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à sepu ltu ra, \ hoje, \)1"�':OS
ortais de Jorge vr '�'."

militares de terra,. mar e' ar tormarão
de honra nos. funerais.�Bpós, a coroação de EUzabeth II
t �O�DR�S, 14 iU:P.) -.A )1 COROAÇÃO DE ELrzA� I

forma çüe a mais delicada,

ej
gito. Entre outras f igu'ras I,Ramha Elizabeth conduziu BETH II ' custosa das 100.000 enco- que encomendaram coroas

a sua prirneira cerimonia o-I LONDRES: 14 (U.P.) ,--- mendas ,de coroas 'pedidas está o primeiro ministro e-II í'icial no Palacio de Bucki�l- ,A abadia de Westminster se- para os funerais do rei JOf- i gípcio Aly Maher : ,Pasha, ,

gham, recebendo Churchill rá fechada logo depois a ge VI, é a do rei Farouk, nomeado pelo rei Farouk pa

ie vinte membros da Camara fim de\ser,preparada para à cujo país (Egito) está de rà repelir os motins egIp-

I
dos Comuns, numa audieu- cerímonia de coroação da momento empenhado em a- cios que vem assinalando a

cia de Estado. Os circulas rainha Elizabeth I'Il Isto a- cerba disputa com a Ingla-. querela entre os dois pai- ,

ida Corte dizem que o .pri- Iparentemente indica que a terra, a proposito do Suez, 'ses. Outra é do primeiro mi-

II meiro ministro dirigiu-se Inova soberana será coroada Nesta coroa trabalharam nistro Mossadegh e, do gu
em discurso à rainha tendo 'pouco. depois do termino do-· duas mulheres durante 12: verno iraniano, que ainda

I esta respondido f'ormalmen- periodo oficial de luto na horas. Na fita de seda bran-
:

está em disputa com a In

! te mas não se anunciou o corte e que terminará :1 'iH ca deste tributo floral está
I

glaterra a' proposíto das

/. que contiveram essas ora-. de maio este ano-nó'dia 13 inscrito: "Do Rei Farouk do . propriedades petroliferas
ções. Entre os que=acompa- de abril. Egito e Sudão". O Parlame» I brrtanícas no Iran, naciona-

• nharam Churchill a esta an-I AS ENCOMENDAS DE
I
to' do Egito adicionou o Su- }izadas na primavera .

.
diencia, figuravam o lider .. FLORES I dão ao titulo de Farouk em i CHEGA ACHESON

fda oposição Clement-Attlee I LONDRES, 14 (U.P.) - outubro do ano passado, J LONj'jRES, 14 (U.P.). �

l,e o secretario do "Foreign Uma revelação ínteressante I quando ordenou a retirada 'O secretario de EJtado A

'Office" Eden. 'das floristas de Londres in- das forças brítanícas do E- I cheson chegou a esta capí-

Baixarão
stos m

.
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�GERENTE JDomingos F.
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o mais antigo Dii! ..
rio de S. Catarina

Ano
tal, nó -aVIa0. Independente
do presidente 'I'ruman,. para
assistir aos funerais do rei
.IorgeVI e conferenciar com'
os ministros do Exterios bri
taníco e frances, numa reu

nião previa a da Organiza
ção do Tratado do Atlanti
co Norte, que terá lugar em
Lisboa, na próxima semana.
Acheson excusou-se de fa
lar aos jornais.
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'I'ruman l·nd
•

eCISO ...

10.000 ,MILITARES DE
TERRA, MAR E A� FOR
lVIARÃO A ESCOLTA :DE;t,:

ÁI·n�·d"'a
-

d' e,el,O.' e,U .ma's·'· 'OS' '"'b'"0'�fl"O·S· pe-'rS'I·S··tem'
.l�••�.��-

:!6]pi��:d�!1P!�::�d'"N nao'
.

�e '

_
. , li • • • to, marinhà e aviação toma-

WASHINGTON, 14 (U. tia da paz'mundial' muito

I
'

. .
-, .bído hoje na Casa Branca, I qual Truman afirmara que rão parte nas escoltas' que

P. 'i =: O presidente da 01'- ; e�?ol'a isto fos.se �m sa�ri- arites de p�rtir para .a �e- contudo, deu noticias com-
I aindà não tivera tempo de acompanharão o cortejo f'u-

. ganização Sionista da Ame- .. fIClO que poderia, inclusive, i gunda sessao da agencia JU- pletamente diferentes. Tru-! pensai; sobre o problema e- nerarío do rei Jorge VI des- .

rica, sr. B.enjamin
'G. Brow- enc.urtar. se�s dias de. vida. j daíea, a ter lugar em 'março ta-se do procurador hospi-

!leitoral e. �ão tomaria qual- de Westmintes Hall até a es

dy, declarou, que o presi- O Iider sionista entrevIstou-, próximo, em Israel. talar dé Nova York Abra- quer decisão nesse .sentIdo tação de Paddíngton, na pro-
dente Truman lhe garantiu' se com o presidente Truman ,Um outro elementos rece- ham Feingerg .segundo o ainda por algum tempo. ximatsemana, segundo reve-

Que dentro de quinze dias,
'. '.

'

,

.

'..' .lou o Ministro da Guerra.

d�cidirá s.e con�orrerá ou I' 08 MIDaS Gerais: fntrincheiradn O dep., Tenor-lo Cavalcanti Todas as forças de terra.
nao ao pleito eleitoral de no- ,

. t. fu' ar e mar da Comunidade es�

vembro proximo 1'. T
,,' '

tarão representante 110 des-

Browdy, que viaítou hoje' ",81,U a . axa
. põe l'aX-.8Q em pê de gu'err·A

file que será efetuado em

a Casa Branca, afirmou que R d
.... '., ,,"'9 ,u ••• fileira de seis homens, em

a julgar pelo que ali sondou O OVlarla , . cadencia lenta - 65 pas-
Truman será mais urna vez BELO HORIZ'ÓNTE, 14 RIO, 14.�V:A.) -,A cida- : mente. A imp.rerisa l"E:lata' o I nó rio protestou c:ontra o sos por min uto - com <ls fu-
candidato. Ainda ontem, (V.A.) - Os

'

concessiona- de de CaXIas, n9 Estado do i fato da maneIra que Iremos ·'tratam.ento cordIal" que zis apontados para baixo. A
conforme informou o noti-, rios de empresas de onibus Rio, já se tornou famosa em\:resumir. Eram vinte e tre" estava sendo dispe)lsado a .Força Aerea Canadense es

cial'io internaCional, o re- inter-municipais que ingres- todo o Brasil pelas tropelias horas quando o' deputado I,quem acusara de' seu emi- 'tarÁ' pr�sente atraves' de
presentante democrata Sa- sa�am no Tribunal de JUS-I que frequentemente àli se' Tenório parou "seu rabo de !nente �gressor. O comissa- uma unidade cómandada pe
bah afirmou que o sr. Har- tiça com um pedido de man- verificaram ten!io como fi- peixe" perto da delegacia de I rio procurou explicar, e, 10

\-comodo.ro do' �r' Martin
ry declarou que procuraria dado de seguranca cóntra a' gura central o deputado Te- Caxias. Entrou e, defrontan- I neste instante, chegou o d':l- Cost�lIo. Bandas militares,
reeleger-se se assim julgas- cobranca, da tax� l!odovia- nÓrÍo' Cavalca'nti. São' fre- do-�e. com, um �orriissario dê I legado de J?olicia, Albino em grupo, tocarão. durante'
,se necessario 'para a garan- ri'a cri�da po-r l�i estadual. ,quentes os choques al�mad,os polICIa que ah estava de' Imparato, acompanhado de todo o trajeto desde o HaIr

obtiveram ganho de caus'a. O : entre, o inquieto pa�lamen-' plantão, disse que estava Sua esposa. Houve 'violenta até a estação, distanciada
. -

. ...,......... � �-..•.-_.__..,,;.,......-.... Juiz dé direito dos Feitos da tal' udenista e as autorida- ele q.eputado ameaçado de t.roca de palavras entre\" 45 km., e o· cortejo. c'ómecará
De. S. Paulo: l"a,zenda concedeu liminar- des 'policiais fluminenses. morte por José Dantas, Joi:b parlamentar e Imparato e a s; movimentaI: as nov� e-

mente a me�ida; e çom esta A' noite passada, reprodn- Silva e Cesário de tal. O este arrancou o chapeu da mela da 'manhã, pelo hora-

lU'C'°S 6arcez ..
t.)O

decisão ficará tempo-raria- ziu-se com intensidade mais comissário;· por sua vez, in-I cabe,va do deputado, gritan- í'io de Londres, devendó gas

II O fi mente suspensa ,a cobrant;a I um,desses
tiroteios sem cQn- formou ao parlamentar qu,� do: "Descubra-se quando es-' tal' exatamente duas horas e

}ª!�L�014�e!� _ n-lofil�ç·�a��-o�fnf��fnJ.a·� Ir�:�::Ii;�:·�i:!�::� :::,�:::�;gi::�::�;r�� E:�:�:,��n!;���E�·at:�,
Na madrugada de hoje, o

.

'
. ,'Barcelos, F:io, �eterminan- mente, sem maiores conse- Windsor, a 34 km. de Lon-

governador do Estado, a- .1' O
·

f 'Z
'

a
ti \ ,do-lhe prOVIdenCIas no sel1- quencias, o deputado se re- dres, as duas horas da tar-

companhado pelo Secretario. UIO· a" ona erea Itido
de evitar ocorrencia'l firou estratégicamente. Fo- d�. O transporte do ataude

.

da Saúde e pelo diretor do I .. ., sangrentas, já que havia si- ra preparar o ataqu�. será realizado. numa carre-

\Serviço de Policimnento da ,RIO, 14 (V.A.) - O ga� ções de fundo comunista na- . do informado pelo presiden- Os jornais foram avisados ta de �anhão de co�es ver

,Alimentação Publica e ele- binete do minis-trõ-da Aero- quela,unidade da FAB, per- f te da'--Camara do.s Deputa- q'ue se pl'ep.al:ava um ataque de e clllza, _puxada por seis

mentol? da fiscalização des- .?autica.forneceu a seguinte 'turbações estas prontamen- dos, sr. Nereu Ramos, de I da turma do Tenório Caval- cavalos negrOS,
se 'orgão, percorreu varios nota sobre a inflltração co- te dominadas pelo comando. I Que o parlam�ntar Tenórj{� I canti contra a Delegacia de, LO�Q, a�r�s do. coche fu

bairros I:ealizando rigoroso 11lUrriRta na base aerea de da' 5a Zona Aearea com a Cavalcanti estava se

que�-I
Policia. Qual1do o delegad,) ne�'arIo VIra a liamha Eliza

comando. sanitário em diver- P. -Alegre:, Tendo alguns prisão imediata dos princi. xando da falta de garantias Imparato relatava o que su- beth II" acompanhada de

sos açougues e mercadinhos jornais desta 'capital publi- pais' r.esponsaveis e, abertu- pessoais. Diante disso. o. cedera� suas palavras foram perto pe.los duques 'de Wipd-
desta capitaL cado· notas sobre as infil- ra de inquérito. c?�issá�io e mais �res pol1 .. I·cortadas por tiros ..

