranha, Adolfo da Conceição e Ro- C,ruzeiro do Sul, o Inspetor
A ação das 'autoridades, uma das figuras destacadas míldo Peroba, acusados de Jair Leão Mendes, 'da Poli-

.nesse particular, tem sido no .cenárío serem os· dirigentes de uma .cia Politica Federal, com o

de' vigilância, conseguindo político na- célula' comunista deS'Coberta objetivo de realizar diligen-
"pegar" os larápios, mas danaI, par- na Base Aérea de·Pôrto Ale- das em torno da descoberta

que, horas ou dias' depois, ticipa 11 d o gre. da celula comunista própria
são postos em liberdade, à da Revolu- Informa-se que, além dos I da Base Aéreà de Canoas.
falta de meios para a inter- ( ção de 30.

::�;:::;��:: ::::�::ad:::: ::!:d,�:!:� Mésíííóííii"iãfêÇâ1õcríVe["
videncia do Govêrno do Es- O b d I d d S d I-

,é um barraco para eu mo- tram guarida, em "meio aos

tado que seria a criação de
baixado!' do Brasil nos Es- 80 - e eg a o O· l aco os, J)" rar sacrifícios dos dias presen- I

um pati'onato, onde esses
tados Unidos, Pi'esidente da -

't· d E tes, em busca dos elementos,

elementos pudessem exercer ONU, o sr. Qswaldo 'Ara- moes les lo-se " ,va para 5ur- Um qqarto, uma sala, uma da 'sua subsjstencia. É

trabalho no amaino da terra
nha tem tido atuação mar- '.

I
· . 'i cosinha, quando cOl\segu-e esquecer,

e, em consequencia, se tor-
cante na vida politico-so-' rar a um seu ntmtgo... .

Prá eu, ela e urna filhinha pO'r a]gm:nas horas, as Co-

narem úteis. Seria um ótimo
cial do País, em cujos pos- .o Carnaval é, de fato, a I aproveitar a oportunidade chegoa pra remediar missDes d� Prêços, que só

,

'do
tos elevados sempre soube f t

"

d I Eu du� d
.

tA t I b Ih d '�

dreme 10 para esse mal, já
'

es ,a maXIma o 'povo. E, da época carnavalesca e ves- 'I> ,.mo na garage o VI- ,em ra a a o em razao o'
, honrar o nome e as tradi- b I' I • 'h .

t d A

tão crônico.. .
tam em, a ocasião propria. tir-se de Eva. . .

sm o encareClmen -o os generos
ções da nossa Pa'trl·a.

'

" P h' d t'}'d d I14 DE FEVEREIRO para que algum� autorida-' M,esmo que pareça isso in-' orque o meu sen OrlO e _as U I I a es; o e evado

d ,No, dia 'de hOJ'e, o S'-. MI'- d Acab d d' t d d dA ata de hoje recorda- • e e;xponha as suas prefe� criveI, aconteceu ali, no Sa-
' a e me espeJar cus o a carne, o. arroz, o

n
nistro Oswaldo Aranha re- rências d L'

- feiJ'âo, da batata, da banha!os que: b 'd
f ••• co os lmoes ...

_ em 1630, Olinda e Re-
ce era os seus amigos e O fato de ante-ontem, no

. Gegê' , em um país "essencialmen-
cife avistaram a expedição

admiradores as mais calo- sub-distl'it"o do Saso dos Li-- D .&1
- � Se acaso voc� arranjar' Ite

agríCola", assim" as per-
holandesa do General Hen-

rosas e expressivas horhe- mões, é de suma gravidade. r. � clone 'IUm barracão p'ra eu morar seguÍções politicas, são, p,ordrick Corneliszobn Lonq; nagen1\ pelo transcurso du ,Tão grave que o diretorio J O's"a . �vou ,pedir � Deus ,tres dias, d'eixadas de la-
_ em ,1636, õ Capitão

seu aniversário natalício. udenista - segundo nos in- • ,. Para lhe aJudar. ! do.. .
,

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

'

.".
. \

Francisco Rebelo, que se a--" ' , formam - Ja se reunIU pa- Distinguido pára' servir E esta canção, a que _o

I
O Cal'naval é, de fato,.

chava destacado em Porto ra, tomar atitude séría, pro- no .Ministério da Agricultu-- aut,or denominou "Coisa Mo- uma linda festa popular"
Calvo côm 400, homens, a- MALETA pondo a punição da autori- 1'a, no Rio de Janeiro, segue, desta" mas que, também, ex- pmperando S. 1\1. Rei Momo,
vançou contra as trincheiras' dade que se expos ao ridi- amanhif, o �r. Alcione .José pr�me u� desejo de t'f,dos, l q?e não te� tem,po de cri�r
que os holande�es ergueram cuIa. . . Osta, à'groJYomo que, no Ser- vaI ser, este ano, entoada dIferenças entre os seus su-

em Barra Grande, comanda- ,PERDIDA '
O sub-deI-e._gado de po]i<lia viço de Defésa Vegetal nes- pelos cordões e blocos, ao