A espc- SOl" Eqmburgo, Glou�es�er
É de inter�sse assinalar trações de elementos" comu- ! ClalS detIveram Jose Dantas. ' "\a do delegado 'fOI 10.,;(0

a-I·
e Kent, os no.bres maIS Im-

que; pela primeira vez, um nistas na base ael'ea de Gra- I O movimento, entretanto, apontado. pelo deputado Te� ! brir o deposito ·de ar'mas. portantes do. país. D'urante
Chefe do Executivo Esta- vataí, em Po�to. Alegre, 'es� Inão teve a expansão que al- ilório como' a�pessoa que

I Estas furam distribuidas todo o trajeto f�ll'-se-ão Qll

dual realiza e'tupreÉ:mdimen- te Ministério comunica que' guns orgãos da impt:ensa; queria matá-lo. Conduzindo I aos presentes. lnélusive os
vir com intervalos de um,

to de,sta natu.reza. .realmente houve perturba- 'lhe a'tribuiram.
.

á delegacia, o deputado Tf.-!- i (Continúa na 6� pág.) I (('ontinúa na.6a pág.>
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Vitira:
Formado pela Faculdade de Ciências Médicas ._i�

Universidade dó Distrito Federal. .. ; \

Ssp.ecialista. em doenças dos' olhos, ouvidos, nariz e-
. '.

gargunta..
Ex-assistente na Pol ic lin ica Ge.ra.l do Rio de Janeiro.

'

na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopold ína,
Railwav :« no Hospital São J(}âo Batista da Lagoa.

.

Curso especializado em Tracoma no Departamento
Nacional de Saúde.

..J.._,__�__� _

DR. M. 5. CAVAL
CANTI

Dr. Alvaro de
Carvalho

Doeaça de Crtaa�
COBsultório: Rua TraJa

ao' a/Do Edit. SAo Iora. -
, 10 andar. Salas l' • 16.

RésidAneia: Rua Bdra
detro Silva Paes, a/. _ 10

".,dar. (chácara do Eapa
Dhá).
..Atell.d� , di_ri.amente •••
U ha. em diante .

DR.ALFREDO
CREREM

ftusenle:

DR. MARIO
.,WENDHAUSEN

Cl1�lea 41'cilca 4.......lto.· •
. erI.Ile.a.

CoDlUltórlo - ·a•• ;,... PI.to,
1. - Tet:- •. '141'.

C�lItulta.: da. , àII e �ora...

k••idanCllu &ú' tÍ."••• .I,.
�j........ Tool na

Dr�, Antôoioj:Moniz de Brauão
Comuaica a .eu. elfeatea e amiros qu. rei·

..•1�iou a' ctiniea o'esta Capital.
-,

.

CONSULTóR1O: Rua Nau. Maeh_óQ.
(eoasuJt6Tio Dr. Oawaldo Cabral) - Da•.16 ...
17,30 hora6*

RESIDltNCl.\; Rua Bocafun. 186 1- Tel.·
rOll. M-71�.

Ur. Renato Ramos 4a Silva
Advogado

Rua Se'ntós' qumont, 12 _ .. Ap.,? 4

.

Dr. ·José'· Medeiros Vieira
(" .' ,

-

." _ADVOGADO
êalX3 Postall50 .• Uajai .• Santa Catarina

Estágio no Instituto Benjamim Constant, para cego&<'
no Rio àe Janeiro. -,

.

'RECEITA DE OCULOS
• I •

.

Augio:, - retinoscopia exame de fundo de olho para,

diagnostico e controle da pressão arterial.
'I'ratamen tq e -Operações .na Espeoia l.idade.
Cónsultas : Diariamente das 9 às .J.2· horas e das 1[>.

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

' '.
.

Dr_ Roldão .,.. ....

...,on50n1.
,

<:).

Cirurgia Geral � Alta Cirurgia-,- Moléstias de Senhoras, .

- Cirurgia dos Tumores �
.

.

�
. Da Faculdade de .Medicina da Universidade de São,

Paulo.
.'

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alípio
r

Correia Neto e Sylla Matos. "

Cirurgia do estomago, vesícula e vias biliares, intestinos.
'delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ováriose trompas. Varicocele; hidrocele, varizes e hérn.is.,

Consultas: Das 2 às 5.l}oras, rua Felipe Schmidt, 21 0-.
(sobrado) - Telefone; 1.598.

I Residência: - A ten ida T'rompowsky, 7 - Telefone:
IM 764 .

·Dr. Octacilio . de Araujo
CIRURGlAO DENTISTA

Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto - Sala I
Tratamento cirúrgico e cura da Piohéa Alveolar.

, Tratamento çirurgico e cura de Abcessos, Grai:mlo
mas, Quístos radiculares, etc.

ATENÇÃO: .- Grande redução de preços nas DEN

TA-qURAS, paTa as pessôas que vivem de ord.enado.
Laboratório Protético sob a direção 'de Técnico con-'

tratado especialmente no Uruguai; formado sob a orien
taçã� ,de um dos mais credenciados' esbé4ialista-s (ia Amé-'
rica.

_

.'

,: J
,

I }- L ..
'

: ' ....
Dentaduras senl o CéQ da Bo�a (Abobada Platina). <'

.

Pontes Moveis e F'jxas
'

-Todos os demais Trabalhos 'Protétiços peTa. Técnica
mais recente.

-'--

'.
DR. ANGELO f.'FONSECA

NTI

. "

SISTENCIAS
,. .

CIRURGIÃO DE N TI S T A

Rua JerÔllimo Coelho, n. 18 (Sobrado).
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".i.h.da, :Ru •• r&ela •• liaS- ARTE DENTÃRIA. \

làe!I'ID.. I -, rilllal - n.. .
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" Horário: Das 9 às 12 horas e.das 14 às 18 horas.
--__:.--_,..---------_.:..._----------;---_ ..

doria. Acídentes do Traba
lhó. Invent�rioa. Sociedade•.

À

I
Naturalizações.

.

. �scrit6�io: Rua VItor

I Melreles, B�.18 - 2° &lidAr.

de.
, Escritório, 'Depósito "'"
Ofíc-inas _. Rua 2/1 de Maló .

nO 777 - Estreito - Flori•
nópo!is.
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.

ADVOCACIA

'1
Materiais de Contltruç.o.

DO SOLICITADOR "Af.,. Beneficiamento em Ger..i.
, DIR CAMPOS' '. Madeiras- para -todos, Oll<

Advocacia em reral FiJ;ls, Aberturas, AssoaUio ......

Funciona junto a08 la.ti· Forro Paulista; etc., Mad�i
tutos e Caixas de \Àposellta. ras de Pinho, Lei e Qualid.�

OS MELHORES ARTIGOS!'--OS MENORES I PREÇOS! AS' MAIORES 'FACILIDADES!

'RADIOS ELECTROLAS' �. AMPLIFICADORES - TRANSM1SS0RES _. DISCOS TOCA ..DISCOS
_

AGUI.;HAS

ENCERADEII;lAS -' GELADEIRAS
.

_:_ LIQUIDIFICADORES -,,BATEDEIRAS VAL\lULAS ALTOFALANTES <- RE-
I

0',0·

'. �.. .

\
o mais completG estoque de Peças pata radio
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 A 7 Florianópolis
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�
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,

Luz Ele'rica
De ..ajaí ", A;�i:�as

P8"8 a Tr'ndade
" , SR. ALFREDO flLABES' cado prensadas entre as fi- Ás 8,80 horas

O vereador do PSD., SI'. I .:;;·nb'l e cinquenta e um, no Pelo transcurso do seu las, mercê -da nova arruma- Ela sentiu-se mais prote-
Mário Couto, apresentou à Paço Municipal, o sr, vereá- natalício, foi muito cumpri- ção , .. Graças, porém, à 9-- gida quando conheceu o ho
Câmara Municipal de FIo- do" Á.ltaro Millen da Silvei- mentado o' sr, Alfredo La- tenção .que a ilustre e digna mem que impunhava um .. ri-ianôpokis a seguinte indí- ra assumindo a presídencí-. bes, proprietário da moder- gerenciá do "Itajai" houve "CALIBRE 45"
·,:,.',�á \ que, sr atendtda, como mandou proceder a chama- na e conceituada RELO- por. bem, dar à nossa,

recla-, com: '

dE:' iustiça�' em ' muito bane- di). c verificada a presença JOARIA LABES, desta pra·, mação, 'dístancfãndo razoà- Randolph SCOTT - I,tuthfi 'há: a labortoss popula- d a quinze' srs. 've.�cadores, ça. O aniversariante é pes- velmente as' filas umas das ROMAN e Zachary SCOTT
cão do Distrito dá Trindade. d « 'dOU \ aberto" C!I, traha- j.soa aqui largamente estima- outras, puderam' !;1itas pul- Technicolor,

'JNPICAÇ �,O ' l�.'s. sendo li�a f' [i'Pt?,:ad,a.' da, pelos dotes, .do seu cora- guinhas voltar ao antigo e- No programa: ,Ct r,fdel:ando que o Dis- a ata. da ses�ao <!iltel\lol:.y "çãõ e de sua ínteligeneíâ; a'�" xerci,cio de sua "se:ryid�o �,e "Cin.l,llan�i��,:JP1·nat � 1';11C.
tr.ito �a 'I'ríndade v.ve uma exj.ediente consto-i de OfIClO sim como pela distinção' de' sangue", em proveito bíolo- Fox Movüitóne. Atualida-
fáse' ,�e expressivo progres- ('H S'I". Prefeito Muníclpnl suas maneiras. Além disso,' gico da espécie, constando des.f:<c:,' el�("llninhando projeto de lei o Sr. Alfredo Labes é muito até que elas vão requerer, Preços:Conviderandc que ares- sobre loteamento ;

__ �ünvite considerado' por aer : chefe por intermédio da' conheci- 'Cr$ 5,00 e 3,20
pectiva sêde dispõe de uma: para.' ináuguração

..

do navio ,

de 'uma das.maia numerosas da fil-ma de 'advocacia "Nu- Imp. até 14 anos
'! rac-; muito bem delineada Santa" Catarina; requeri- famílias locais não obstan- nes & Dutra", usucapião da ODEON� I>,;m cuidada;, "n,,!Ho sôbre um pontílhêo te serem airida'bastante mo- referid'!i-- quase-posse. As, Ás 8 horas'

':-;(J�lf',iderando (rue esse IL'- n» Pantanal, asa-nado pelos ços êle e sua digníssima es- púlguinhas, por nossa me- Gary COOPER - Jane
g"'ad')'tll'o é apro-reitado p .... tlCd. vereadores Ar,J'f.niü de posa. díação, também agradecem, WYATT e Waine MORRIS
Ia- 1 amilias locais pai d re- Páuua Pereira, O-;nl R. Lis- PADRE EDUARDO AL- com todas as veras do seu em:

,

pou'o'e distração; bt'H e Osmar Cunha: Proic- BERTO coração, à' boa-vontade da HORIZONTE EM CHAMAS(»)"lsidei'ando, t'�ltretanto. k de lei do sr. Osr.iar Cunha Demorou-se nesta Cidade, .esclarecida Gerencia do "Cí- com partes em Teehníco-
q'll" a mesma praca llão'i.lis� e cutr os, concedendo favo- o Revmo. Pe. Eduardo AI- neItaiaí", tomando em con- lor,
põe de iluminação pública r'�'\ a noteis em coustrução. berto, diretor nacional da sideração nossa critica, No programa:-cha, T'�m de bancos'; ou ei'l1 funcionamento, des- JUVENTUDE OPERARIA 4'GRANDE ATO LfTERO;. O Esporte na Téla. Nac.----' Eugenia Maria Mada- ;NDICAMOe d- que satisfaçam determ.- CATOLICA, que, do púlpito MUSICAL" _ Metro Jornal. Atualida-'loni.

,." ãirÍja a Me8ci ao exmo. lllJ<lO' condições; requeri- e através do microfone da Sob/o patrocínio de S. des.- Cléiá-rreresinha Bar-
!i" I'lefeito Münie'lpal afirr. 'münt0 assinado (l,_:.](\ �r. \TC- "Rádio ,Difusora Itajaí", Exa.' o Sr. Prefeito Paulo Preços:'bosa.: d� s(.licitar <> iíL�resse rle I rea18l' Antonio, . oe Pi,lÍlIa profer-iu' uma, série de ser; Baue�' e de quinze firmas 10- Cr$ 5,00 e 3,20� Maria ,Antonieta de 8:�a Excelencia\pa� ,ser in:;- i P(,T',�'ra e outio'3, sôbre me- mões e palestras, combaten- cais, realizou-se no velho Imp. até 14 anos'{:IJiveira. ta':\U;L luz eltéri:<1 e rlistri- 'li'(Jrà�r:entos no Corl'egn do o comunismo, o fascismo, casarão da "Sociedade Gua� ROXY-'- Aurora Mesquita: I b:.:h!'o:? bancos na Praça (1:.

IG!'a�11e.
Com a p.a�a\·ra o S1', o capitáI'ismo e o liberalis- rani", um festival de músi- Ás 8 horas- Ceci Lobato Ramos. �,;;!e ('O Distrito dr. Trinda- vc,ealior Antoni? Fas:.:�)al

m,o, aberrações político�e. ca e de beletrismo, cujo pro· Em Ultima exibição, ,Menino: l!c
'

Ar,!lstolo apres':nton uma conomicas' incómpatíveis' grama esteve'a cargo de L. Jonny WESSEMItLER e- Càrlos Camisão de Oli- S. S., em 11 dO! fevereil'c.

"indicação
sôbre 0

•.

alarga- com a doutrina s'ocial cató- Romanowski, 'conhecido �o- Elena VERDUGO'veiru, filho' do sr. Oscar ri� :;!J52. ' mento da rua lo::anzada na lica. mem de,letras; Wolf SchaIa, TRIBU PERDIDA"Pinto de Oliveira. (,a) Mário COU1')' ,Servidão Sanforne. Não ha- '

CINE ITAJAI cantor; Roberval, tambem Em sepia colorMenina:
,

.

;::-0-- vendo outros oradorei'l o sr, ',Há tempos atrás, por �s-I cantor; e Oleh Gab�usse- No progÍ'ama;- Tânia Helena Garofa1is À,;; 19,30 �ora� dr) .dh d:>-Ip:esidente ,encerrou a ses- tas co�unas, �riticaxy�s a w�cz, pianista. A .en�r�da Cine Jornal. Nac.-Fialho, filha do dr. Henri- z,': ti.> fevereIro l.1e mIl nove,sao.,. gerenCla do Cme ItaJal, por fOI franca e o povo ltl:lJaleU- No Reino de Neptuno."que de' Abreu Fialho. '

haver juntado; de maneira se, mais uma vez, demons- Short.
, exagerada, as filas de tadei- trou sua sensibilidade ar- 'Cr$ 5,00 e 3,20

E'S"pl·ando a Dlare raso com o objetivo evident.e tística e seu alto senso cuI- Imp. até 14 anosU'
de aumentar a renda da bI- turaI. IMPERIO,

Explendida noite_ de arte _canto}; ,"Ruhecyal,--Q,ue, .çatJ.,- -lhet'el'ia.' Nãquela 'oporttffii- AS PRIMEIRaS INSTALA- Ás 8 'horás
�'--,

proporcionou ao pú,blico f10- vou a todos com seu desem" dade, apelamos para os res- DAS NO BRASIL 1) _ Robert TAYDOR e
rianópolitano o escritor L. baraço e ótima voz, cantan- ponsaveis pelo "ensardinha- Na "Indústria e Comércio Paula RAYMOND -'- em:
Romanowski, em sua apre- do a célebre composição mento" da platéia, no' senti- de Madeiras S. A.", desta O CAMINH.o DO' DIAB.o,sentação de t�rç'3.-feir� no "Pigalle", voltando pouco do de "darem última forma" Cidade, foram inauguradas 2) - Tim HOLT e JeniTeatro Álval'o de Carvalho, depois para receber maiores à malfadáda arrumacão das as estufas "Hildebrand", de fel' HOLT - em;
Sua conferencia baseou-se aplausos com "La Chansion poltronas. Nosso

a,
pêlo, fe-

'Ifabrica,ção
alemã, destina- BANDIDOS MASCARAD.oS

no desenvolvimen,to 'da mú-' de Paris". RetroscedeJldo ao lizménte, não fo.i em vão. dds à secagem artificial, de 3) - Inicio do 'sensacio
sica, desde tempos }'emotos sec .. 19, Romanowski voltou Tudo voltou à :normalidade. madeiras, por sinal as pri- nal seríado
até a época' atual, especifi- a falar sôbre a música gre- E o "Itajaí" voltou á ser a-Imeiras instaladas em nosso A DEUSA DE J.oBÁ15 DE FEVEREIRO cando de que modo popular goriana, com a colaboração queIe cinemazinho acolhedor país . .o ato contou com a com:A- data de hoje recorda- conseguiu intrpduzir-se e do barítono' Schaía, que fa- e bom, sempre simpático e ,presença do,próprio inventor Clyde BEATTYI1,OS que: ocupar o lugar da elássica. zendo valer seu talento mos- querido dos ,seus frequenta-j Sr. Roberto Hildebrand, e No programa:- em 1635, o bravo guer- Inicialmente o brilhante es- trou' melhor o valor senti- dores. Mas, antes que nos de inúmeras outras pessoas Noticias da' Semana. Nac.rElI,eiro Luiz Barbalho, que critor falou sôbre as pri- mental de uma antiguíssima e�queçamos, queremos de-, convidadas pela "Cia. Mal- Preços:se encontrava com seu deR- meiras grandes obras dos opereta. Antes da última a- sincumbir�nos de u'a missão I. burg". A solenidade constou Cr$ 5,00 e 3,20tacamento no engenho de
sec. 14 e 16; Chopin, prin- presentação dêste, que foi que nos foi cometida... de discursos, (um dos quais Imp. até 14 anos'Santa. Ana de Muribéca, foi cipalmente foi o, nome que "Dentro da Noite", Rober-- Quando escrevemos a crí- 'profei'ido pelo' colega. A.

J!' .,. .".....,.....,.,.atacado por forças esmága- ouvimos por inúmeras ve- vaI cantou o famoso "BoIé- tica a que nos reportamos a- Fóes e outro �o citado in
.doras de Siegesnmndt '\ Von

zes. Ó imortal compositor te- 1'0", sendo aplaudido com cima, recebemos, inconti- ventor), _fogue,tes, músicas. vo, ao nosso conv,ívio o Dr.
'Sehkoppe, mas consegue re-

ve em Schaia, ,barítorlo entusiasmo, não só por estar nenti, uma cartinha de soli- e churrascada. Num gesto Abílio Ramos, diretor-presi-tirar-se até se pôr a cober- 'cujos recursos ,são iniludí· a referida compOSlçao em dariedade irrestrita e in- de homenagem à imprensa dente da "Navegação Antô-
-t0r de um bosque;'

" veis, e possuidór 'de belíssi- fóc� no momento, m�s tam- condicional, que muito nos do Vale do Itajaí, convida- nio Ramos S'. A.", que a ser-,
- em 1641, chegou a Ba-jma voz, um excelente apre-Ibém por ter sido executada I emocionou. As missivistas Iram o Jornalista A. Fóes viço �e sua próspera orga'l1ia;,uma caravela con: a no- 'sentador de suas produções. de maneira magnífica. Fin- que a firmaram foram duas I para levar a efeito a primei- nização come!.,cial passou\' ticí.a da revolução po,rtugue-,Outros números foram apre, dou-se assim mais urna ines-I pulguinhas Órfãs de pai, e " ra secagem, o que ,o brilhan- cerca, de um ano percorren:sr. de .l� de dezem�ro do ano sentado's à medida que Ro- quecível apresent�ção de r�- I�ãe, que sempre viveram a- ; te e valo�'�so periQdista e l�- do quase toda a Europa e a

anterIOr, a qual Iestaurara Imanowski em sua palestra nomados vultos htero-musl- slIadas na aconchegante sa-, i terato; vlslvelmente comOVI- Africa . .o destacado viajan'-a i'ndependencia do reino h�-, caminhava para o sec. 19, cais, exibição esta por cefe- la de projeções da Rua Her- ! do, efetuou a contento, sob te é tambem provecto advo-sítano, absorvido l!0r Feh- sel}do todos acompanhados rência especial da Secreta- cílio Luz, bem sob o lugar' os aplausos demorados e es- gado no foro local. Seu re-
pe n de Espanha: O novo

ao piano pelo talentoso ma- ria de Justiça, Educação e I favorito deste hu:rpilde cor- trepitoso-s dos prese�tes, gresso foi muito festejad.ol'er D. �oão IV é ac.lamado estro Peluso, bastante co- Sa�de, que vem assim cum-lrespondente, As coitadinhas, Ique �ão lhe regatearàm pelos seus parentes, .amigos
n� capItal do Brasll colo- nhecido do povo ilhéo. Apro-lprmdo o seu papel n� que lr,nen�res �bando.nadas e cumprlmentos, a começa,r e pessoas de suas numero. mal;

.
xímando-se da época em que

'I
se refere ao desenvolvImen- cQnfladas a candade dos pelo sr. Delegado de PolI- sas relações sociai·s. A essas

- em 1822, partem para a música clássica viu-se de- to intelectual do povo (Ie encarregados da limpeza do cia. felicitações, juntamos pra-"isboa sete navios mercan- turpada pela popular, Ro- Florianópolis. "Cine", tambem fizeram cô. DR., ABILIO ,RAMOS, zerosamente as nossas.tep" levando a divisãb d� manowski trouxe ao palco o I' Passoni Júnior 1'0 conosco, pois haviam fi- Já I'etornou, em definitl- (Do Correspondente),soldados lusitanos do gene· ,

_

-ral Avilez, a qual ihtrodu- AVENT'URAS'ziru tim ano antes, na capi-
,

'

tal do pais, o regime miliü-,-
rista- espanhol dos pronun.. =; .-

..

.I'
;,,�, ..

�
"'CiH111entos. Os patriotas €- ....... �xaltaram" pois viam em tnl

d"Qtacamento um óbice à 1
üldepei\deneja nacional; e I I 1
-, em 1823, travou-se com-I'bate nas linhas avançad�\s'
da Bahia, ,entre as tropuf'
'brasileiras sitiantes do ge
neral Labatut, e as b'opaR 1

portuguesas sitiadas do ge-
! .

neral Madeira. Em dois pon
tos a luta decorr�u renhi
da: na Conceição e na Cruz
do Cosme, onde foi tomado
Um canhão aos h�sos,

André Nilo Tadasco

ANIVERSÁRIOS
.Dep. Osvalde Bulcão Viana

Ocorre, .hoje, o aníversá
'�io natalício do sr. dr.' Os
-valdo Bulcão Viana, deputa-
-do à Assembléia Legielati-
\Ta, eleito sob a legenda da
·U,D.R, de cuja bancada é
vice-líder, e advogado no

.fõro local.
O ESTADO cumprimenta

{l, cordialmente.
-FAZEM 'ANOS, HOJE:

Senhores:
- Afonso 'I'hompsem.
-- Manoel de Freitas Car-

Solici'ada

-doso Júnior.
- Enéas Gonçalves.
- 'Vitor Klapott.
Senhoras:

-- Ondina Vieira Cardo-
-so, digna esposa do sr. Aee-
-línocA'Ssonipo Cardoso.
- Marieta Cardoso Buck,

�-::run(ionária. do J?E.E.
, Senhorítasr :

.:'Shirley Menegilda Ro�

l)j�ulgue "O ES'rADO"
"'_'" _,-----

,

"
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..