I
ditos e nem pensar em salá�

dos por Jan Taliban Duyn- daquele distrito, Cantidio ta Capital, ·trabaIhoú du- som da música do.S reco-re- rio.s de fôme, }JOrquanto as,

kercker; A quem entregar a male- Les�a, acompanhãdo de um rante o periodo de 4 anos. cos, tamborins, dos ,violões, t suas ordens são cumpridas
- em 1676, os Paulistas ta, perdida no trajeto Flo- seu filho, achou que pode- Priva-se assim, Santa Ca- dos cavaquinhos. . . -I à rísca, \ porque são tôdas,

sob o comando de Fl'anciseo rianóI?olis-Joinvile. Contem ria vestir-se _de Eva! Assim tarina, de um dos mais CR- Assim, o Carnaval de 52, uma só: cantar, brincar,
Pedroso Xavi�r tomaram a alguma mercadoria (cuja <> fez e,:. à noite, lá se foi pazes agronômos que, ago-' que promete, promete mui- deixar as tristezas para ou-

Vila Rica, no Paraguai; devolução pouco interessa) bater à casa de um seu de- ra, premiado por mais esta to mais em alegria e batu- tra época, ..

,- em 1824, ,em' v.irtude é vários documentos de va- s�feto, João de tal, para honrosa comissão, irá traba- caeIas, vai aos poucos' se' * *,�

dos sucessos da)n<iependên- 101', cuja posse de nada' po- dar-lhe uma surra. Mas João Ilhar no Ministério da Agri- 'transformando na mais real FIo.rianóPo.lis vai te,r um

cia do Brasil, separaram-se derá servir a terceiros, mas, de tal, aVIsado pl'éviamellte, I cultu�'a "'Qn�e continuará .a !esta �ó povo: }>orque te� C�rI�a�al à �ltUl'� de suas

na Banâa Oriental, as' tro- que muito interessa ao seu desapereceu...

�reRtar
assmalados serVI- ,ele. nesses dIas de folgue- tradlç,oe.s. AI, estao as So

pas brasileiras das POl'tu- legítimo. proprietário. /' Não há dúvida que o caso ços ao, departamento tecni-I! d�s,. oportunida?e de exte- ci_:dades empe�h��as em

guesas, havend'o o General Entregar e receber a gra- assume gl'avídade, mesmo co de Defesa Vegetal. rlOl'lZar os sentImentos de Inao poupaI' sacnÍlclos para

Lecor, com as tropas brasi- tifícação na rua Trajano n. ?o.i'q�e para s,ul'�al' um seu I O ESTADQ-:' �'egi�trand\o I gente alegre,-que ama _o tra- �ar a. S. �. Momo I� e Uni-,

leiras, situado Montevidéu, 7. Casa A MODELAR mImlgo, o -pt'opno subdele- O .grato acont�clmento, de-' balh� todo o. ano.' e .que, em I co, troes, dIaS de f?has," sem:
onde se encontravam os pOl'- ,�lol'ianópólis. gado encontra uma saída:, seja-lhe boa vlagem.' lOS t\es feete)os dedIcados a Contmua rra 6a pag�.

\

/

o AconlecimPrnto do Di" '

O"da de zatunes

,

!
,- ""--

......_....·�-.......w.I'·.·..•....-�...".................._....."._... .,......-.-.-.,..c·..... J'-

No Reinado de Momo' ..

- ,
,

,FLORIANOPOLIS'
e o Carnaval de 52'

O povo, 'cansado -das difi
culdades dos dias presentes,
dos momentos duros que a

vida de hoje tem a oferecer
aos 'que realmente se preo
cupam com o trabalho, vai
dar vasão, nos dias de Rei
nado de Momo, às suas ale
grias.

�, para' melhor sentir-se
em meio à. batucada e aos

guizos", vai à praça, sacole
jante, sem dar bola ao COIt

verrcíonallsmo e... pensan
do, naquêles momentos, sé
mente com as contagíantes
canções carnavalescas, can
ta até não poder mais.
Gegê! ...
Sou- operado brasileiro
Não quero. emprego nel_l1

dinheiro

s, M. o Rei MOino l° e Uni
(co, quer liberdade, mais �

mais liberdade para expan
dir-se....

O que, eu quero, eu vou

cqntar,
Não é!.' ..
um palacete prá dar festa
,eu quero é :coisa bem mo,-

desta

::< * *

Assim é o Carnaval, a.

únjca festa do po�o, porque.
os seus sentimentos encon-
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