DOlingo,' no estádio da . F. C�'- F.',' com illitio - às 16· Inn'as,--urandioso
<enconltu entre· a Seleçãp

-

Catarinense x . Sêleção da.Cjdade.
....�()_()._.ú�,_.(�().._.<�,._.()_�,._.()...(......."......�)�)�).-.(��).-.().-.<)�)�()....(�()......(��(.

,

1
.

".' .
. >"

"O'
Acertando o passo; ..

ISeleção'CalariDense CN�t�!!��il��!�e�i�!P.��,�to���!��
.

\

" .

SI'
-

d C ai I
'tal federal dão-nos ciência lor esteve reunida para tra-CIrO l\'Iarque� Nunes londal: crI,me .. S.lm, porque

X e eçao a apl a que o extraordinário center tal' definitivamente- ,do as-

,.o .esporte catarmense

e_s-I c?nfusao
so
..ongma, �escon- foward caricca Carlyle, ar- sunto ê:possiv�lmente esti-, .ta vlv�ndo \l.�a. revolução fiança, e .cna um clima de I ' tilheiro mór do certame pas- pular o preço do, passe do

, que" SI bem. d.u·lglda, so lhe lutas, n?cnyas ao esp.orte. Promete ser dos mais dis- tir!ll0s a este encontro- que .sado está sendo pretendido jogador, Naturalmente' �Q-tr�ra beneficios. M�s,. sem- Desportistas, vamos traba-, putado� e intere.8santes, � I por certo ma:'cará épo�a nos pel€> Santos F. C. da cidade Fluminense não venderá
pIe ° mas, necessan� se lhar �e.braços dados com os

I sensacional peleja que esta anaes esportivos da cidade, que lhe empresta o nome. Carlyle. . rtorna .que essa revolução se ,que:.tli:lge� os n_?ssos e�por- 'programada para o proximo TODOS AO GRAMADO, , ,,�\ "'-

processe integralmente. teso So assim se p�dera fa-I domingo com início as.16,00 DA F. C. F. -preços pOP\I-Uma revolução queabale a- zer algo. � �'ev?luçao no es- ! horas no estádio da F. C. C. lares. \
tê mesmo as bases dos 01'- porte. catarmense está se; Estarão lutando em busca,
?,ãos �irigentes. Do.s cl�bes, pl'oces�ando l:ntame�t�, I de um 'resultado favorav'ell-

,mclusive. A nova direção da Com o intercambio esportivo I as suas cores, Seleção Ca- I, A h
f· C. F., está imbui�a dos com clubes re re�l catego.rl� !tarinense]C Seleção da Capi- Is-IA"la'-io Atlêmais sinceros proposítos de e com a renovaçao dos dirí- tal. Com o fito de apresentar ,.,,,,,.

.

trabalhar com h?nestidade e Ir:ntes dos clubes e .do or-
a distinta platéia ilhôa, um t,*"a B Varde'prof'ic iencia, afim de se ga.o maxrmo, �amos apro- espetáculo digno de ser as- 11 • U

-desincumbir da. maneira veIta;r:ess� mare de boa sor- sistído pelos presentes, a Recebemos e agradecemosmais. prática e eficiente, do te. O_amblente para uma re- seleção da Capital sob a. .

- o seguinte ofício:mandato que a maioria dos denç�o total do nosso fute- responsabilidade de Osval- 'l!'lorianópolis, 6 de feve-representantes do i

esporte bol, e o melhor que se po- do Meira! tem treinado cons- .. d 191::9'barriga-verde, lhe conferiu dia desejar- Tudo é movi' I dreno e O�.
�,...

,

t b: Ih' t d

-

tantemente durante to � o. ,Ilmo. Sr. Redator Espor-.

no pleito miis .iJirrado dos ment�, :·a.a o e von a.e transcorrer da semana. Se,
I tivo de "O ES'J."ADO" .:últimos tempos. Disposição de. PlOgu:dl�. _Vamos agir de .um lado, os rapazes da NESTA.

p vontade de acertar não f'al- com parcimoma e bom sen- cidade lutarão à base de én-
,.

tam �os novos dii'igentes da so,�visando tão somente com t
tusiasmo do' outro' veremos '_Tednho a ma.xi�a satisfa-

O' s.
.

IT d T
N ' , cao e comumcar-vos, que, C III

f
-

-

"mater". É bem verdade, e essa po I ica e paci icaçao os comandados de Teixeiri-
'

t d t t' ris ovao �m. .' , .

-dí
- ,.-.

,.
nes a a a, omou posse o �

Isso vê importante, que não e1h.cdoncoôl 1.a, nd�ot seNIa,o co- nha- colocarem em prática I Conselho D'eliberativo desta
se pod�rá quere}' colher Íl"u-

1 .os � Ime la o. os sa- tudo ·aquilo que aprenderam· aúemiação, o qual está as-
tos de imediato. A situação bemos dISSO. Mas sabemos nesta fese de preparação. sirp constituido:

"

deplorável em que se encon- tambem que êles virão, dan- Temos' certeza e afirmamó's a)' _: Membros N;to's:
tl'arri as finanças da Federa- do ao nosso esporte, o vigor, será uma parada· duríssima Ex-Pre$idep,tes desta a-
cão, não pel'luite que se pos- e? pod�r'que desa'par,ec�ram j' para os rapazes da seleção grem�ação:'';a exigir muito, no pril1cí� lIa mu�t_o. Por hOJe, e soo catarinense. Eles precisam Cel. João Candido Alves
-n. io, Os novos dirigentes en- lutar e lutar muito para M

.

h C 1 A t
.

d.1" �� arm o; e. nomo e
conb'áram uma tarefa ar- ., vencerem ó importante Lara Ribas e CeI João Elói
dua a efetuar lia F. C, F.,

CO t' d.d
match de domingo que, du- Me.ndes.

sem dúvida. Os "ab'acaxis", n UO I O rante estes ultimos dias es- Sócio Benemérito:
advirão naturalmente. � de tá polarizando, toda a. torci- Dr. Aderbal Ramos dase\esper'�>. Mas para que se- da florümópolitána. No ca- SHva.

'

JOam. descascados a contento Mosiman, goleiro do Car- so de vitoria para os locais b) M b Ef t'1 R
- em ros , e IVOS:

de gregos e troianos, é ne- os enaufC de Brusque, a- perante o, público, elevarão Américo Silveira d'Avila;(�essáFio que haja comunhão tualmente tr�ina�do no s�ra I:q vrestígio dos que ficaram Maul'icio' Spalding de So.u-
'(l'e forças. O esporte so,' po- tch. conhmdlU-se no tremo do lado de fora alheios aos M' ,. F d í.!..

d"d ' I
.. za;, . ano ernan es ,,,ue-

del'á se desenvolver, quan- m 1'''1 ua� evado a feito na preparativos do scratch.
-

des;. Ruy Stockler de Sou-

t d B Ido e'ssa mentalidade' de obs- noite de terça-feira no eam· Ma's a' seleção de 'Lorenzi
za; José Carlos Veloso; Gil- ogará no ia eoeva exp,e-truir a administraeão, ceder po, da,Rua Bocaiuva. Na não dará tréguas ao seu berto Silva; Timoteo ,Bras' _

lugar à uma mentaÍidade no- quarta feira foi tirada uma temível adversário e 'irá ao Móreira; Salomão Bezerra de' marco rimpotado
-

va que, graças a Deus, pa- radiografia da �o direita, granútdo 'disposta a ,lutar de Arruda Câmara; EucH- , 'N •

l'ece estar se formando. Um não havendo-fratura do po- com superioridade e para de!'; Simões de Almeida'
' ,

. _
,

. Por ocas�ao do Jogo Cha-
"l.l'ma de· compreensa-o e de legar'como ,parecia ser. Nos tal encontram-s,e treinados A'" th M 11 .. Th ' D" Em nossa edlçao esp�,ttIva carita Juniors :x: Seleção Ca-� mm as e o, eseu. 0- d aI'ta feI'I'a havlamos I

. -'.
1.;.. n1·a-o de esforço.s, só pode- próximos ensaios Lorenzi e capacitados. _

.

Mi. R' ,

V'
e .q�l

- <, -. • 'tarinense, LOllrIVal Lorenzld' t mmgos Ull_Z.. ,ene el- notiCIado que o FlgueIren-" '. .xá beneficiar á coletividade po era con ar com o esfor- Na seleção da capital mi- gés' Leandro José da Silva . .

"d d d
fez ,um teste co mo vlgoro-

n,sportl·va. Um clima de des� çado j�gador. litam elementos de recursos J
'

.. ;. A.t J� -

d- S
se Jo�arIa n� Cl a �. e., 80 zagueiro do Avaí Bene-r.

.umOI, yI on oao e ou- JoinvIle no sabado prOX1mo. I N- b
.harmonia e intrigas, nunca. técnicos apurados e dotados , . C'I AI'd I th' N

va. ao sa emos se o Joga-
A.� contl'ádo., Só fal,'á o es- '"

- de longa experiencia. O pú- CZ�<'1 aI\�os cI.l esp Jahu : Conforme informa�oes q�11 dor agr�dou ao técnico ou
I •. aIos enees au ac eco, obtivemos não sera no sa-! f'

"

.

porte estacionar e retroce-

CrS..
·

20-000,00
bhco terá oportunidade de Ben1to Nappi; Leonel Pe-rei- bado e sim 'no dia 9 de mar-

se �caraNmesn:o .na cond?e�-d(>r na sua caminhada natu- assistir as jogadas. sensacio- . B S hl C'· . .

l'
traça0. a pl'OXlma e Iça0ra, runo c emper e ar-

ço o Jogo contra o CaXIas. .
.

f . d t Ih dral e expontânea para o nais do zagueiro Garcia, �os Hugo' Souza. lU OImaremos e � a �-
progresso. Aliás, .só assim BráU1io, Amorim, Nizeta, .

c) _ MembrosSuplentes:' mente sobre a sua sltuaçao.
uma direção poderá fazer A Prefeitura Municipal Danda, Minela e tantos ou- ,Paulo Samy; Manoel Go-
algo de 'útil'. E, se nãO' (> fi- de Florianópolis, flor inter- tros. Resta-nos aguaI'dar '0 mes; João Franci.sco da Ro- D' d t.

'

zer,
.

aí sim ficará passi- médio do Exmo, "sr. Dr. Pau- proximo domingo para assis-
sa; Olavo Spalding de Sou-' rora . 'OS,·. ,rAIDOS A' _

I
.'

vel de crítica; e, CO!lse't!.uen- lo Fontes, D. D. Prefeito za; 'Narbal Barbosa de Sou- Aduei, zagueiro ql�.e em-,
. VI�O mpor...temente perderá o apoio d� Municipal, doou a Federa- Za';'Walmor de Aguiar Bor- presta o seu concurso no.' 4 4queres que desejam o bem e ção Catarinense de Futebol -

'G ges; OlivérioJosé de Carva- scratch catarinense, deve- '.aDle
o desenvolvimento das ati- a importáncia de vinte mil (j'

-

uaraní em lho Costa; Piraguahy Tava- rá ficar alguns dias sob as Çom a construção do cine
vidades esportivas. Sempre cruzeiros para as despesas res;'Leonid::is Cabral He'rbs- responsabil)dades do depar- "SÃO .JOSÉ", a Emprezatrabalhamos visando 'o en- refJrentes 'ao selecionado. J01-n.v- illp. ter e Iracy FranciscQ da. tamento médico' da F. C. F., Estabelecimentos ·"José
tendimento e' a harmonia en- Não resta a menor dúvida, Silva. I Como é ,sabido, Aduci no jo- Daux" S. A, Comercial, vemtre aqueles a quem estão a- uma atitude altruística do Deverft seguir

.

sábado, Valho-me do ensejo, para I go de domingo ,disputado em de assumir vulto,sos compro..

fetas as rédeas dó_esporte. ,Gov.ernador dá Cidade para com destino a cidade de Jo-, apresentar-vos os protestos Inossa citlade contra a sele- mi'ssos, razão pela qual. éE se dessa forma é que te-!com. a entidade máxima da inville, os componentes do de nossa alta estima e con-I ção de_Joinville, sofreu vi0- forçada, embóra muito conmos pautado a, nossa róta rua João Pinto e que no mo:' C. A. Guaraní que, naquela ,sideração. I lento choqué casual com.o ,tra gosto, e, em carácteE"
no s�tor da.imprensa espor- 1 mento ostenta, uma situação cidade, enfrentarão um elu- Ayr�on Jo&o de Souza -I center foward Bastinhos,) temporada, sus}lender a
tiva, é porque sabemos que, financeira precária. Felici-' be local. Ao, q'úe t�do indi� 10 Secretário. I co:ntundindo-se sé�iamente. 'I pa.rtir ,d'a pl�oXima quinta-

,8e-m 'um esforço conjugado ltamos /:lO Dr. Paulo Fontes cu, o Gu.aranI levara os i)eus '
.

, feIra, todas as eIltradas dede todos, 11ão se poderá rea- ' por ter compreendido o ape- titulares e apresentar-se-á, favor e permanentes, agra-1i.zar e construir. A' crítica 10 do esforcado e incansã- ao público desportivo de / decendo, desde já, ás pes-'é necessá'l.·ia\ Especialmen- ven preside�te bsni Melo, .Joinville. com a sua forca N'a-o fOI'.. lel,'z- na Vene.zuela-·' soas atingidas por esta me-te a crítica imparcial e que aos poucos vem cobrin- máxima.' Resta-nos sab�r ;e dida, à colabol'ação queconstrutiva. Apontar os. er- do b deficit em que se en- os pupilos de Garcez sairão !prestaram nesse sentido;
l<OS e sugerir maneiras de contrava a Federação Cata- vitorioso; da "Manchester" Numa partidâ movimen- I cal pelo apertado escore de Florianópolis, 28 de Ja-('Qrrigí-los, é dever dos qu�, rinense de Futebol quando catarinense: Para tanto en� tada" e acidentada, a equipe '3 tentos a 2. O jog.o trimsc.or- tleiro de 1!)52.
realmente, prêfendem tra- assumiu a pl'esidencia .. Fe- contram-�e bem trein�dos e de futebol do, Madureira II reti num c.lima agitado, e Estabelecimentos "JÕSÉhalhar pelo esporte,- Agora, lizmente e graças à Deus as deverão cumprir extraordi- Atlético Clube foi derrota- foram travadas diversas ce- DAUX" S. A. Comercial.
'Pro�ural' confundir e' fazer !coisas mudaram múito.

'. nária fa'çanha� da' por uma agremiação 10- nas de p,ugilatum. '"

. Jorge Daus - Diretor.

Nlvald'oeLenDidas brilbam
o' matutino "A GAZETA /l"aná, Nivaldo e Leonidas ti

ESPORTIVA DE SÃO PAU- I veram atuações destacadís
LO" publicou em sua edição I simas, sobresaiando-se um'

de ante-ontem, interess�nte I, po_uco Leônidas�que, s�,bstireportagem sobre o Jogo, tum -o famoso Neno e aba
disputado na capital' para-I fou" a banca. É bem capaz
naense entre as equipes do : que Leônídas seja convoca

Selecionado Paranaense x i do para o scratch paranaen
Estudiante dê La Plata. Na Ise. Assim, continuam brí
opinião do representante da

, lhando em out�as plagas, jo:
"Gazeta Esportiva" no Pa- gadores catar'ihenses.

Bru�que
'

O sr. Osni Melo, presiden-, a F. C. R., em ·hipotese al
te da Federação Catarinense guma, concederá licença aO'

de Fute'bol, recebeu ontem Paisandú, para o referido.
do sr. Ingo, Re'naux o se- jogo" em vü'tude do pedidO'
guin te telegrama: "Comuni- de licençá' e comünicação
co Paisandú patrocinará lnão ter sido encaminhado a

vinda do São Cristovão San- F. C. F, pqr intermédio da
ta Catarina sendo primeira ILiga Bluménauense de Des
partida ,realizada Brusque I portos.dia 16 de março. Saudações. Achamo.s que os dirigen
Ingo Renaux Presidente Pai-.! tes do Paisandú recorrerão
sundú". I a Liga Blumenauen!'le, em
No entanto pode:nos infor-It�mpo _de ser regularizada a

mar aos nossos leitores que iSItuaçao. " .

"

,
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o ..Papel'de .Imprensa.·
MANISTIQUE, Michigan, Estados Unidos, 13 (U,P,)

- Luiz Franklin, presidente .da "Sociedade .Inter-Amerr
cana de Imprensa e administrador do jornal "EI Dia", de
Montevidéu declarou que a fábrica de papel de jornal
de Manistique e uma "grande obra' que.vira beneficiar as
relações entre os "Estados Unidos e a, América Latina".
Franzíní realiza uma visita as instalações da fábrica ém
companhia de .Carlos Mantilla, ex-diretor da Sociedade e

diretor d�\ jornal."EI Comércio", de Quito, José Portínho,
superintendente do "Correio da Manhã" do Rio de Ja
neiro, e de Pom Kerney, do The ton TImes".

Kerney, que é secretário-tesoureiro da' Sociedade In
ter-Americana de Imprensa, adquiriu a fábrica em 'No
vembro .passado' para dedicar sua produção exclusiva-
mente aos jornais da América Latina, �'

"Nossa visita foi muito interessante- e util .:_ decla
rou Franaíni, E uma grande obra para a América 'Lati
na, Sôbre o aspecto técnico destaca-se um' ainda mais
fundamental, que é o fato de um norte-americano - o

sr, Kerney _ preocupar-se com nossa situação.
Obras como essa são as que beneficiam as relações

internacionais. Nos apreciamos devidamente o que está
fazendo o senhor Tom Kerney". Do ponto de vista técnico.
Franzini disse que a fábrica causou-lhe muito boa im-
pressão, e acrescentou: "Tenho visto grandes fábricas (Ale""I' dos'Pe'sde papel, inclusive na Escandinavia, porém na de Manis- V"

,

tique pude observar progressos modernos que não exís- (ombalida ....1.0 Dia
tem em outras.' '�Seu.' pés coçam,. doem le �em

Os demais visitantes à fábrica de Manistíqt1e expres-.
.sn,to,- a ponto de ,quuJ enJouQU6-
�lo.? SUa' pel. ,raçha, .deseaeea , ou

saram-se de maneira similar. José Portinho, por exem- IIIlngra? A verdadeira causa d�
I d 1 ' E' Afecções cutânea. é' um germe que

p '0, ec arou:
"

uma coisa formidável o que se está se espalhou no mundo inteiro e �

faz�ndo pela América Latina, Essa, fábrica começa' a 80- �g:ee:l� :��odl��: :�:;::
luclOnar, nossos problemas de papel", Acrescentou que cetra de S1nppura, "Dhoby" co-

d cetra, V. não. -Podedl:YTsr·se destes
com mais uas ou tres fábricas semelhantes poder-se-ia sofrimentos senão depois' de elímí-

satis�azer totalmente as necésaidades da América do Sul, .�:;C�b;:��:�faQr·N:Y�d��:'�
e aalientou o fato de que o papel de Manistique é ofere- faz parar a coceira emr minutos.

'd .

b combate os getmens em 24 noras e
CIO' a preço mais aixo do' que o que se vem pagando toma a pele Usa, macia, e Iímpa
atualmente Para di i

.

das d I em 3 dias. Nlxoderm da tão bons
• 11' glr as ven as ",e pape estabeleceu- resultados que oferece a garanttà

se uma entidade denominada "Coreille Sales' Corpora- ,c1e eliminar 11 coceira e limpar a

tion" b
'

'd pele não Só dos pés, como na
10n , so ,a, presl encia' de Mantilla, Paulo Bittencourt maio.ria dos casos de af"'cções cutã-

do "C.orreio da Manhã", é o vice-presidente e Ker'ney .te� neas, espinhas, acne, "ll'rteiras e

impingens do �osto 0.\1 do corpo.
'SOllrell'O. Peça. Nixoclerm, ao seu farmacêu

tico, hoje mesmo. A nossa. ga-

lIixodel'lB ���t��aio�
.... AfII:çIII CIdIIII. pl'oteçao.

farmacias,
de Plantão

16 .Sábado - Farmácia
Noturna __.:_ Rua Trajano.

. 17 Domingo ;.- Farmâcía
Noturna '-, Rua 'I'rajano.
23 Sábado, - Farmácia

Esperança _' Rua Conse
lheiro Mafra.
24 Domnigo - Farmácia

Esperança - Rua Conse
lheíro Mafra.

I

26 Terça-feira - Farmã
da da Fé - (Carnaval) -
Rua Felipe Schmidt.

O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si
tuadas às ruas João Pinto e

Trajano n. fi.

I
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'�----'-----COQ-UEIRO-S" PRA,IA-' Cl':U-SE
SÁBADO, DIA 16, .GRANDIOSO BAILE CARNAVALESC'O ANIMADO PELA ORQUESTRA DO L I R A T E N J S

.

C L U B E. ,RESERVA DE' MESAS COM ,O SR. HAROLDO PESSI.
I,

'Nn., b•• tidores do mu"do '

. \

o \ Valor·: da Inglaterra
; Por Al Neto

J
que Londres comanda, é a

A Grã Bretanha ainda é maior unidade monetária

VENDE SE''�lm elemento vital na defe-" do mundo. "I
,

'.sa ,ªo mundo livre. "

'I 'E:, UI�a unidade. que ma-
' -

Ultimamente, ' parece ,que. neja a enorme variedade de '

sse tomou moda falar 'da, produtos da 'Gomunidade'
""fl'aqlu,eza" da velha Albion. Brítaníea de Nações. Magrriffca resídencia sita

Entretanto, a verdade é Como fator industrial, a em' Coqueiros, 'nestá, Capi-
'(!:i.�e 'a Inglaterra continua Grã., Bretanha é a' maior po-

! tal, localizada e� esp'aços�
sendo um dos pilares da tencia do mundo excluídos terreno.' Compõe-se .das se

'Civilização. os Estados Unidos, 'I guintes peças: - Varan-
Sem duvida, os ,criticos 'O valor industrial da In- '.dão, 2 saletas de entrada

que os ingleses fizeram du- glaterra deve ser medido com lareira, sala de jantar,
'rante a ultima gúéáa rou- não só em quantidade mas jardim de inverno, 6 quar
'baTam um pouco da vitali- tambem em qualidade.. Os tos ---: sendo 2 para empre ..

-dade que os situava,' antes, ingleses são eperarios da gados -, cópa, cozinha, ba
.na liderança do mundo,

'

mais' alta .hahilidade, têcni- nheiro imbutido com agua
JVí'as ainda assim.es ilh,as cos de primeira Ordem.· quente e fria, dependência

'brítanicas continuam sendo : Finalmente, a Grã Breta- sanitária para empregados,
,:a sentinela avançada da nha 'possue urn poder: espi- ,e garage. Agua ligada na

'Europa, ritual extraordinario. nova rêde, Tratar com AI·
No curso da guerra contra, N'ão há povo no mundo meid� no Banco do Brasil,

Hitler, as bases navais e que venere commaior deter- até o dia 28-2· 52.

-aôreas
,
das ilhas britanicas mínação a liberdade índivi- ,Parte do custo do imovel

-formaram o alicerce para o dual, riem povo mais decidi- está financiada pela Caixa
triunfo aliado. do a defender os príncipios Econômica e essa responsa
Tais bases serão ainda' democratícos, nem povo bilidade pode ser assumida

-mais importantes no caso de maís homogeneo e estavel o pelo 'interessado para, o

, 'uma guerra atómica. que O povo ingleso restante do prazo.
r Os ingleses mantem atual-

'

mente quatro divisões na

Alemanha. Si houvesse uma
agressão, essas quatro di
'visões seriam' o nervo prin
-cipal da defesa imediata.

Por outra parte, as bases
'!las ilhas britanicas não são
us unicas que a Grã Breta-}
'uha possue.

I

,

,
Na verdade, os ingleses

'têm um colar de bases de

-primeira ordem ao redor do
"mundo.

Para mencionar somente
a.s mais importantes, posso
"'citar Gibl'altar e Malta, Suez
-e Aden, Singapura e Hong
Kong.
A marinha inglesa, si bem

·nâo seja mais a Rainha dos
''luares" é a' segunda do mun

-do em tamanho, sendo que
ní{o l)erde parã nenhuma 011-

ira em bravura, experiencia
e iniciativa,
As Reais Forças Aereas

podem ser comparadas com

-vantagem .às melhores'
I
do.

mundo, sendo que são pio
'neiI'as na, aviação ,de pro
pulsão á játo,
Ainda no terreno militar,

convem lembrar que a' Grã
,11tetanha é o centro da Co
munidac1e, Bl'itanica de Na
-çõês.

J1>to quer. di;"er que, em

'caso de guerra, a Grã Bre
-tanha conta, sem lugar a du-
-vidas, com o Canadá a Aus-
-tralia, a Nova Zelandia, Cei-
lão e muitas possessões co

loniras. Provavelmente con

ta tambem com a India', o

Pnquistãb e a União Sul
Africana.
Ec'OriomicaIl1ente falando,

:lo Ing]!!-terra e suas colonias
pos,Suem uranio, borracha, �
mui.tos outro·s ·materiais es.,

trategicos.
O bloco da libra esterlina,

(O REGULADOR VIEIRA)

'Assm. "O ESTADO"

A .mulher- evitar.' dore.
ALIVIA AS 'CóLICAS 'UTERIN�
Emprega-se com vantagem para
combater as, F�ore9 Branca" Cóli·
cas Uteríuas, Menslruaes e apl). c

� parto" e Dores nos ovirioll.
É poderoso calmante e Regula,

dor por excelência.
"'LUXO SEDATINA� pela SU9 coro·
&)l'ovada eficacla é receitllda' pOJ

médicos ilustres.
FLUXO SEDATINA encontrt-" em

toda parte.

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

s. E. N.A.C.
BENZOMEL

). Leia ffO ESTADO'"
-'-------,-_------------,.- .._--

CURSO PARTICULAR SÃO JOSÉ
Professora _:.. Maria Madàlena de Moura Ferro
Rua Saldanha Marinho, s4 - ,Fone 737 M.

\
Prepara alunos para exames de admissão aos"Gi'ná-

sios, Escola de Comércio e Escola Industrial.
,

O Curso ,aceitará' ahÍnos para '10, 20s, 30s, 40s anos

e Curso Médio.
Matrícula das 13 às 17 ho�as. t

LIVRE-SE DA :,TOSSE
,

.

". E'DEFENDA OS
,,', SEQS BRÔNQUIOS COM

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL

'

ESCOL�t\_ "JOÃO. DAUDT D'OLIVEIRA"
,

Edital de Matrícula .,

En(�ontram-se abertas as matrículás désta Esc!lla,
para o ano letivo de 1952. ,

, , Os interessados deverão dirigir-se à séde da Escola,
sita à rua Tiradentes, 17 :- Sob., das 18 às 19,30 horas.

DOCUMENTOS: Certidão de idade.
Florianópolis, 12 de fevereiro de 1952.

Édio 9rtiga Fedrigo - Diretor.

ALUGA-SE
Aluga-se uma 'casa bem

confortável, à Alameda,
Adolfo Konder nO 6.
Tratar ao lado nO 2. no,

armazem.

e.U8 ·muRES- NO,
Rio d. J••eiro avio
bem defe�dido•. pot

ARLINDO AUGUSTO .\Lv. ,

advoáad. ,

A'f'. Rio Br••C<l.128 - aaLu l'OI/�
,..If. IJ..eNJ - 12-8001,

"

Perda de' Titulos
, )'ALIANÇA DA .BAHIA CAPITALIZAÇÃO S. A.
Extiaviou�se um tít).llo da Aliança da Bahia Capitali

zação S. A:, d.o valor de sessenta,mil cruzeiros, de nO de
ordem 1.260 e nO de sorteio 02:400, emitido pela Agência
emissora, do Rio de Janeifo, em novembro de 1939, per
tencente ao Sr, Dr. Aderbal Ramos da Silva, residente
nesta cidade, com os' pagamentos efetuados até novém
bro de 1951, o qual o declara nulo e vai requerer a res

pectiva segunda-via.
Florianópolis, 13' de fevereiro de 1952.

. \_

I
I

Sa,bão

\7lirgem( ,ESlJeCialidade
JlQ Via. ilTZEL ,INDUSTRIAL-.Joinville. (marca r�gistrada)

Torna a 'roupa branquissima,
'

,-

, I

I'
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8

bo em seu primeiro ano de

governo para o que contri
buíram altamente os srs: In

tendentes Distritais e fun
cionários em geral.

. À. i
•

Agradeceu a homenagem
que ora 'The prestavam bem
como a presença ali de amí

gos de todos os partidos pó
liticos, autoridades CIVIS,

,militares 'e eclesiasticas.
.

D'isse ainda, em linhas
gerais, do seu plano de go'>
verno para o que contaVa
como' até alí, com a eficien
te colaboração de todos,

O Dr. Mario Teixeira Car
rílho, em brilhante discurso
e em nome dos amigos do
homenageado, falou sobre
sua profícua administração,
atestado vivo da sua capací
dade de trabalho e sábia' o
rientação, qualidades que o

fazem um perfeito, continua-Idor da obra de Vidal Ramos
Junior que com raro tino ad
ministrativo .soube gerir os
destinos desta comuna de
meados de 1941 a, janeiro de
1951.
Todos os oradores foram

muito aplaudidos.

-

...... -._. __.,...,,�
.. � _._,J. � __ _. • _,_

.\

8ai larao-a Sf.'�' �- 'Entrincheirado 6 Nõ 't'.. Aniversario dá Adiãi·
pullura..• �!!�,t.!��!!t�;:,··de nistração Osoí Regis .

I

minuto, 56 salvas, de artí- fuzis e revolver para o que

lharia, correspondendo aos desse e viesse. Do outro la- LAGES, 14 (E.) _:_ Come

anos.de vida do falecido ào- do da rua da residencia do morando a passagem do 1°

berano. Bandas-dos diversos sr, Tenório. Cavalcanti ou- aniversário da profícua ad

regimentos' executarão, em via-se o'matraquear da me- 'ministração do Prefeito Mu

conjunto, durante o ecrtejo tralhadora, pois como se sa- nicipal de, Lajes - Dr. Os

a marcha funebre de Chi- be ele, possui uma destas ar- ni de Medeiros' Regia, seus

ll-úí e à. banda do Regiwento mas- automâtíeaa; Em meio amigos e correligionários

EscQsses tocará "Flores da ao pipocar das balas, eu- lhe prestaram significativas

'Floú�sta" no trajeto entre viam-se as vozes do delega- homenagens.
'

ai; estaçõ�s e o castelo de do Imparato e de deputado A's 19 horas do dia 31 p.

Windsot, onde serão- ,reaH- Tenário dizendo-se mutua- p. foi inaugurado no Gabi

zadas as ultimas cerimonias mente amabilidades. Um es- nete da Prefeitura o retra-

religiosas. petáculo comovente, como to de S. Excia., falando nes-.

76.400 PESSOAS EM se vê ... Cerca dê quatro-. sa ocasião o' Dr. Jorge Bar-

WESTMINSTER, éentos tiros foram dispara- roso Filho que em brilhante

LONDRES, 14 .(U.P.) -, dos. Lá pelas tantas, porém, discurso exaltou os meritos

! A despeito 'da neve e da baí- ouvia-se a voz do sr. Tenó- do -Dr, Osni de Medeiros Re

xa temperatura;' 'novos mi- rio já rou'ca: "Pare com is-. gis a quem naquele instan

Ihares de ingleses-permane- 80, que estou 'com minhas te, com muita [ustíça, era

ceram em fila, para prestar filhas aqui. Respeite a fa- prestada .aquela .
homena

homenag-ens ao rei Jorge VI. milia!: "Então, e graças agem.

Calcula-se que 15.000 pes- essas Invocações, as. armas àõb calorosa
.

salva 'de
.,.
I'

-\
I G'

soas estavam as 8 horas de silenciaram e a 'paz voltou' pa ma-s-40l"pel<l Dr. vo UI-

boje, em frente ao West- a reinar .em Caxias. Cessado lhon Pereira de Melo, ínte-

minster Hall, aberto pelo se- .0 fogo, e feito o armísticio gro Juiz de Direito da Co

gundo 'dia para proporcio- rro paralelo trinte e oito co- ,marca, des,cerrado o retra

nar aos subditos ingleses a como -é conhecido o trecho Ito
do homenageado.

oportunidade de levar suas da rua que separa a casa Este, sob viva emoção a-

ultimas homenagens ao so- do deputado d aDelegacia, o gradeceu- àquela manifesta

'berano morto. Enquanto is- delegado Imparato convidou, ção de amizade e apreço

to, chegam 'a Londres rep- amável, os presentes para ir que lhe prestavam seus a

presentações dos governos ao café da esquina: "Vamos migos e correligionarios di

,tle todos os' países do mun- tomar- qualquer coisa" e con- zendo ser tal manifestação

<do, para assistir aos fune- tinuou a relatar sua histô- um estimulo para a jornada

Tais do - rei, sexta:�.eira,' ria; que havia
sido interrom-I admini�trat,iva inici�da em

quando seu, 'corpo sera con- pída pela ação de patrulha 3� de janeiro de' 1901 em

duzido ao Castelo de Wind- do pessoal do deputado 'Te- continuação a obra encetada

P d
-

b
·

sor, onde ficará sepultado, nório Cavalcanti. Este eon-v pelo grande Prefeito que foi
. ro DeaO rasl-

junto aos seus' ancestrais, vocou, por sua vez, os jor- seu antecessor Vidal Ramos
1�,I·ra dA, 'p'etr'6IA.•".Ona Capela de St. Georges. nalistas para, explicar sua Junior.

. '.j {i U '"

Quando as primeiras ho- atitude, que pode ser assim Termin-ou seu bélo impro-

ras desta madrugada, cerra- resumida: "Eu queria era viso pedindo a Deus permi

ram-se -as portàs do West- matar o Imparato". Tudo tisse pudesse ele h'abalhar

minster, com um atraso de isto· se vel'ificou nas proxi- sempre pela causa que, afi-

'-qua�e quatro horas, veriii- midades da capital da Repu- naI, não era dele rpas do

-cou-se que 76.400
.

pessoas blica e entre o delegado de povo desta terra.

desfilaram pelo esquife, no policia, mantedor da ordem A's 20 horas, no Restau

primeiro dia de homenagens publica e o parlamentar Te- rante do Clube 1° de ,Julho,

publicas. Essa :multidão veio'nório Cavalca�ti, " deput�do ; realiz.ou-se com g�'ande bri

oe toda sas partes das Ilhas pela UDN 'e representante lhantJsmo, um banquete no

Britanicas, d_as eolonias e do povo junto a um dos po- i
qual tomaram ,parte mais

dominios e' incluiam deze- deres da nossa democracia. ,de duzenta:s pessoas entre

nas de nacionalidades. Os Podia te�' sido pio!'. Nin- as quais se viam ,elementos

,

ires dias de peregrinações guem se feriu e as paredes de to�os os partidos políti

serão encerrados 'amanhã à não ficaram siquer marca-
cos bem como altas Atttori

noite. das de balas, o. que demons- dades militares, civis e e-

Cidade do Vaticano - tra que" os 'tiros foram dis- clesiastica.

(AFP) - Embora a Santa parlldos pal'_a o' ar. Um fio, A' sobre-mesa falou em

3é tenha tomado parte no a cinco metros de altura, foi nome do Partido Social De-

luto da família real da In- partido. Foi a unica vitima mocrático o Bel. Argeu Go-

gla�erra' e, do; povo britâni- do nutrido fogo entre as a-
dinho Furtado que 'numa

{'o, por' diferentes manifes- guerridas forças combateu- brilhante oração. disse das

tações - entre as quais o tes. razões daquela homenagém'

t.elegrama de condolências
sincera e merecida que ao

rlirigido pelo Papa à rainha
ilustre Prefeito Municipal

'8lizabeth II - o Vaticano No,o", l-neldaotAs
de Lajes prestavam os ami-

não será represe,ntado nos " U ti gos e admiradores de sua

, funerais do soberano.' I
-

.. proficua ..administração, " �
Essa ausênCia se explica' DO '- ra cujas homenagens prazeiro-

pelo fato de que êsses fune-
,

.

,TEERÃ, 14 (U:P.) - O samente se associava o Par

.rais serão acompanhados tle IExército iraniano informou tido que em boa 'hora o ha

,cerimônias religiosas da ontem a noite, que suas tro- via escolhido para candida

Jgreja Anglicana (Protes- pas eliminaram no mU11mo to ,ao. elevado posto de Go

;tante), às quais, aceptua-se,' tres pessoas e feriram oito, vernadOT do Município.

os representa1ltes do Váti- enquanto repeliam um ata- Falou a' seguir,.o Ten.

'1(�a.no não poderiam assistir. que de-tribo contra uma sec- CeI. Olimpio de Sá Tavare's

("O Jornal" de 12 d� fe.;. ção eleitoral em Nishapur, que em ligeiro improviso

vereiro de 1952). ,no nordeste do Iran. U� disse da harmonia reinante

;'jornal informou que o nú- entre as atribuições de que

\
- 'mero de mortes eleva-se a

está investidQ. Cmt. do 2°

10. O incidente de ontem e-
Bat. Rod. 'e Chefe da Co

levou para 39, no minimo, o missão de Estrad8,s de Roda.:-:
número de pessoas mortas gem e a Préfeitura Munici

em conflitos durante as e- paI, sempre em mutua cola

-Ieições nacionais. Mais de boração para a grandeza 'de
trezentas pessoas foram fe. Lajes que é a grandeza do

ridas n_esses conflitos.
Brasil.
Ato' continuo falou o

professor Eurides WollÍf
que em nome do povo de
Anita Garibaldi e num en

tusiasta improviso saud�u,'S. Excia. o sr. Prefeito Mu
nicipal.
Agradecendo falou o ho

menageado que depois de
lembrar, os feitos dos seus

Iilustl'�s aJ;lteces�ores na

PrefeItura MUlllcipal de
/

L
'

I

aJes, a guiza de relatá- 1

r�o disse sobre as realiza-jçoes que pudera levar a ca-

I
•

-. ,

"
• <

:,.[: .

._:__."",.,. ,

RIO, 14 (V.A.) - Segun-
do -os dados coligidos pelo p.�5$ cOJServiço de Estatística e

.

S
.

Produção, do Millisterio da

'

"

Agricultura o país produziu
'

i/ "

,II
"

J
,de jane.iro a agosto de 1951,'

*o total,de 75.57.8.742 litros _ OURAI1TE TODO DIA .•

de petroleo em bruto, no va- / "
.

101' de Cr$ 23.7?6.900.00. I I " nos VAf)�JOS
OS dados ,colhIdos no Con-

'

,

.

:�li��t��c�oúnea� �ai�:t��i�� I .'"D�"�tI"'�f','t'me e 'produção, no citado %"
-

� "" ,

período, verificou-se o mes I
'

;;; � •
"" §:.: �

de agosto (11.994.801' li- c
,.,. ,/1 '-"

tros) .

_ ," .

,ti /'

\ !
• � .

q' - '/nnn ;L
.�=r-�
"'0 nOvó BANeO AG'RleOLA

A ,eoopt,.�tivó.. de e,.é�ito ne 1, do f)RA�td
, SEDE PAOPRIA

mw,. éf� n� 1b

FLORIRNdPOllS - STR CRTRRI/1R

".,.; r- ��.",,�- _-_..••_._,. ...,.J"'rr

Dp, QUPnl �"rá 'II Caml , Grantu, Pij..
O jovem Neri Gonçalves I me. Meia. d.. melhor...

fez, ontem, entrega a esta pelOll mellores p� IÓ ••

redação de, um molho de ICASA KISCELANIA - R"a·

chaves, que encontrou fren- Co..elhe'iro MafrL
te à Prefeitura Municipal. .

.

'

_
...
_....__".••__."..___....._� __• .c._� ...

�.

No Reinado
,de Momo

NoveO_8 de N. S.
dn S. l1oravão

Alerta, foliões! '

O
'

Carnaval será uma

'grandiosa festa, eminente
mente popular e democráti
·ca. Vamos deixar a -tristeza
de lado e vamos à rua, pu'
'lar e cantar, alegrando 'os

,

Terá início - Amanhã -

Sábado, às 19 hOl'as, na ca

peta do Asilo de Orfãs, a

poderosa novena de Nossa
Senhora do Sagrado Cora-

'nossos corações.
:SejaÍl1os um .povo que sa

be brincar como sabe traba
lhar! Sejamos, nos tres dias
dedicados·a Momo, uni po
vo que sabe, tambem, viver
as'poucas horas de conta

giante alegria. ..
'

ção.
"

As pessoas que desejarem
obter um livrinho-novena
poderão encontrá-lo com, a

Irmã da Capela.

TR�SDORTBS
000008

.
GRT-RRINBNSB .�.

"

..,.,J<

/
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, \

Di�rio da"Mefropole Ii Lotes à venda!ExIl8rlêDc��S da,!�-- .

' .

':-J.�--'.,., ' Na praia da Saudade, emlbolllltaS !!,Ollllca�!ftA jf! .. SeComo Nasceu, a Cínelandta Coqueiros, ao lado do gTu- NOVA YORK, 13 (U,P:)1"'1"15. ," , �'po' escolar "Presidente Ro.o-I--
O" 'Estados Unidos farão I ,�

'A
'

,o carioca hoje .acostuma- mais bonito -sonho de Serra- sevelt" com 45 metros de um oferecimento à -Grã-Bre-
�. �/

f
"

_

'

do à beleza .da Cinelandia, ?or.e o que m�i�l' beleza. deu frente e.área de 400 m2.. -t�n-hs;, ,nara que faça expe- */_' -, DURANTE Tono DIA'goza' da sua, beleza
'

e das a cidade. Ele introdueiu o Todos os lotes servidos rrencras com as suas bom-
/suas lJojas ricas de vitrines �,rranhà.:c,é\l nO:�í'asil e num de água en�anada e luz. bas a�ômicas em c.ampos de

I
" 'nOS \111/).,1:JOS,'

'

multicoloridas, 'do conforto -Iugar que- muitos . achavam Informações no local com provas norte-americanos, -r-r-
'"

/ '
"

_

d?s .seus .einemas,eom anún-. nã,
o

f,os,
se ,bom porq�e,

nãÓ.o s�. Gilberto Gneu/ declarou, ontem à

n,Oite,
um ,

•
..t,

D":-\""ft�, tI,t'!t,'cros luminosos num, lusco I era o Centro da Capítal . . . porta-voz do Departamento �:,', _ ,

fusco contínuo, 'e;,brl�ee.'J:lão· Serrador adquiriu 'lote de! de Estado, acrescentando '� '/; ''I, ":' '"

� ." _'
'

'saiba como um homem lutou terre!l�( ond� existira o Con- que c�rtam:�te .

os britâní- -s

:=.

'"

;;í;

- .

.

- � ,-: � � �
.

para convencer a gente "da vento da Ajuda por menos I ocos nao utilisartam esse 0-' ,. '/, !JP"
t) sua época de que ali estava dJ' dois contos de réis ao

I N G L E S A lerecimento e procederiam
..

o futuro, da Metrópole. ' metro quadràdo . . '. Quanto '

'

,

'
'

áquelas experiencias �m ......:;,.._ �_ _;___
O maior movimento do Rio custa hoje um pedacinho de _ �

']
terr-itório do Commenwealth,

se ac�ava na .Avenida �en- ,terra na.,Cinelan<lia,_? rc:I:"i'�'i' III Revel�u �in,<ia o porta-voztral la em baixo e os cme- \ -F'rancisco Serrador não ,..,...--,-------- - - que os técnicos norte-améi-í-

:nás se juntavam próximos s� '��rece h?mena�em. do r O H J C A • A P E R I. T 1 V A canos haviam estudado esse
a rua Sete de Setembro. Des- I ElO de Janeiro. Ele fOI o problema, durante os últí-
locar o nlovimento de lá pa- ; propugnador do cinema, da mos quatro meses, éom os
i'a o local em que existira' arte cênica 110 B�asil, pio- -setúí colegas hritânicos.
o Convento da Ajuda, se-ria neiro do- cinema falado, 'um
loucura! '

'. ; dos iniciadores' do cinema
Mas existiu um homem - brasileiro, ,introdutor do -F------·---- I D' 'C''.

'
'

Francisco Serrador - que' arranha-céu em 110SS0 país. ,

,a(UU��it� �m gera , r_ ',f ilrn fi
só, v�leu n-�ais qU�, muitos I Po,r isso vimos. insistindo V,·oh,o' C'reo·otad jk G G II , ..

-

prefeitos da Metrópole, de na Praca F'rancisco serra-I à1, , .' i\ '�.I
fibra que' sonhou com isto' 1 dor na C�neiandia. . .

.

.'

'(Silvetra) -r-r
: ADVOGADO _

�úr,nc�·e.tizoli-O! , .. 1., I"
•

,,' Rua Vitor. Meirelles,
Adquirindo terrenos,

cons,'-' V d'
'6Ó. - Fone Vi6!S. -

FIO'I'truindo cinemas, alugando
� ",' ,

"eri'" I e ,..,"8'e·
,

_ri,ano,'poliS,_ _ !êle mesmo os' escritorios, .

_

,pois os capitalístas tinham j ,

/ _
'

medo do fracasso, Serrador I
r Cadaver e�batalhou para demonstrar ] 2 casas à rua Conselheiro Mafra n. ·72 e 168: I -.. -

que ali se encontrava o fu- ! ,1 casa à rua Álvaro de 'Carvalho n. 45.

t
II

d-turo da Cidade. Homem 'de I "
1 casa-à rua Tenente Silveira n. 77 (esquina lia rua qu a r I J q o

visao- extraordinária, de I Álvaro -:1e 'Carvalho)., \

têmpera, lutú'u' �té COÍlSOli-c�,-,
1 cn,si\�;"l'u�a _Tenente Silveira 50. ta::oOde11�:d�;� foi-�ac:l��1.

dal� o seJ,L"inttk..!lt.9� __," ",�,;:,..�,.\:", ...�Lt,�i.r�,:ii?:,}l9__1Ls�E�i_to :::,:f{_u�21, de,_M_

_aio n:,�70�dandy t d
'

d., I. f � "t' l-.. -

G D!
ru· o' um,corpo em pe. aços.1'.. na sua ,exlstenCIa de lu- I 1'e11.,8 am",em para rua aspar utra s n. '

'C "

d f t' l'. -

T N M
'

'A' 'd
. omunlca o o a o a po 1-

tas, de 'concretlzaçao de \
' ratar com . f oura, a _, vem a RIO Branco n. 74,. d', h g.

'

idéias, a Cineland.ia foi o I na parte' dá manhã, até 1116, ou por carta.

I cla'l poulco epOtI\I �d' ed a;qmo__'_' _ .. :_ -----,--:_.. -. '.
' ,

,

ao oca, as au or; a e'fI.
'1 \ cadaver estáva tocJo esquar- ,

'.
\... Rua Ma"chol D.odo,�, 34J. J ... tintim '

....

�
..... ,) ..! tejaqo, te,nd9'

O �ronéo sépa�
"

CUR,mlA

)
UUCUIIA, PROSEII""S

rado da cabeça numa distan-

• PLACAS, SIJ'ILI"IC.u , .. I. MISSA 7- D·FrUxir dflNoou�ira
I

I e '. ,. " _la

\ f

\!ompre pelo' me ..

nor preço da tida ..

de o seu refrigera':'
- dor NORGE�· m'o
dêlo 1951� 'CO'm' gê!"

rantia ,rea'- de"

ir� CONVAlESCENÇ�S

5 anos.

Osny. Gamá '& Cia
.

�. ,
.

-

Caixa postal, 239'
Telefonei 1607J '\. !

Rua ,Jeronimo
Coelho, 1'4'

FLORIANOPOLIS

"�O

<--"""!,, .._/'

Desenhi'stas:
, '

'e Arquitetos

nQ SUL :D�ra NOV4

Viúva l\iâr:i�l Izàbel ela Costa Xavier, Itamar e Gihol1
f rIa Cost� Xavier, Tertuliano de Brito Xavier, José Maria

._'-__-'-- l da Cunha Júnior, J()sé Luiz da Silva Brito, Nidtcid José

','
.

.

' I dê Brito, Joz�no de ;Br�to. Pac�e,ço, ��hastião Adrian.o:!
;

N
.

"d
I Gonçalves, Joao, Leon SllvI,

,
Joao Mal'la da Cunha e LI-

i. OI,Dea O I banio Felisbino da Costa, agradecem sincérllmenle
.

aos,.
.

s'UCOQI�or
I médicos; irmãs e enf�rmeiros do Hospital de �aridade,

, _,
r.�"" bem como a todos qüe acompanharam a emfermldade de

I CIDADE DO VATICANO, }leu inesquecível esposo,�ai, irmão e cunhado:GILBER-
. I 13 � U.P.) __:____ 'O Papa no- TO XAVIER -DE BRITO.

I t�eou coa_�ju.tor,..com dixeitQ_.

,

Ouh'?s�im, eonv�dam' aos 'parentes e .pessoas amigas
! a sucessao do blSpO de As- para, a mIssa de 7° dia que 'mand�m celebrar na Catedral"
!

I
sis, no' B�'asil, monsenhor Metropolitana, no altar de São José, às 7 horas do ?ia11· José Lázaro Neves, bispo ti-: 16 (sábado), j

;

j.tular de Abarí e já auxiliar' A todos que comparecerem a esse, ato de
..
fé cri!3tã

I \

do bispo de' Assis: '

.

, antecipamos agradecimentos.
. �__ ,

I i I_III!'���-..... e::.===========�;
'II PARA TERIOAS
II '.'

,

-

i'
'

,.'
i E C Z E MAS,

I I INfl,AMAÇOES,\ I

CbC·EI,RA:S •

: I
- Importanté firma de �l1genharia Civit eRI Curitiba' nec�ssita d;e compe

tente!'! IJesenh1stas 'e Arqu�tetos.I
I
"

I
Dir,igir·,,(_i à Caixa Postal, 1.143, e'xpondo pretensões e a1Dexando

-

um tra- '

.,
". "

,

balho de sua àutoria. V.di••�..o ••:dltar ... ir.
-.me.tO d .. ,iIi''''

, '

. rd,o',ma Ôljl. comeu l"I.jJ'U\tliClf.
'W\}p,n,,- C�fi(l' �(e�)I'k," �.iA - C,l- ":fltt�t�� 171} f" BnL'l, tN!llíi,-,.

...no , ..'�tI _'n ..m ,'_ " -1"0' H"eock'e .., .. -L f -- T,�IW!loo,� f MCOREMACR
II'

FR.IEIRÀS,

,

l
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Dorneles

Coelho' Pelas Mãos
Companheiros!
Presidente' do Diretcne

Dos P�ópriosCaíu Danton

�Ieito Dinarte do P I Br '

III ',. It

RIO 14 (V,A.) -

Marca-l' Enquanto era aguardada

Itura
essa bebida, amenizan- arte - 24 votos; Arnaldo IVargas, assirr� como a con-lficiO da renúncia, �as que'

da pa:'a ontem às 17 horas, a presença dos maiorais pe- do, assim, os efeitos do in-, Bonifácio de Paiva _ 7 vo_lfiança integral de todo o
I
no mOI?�nto ela nao pode

só as 18h10m, teve inicio a tebistas, os convencionais, tenso calor do ambiente. \ tos;' Ivete Vargas --: 1 voto; PTB. COl1cIUl� reforçando o ,ser �celta.última sessão da V Conven- na sede do edificio São .801'- I Cerca das 18 horas, apa- e Alvaro Marcilio _ 1, voto. apelo do repi e�e�1tante flu: I Fma�meI�te.' .sob ��va� ,�-ção Nacional do PTB, que ja, passavam' o tempo ouvin- receu na ante-sala o senador Foram assim e'scolhid08 mmense, admitindo que e clamaçoes .01 ? �10\0 p,re:Sl- ,

. '.. , .' . -

'
, "

, poss'ivel que o futuro possa dente do Diretório Nacionalse destinou ao processamen- do musicas marciais em drs- Alencastro GUlmaraes, que o sr. Dinarte Dorneles para
.. .

',....,B l' _

to' da el:ição e posse. do ,n?- I cos, :'lob o co�1troI:e de um regressava do Palácio ,R:o a presidencia do Diretório e �:��:..��.�.������:_-���-:..�-.-�-��:���.::"�:-�-...._-_-��,
,
vo presidente do Diretório fcontmuo, muito atento, a-' Negro, onde- conferencíara 'os srs. Samuel Duarte, da
Nacional, a qual h�via sido [liás, ao vagoroso trabalho com o sr. Getúlio Vargas, Paraíba, na vaga do sr, Epi- O no'vo candidato � d�readiada por sugestão do ar. 'do "pick-up". Funcionárics, "pondo-se a palestrar reser- tácio Pessoa, e ° sr. Geraldo ,U li' UI I

_,

Alencastr? �uimarães, con- I do Ins�itti�o ',Nacional ,í:'-; �adamente com o sr. Din.a::- S�nto�, como, representante
'

\ '

'd;:' d'f�:��.��.�;';:�.......�.�.���.�������:�:��..:::..�:� ���O:'I��;,:}��Sa �:�'v:::���:j�� ��r���,7�: paramembros do ção do rescuro o tsta ()'
SEIS VEZES DESLlGADA Proclamado sob calorosos JOINVILLE, 14 (E.) - do Estado, Estamos agora
, ' A LUZ aplausos, pediu a palavra o Ha alguns dias tivemos 0- informados de que S. S, não-
Abertos os trabalhos, no- 'sr, Dinarte Dorneles para portunidade de noticiar que aceitou o convite, O B1', Ma

meou, o sr, Nicodemus S11- declarar que não estava em
o sr, João Batista de Souza dureira que" conforme, ti

veira Martins, presidente do condições d\ exercer o man- Madureira, que exerce as nhamos adiantado, seguira
Convençãor-três de seus cor- dato, razão por que ° de- funções de gerente da agen- para Florianópolis logo ';�s.
religionários para aCOIDpa- volvia à Convenção, dizendo cia em Porto União de Ban- receber o honroso convite"
nharem ao recinto c sr. ,A- ainda: "Não sou postulante co Industria e Comercio de teria deixado o, sr. Govt\lencastro Guimat âes qu, de cargos, nem preciso de Santa Catarina havia sido, nador a par das razões de
novamente representava o [muletas". convidado, 'pelo sr. Gover- sua recusa, razões estas que
;3" (;ctúlio Vargas, t.imandc l Nessa altura, interveio o nador para assumir o car- foram aceitas pelo Chefe do
assento à mesa, sr, José Morais Dias, do Es-

go de Diretor do, Tesouro Executivo.
'fào depressa foram ':"ll!l1- tado do Rio, que fez um dís- - _ _-.-..- - , -.-_.,.., ",,_

cinuos os preparativos da curso exaltando o "passado N" R' 'd d M
'

eh.. i<,üo / para a escolha do politico" do sr. Dorrieles O �1n a O' e ' ()mo
P',,,i-'!Ge,nte e de do.s mem- Vargas, fazendo-lhe, por
11'05' cio diretório -íac ional, fim, um apelo no sentido de ;.," H,

-

\
, entrou em ação a sra. Ivete não renunciar, nt'

<:«:

b
.".

ca' r' o brasl·le·lrDVarrrn s, acolitada pelo sr Ealaram, mais, os srs. 1-1 e para ,riO, "I'Jocl Presidio, fazen d.. a di�-, Araripe Serna, de São Pau-
" tribuição das cédula; corr ló, que-condenou "a pol iti-

p!lg!l I-mo'o"-toÀs ,20 horas de hºje rea liza-se, à Avenida Mauro Ra: os nomes dos srs, Iiinartc calha" dentro do PTB, e o ti U, '., .....
mos, 205, a solene inauguração do novo edificio da Fe- Dcruelas, Samuel Duarte e sr, Alencastro Guimarães, A cidade se vem prepa- prévia, que deverá ser re-deração Espirita desta Capital, ato que contará com a Gnalóo Rodrigues dc s San- afirmando que a Convenção rando para recepcionar, com querida com a antecedi:mcia.presença das mais expressivas personalidades espiritas tos

I havia escolhido conforme desusado entusiásmo, ao mínima de cinco dais, acom-.do Brasil, entre as quais o d.,r. Lino de Vasconcelos, do Um fato ,estranho, e que 'melhor parecia aos destinos
,som de bombos, clarins, ba- panhando os debuxos e fiRio de Janei,ro, sr'. João Guinhoni, dr. Francisco Raitani" pode ter sido obra g� algum do partido e que o sr, Di-
tucadas, formando a alga- gurinos respectivos;advogado em 'Curitiba, Cap, Honório MeHo e sra., que demento agitador' do PTB, narte Dorneles 'merecia a
zarra propria da época, â S. '2) _ que a censura refe...:ontem' chegaram a Florainópolis para parHciparem dês- O�01"1:(U repetidam.:mt'� dl1- confiança do sr, Getúlio
,M. o Rei Momo 10 e Unico. rente aos préstitos ,e caJ.'ro�ses atos que justificam a alegria da familià de 'Alan Kar- lallte a votação e a ?l)l1�'a

alegórieos -poderá,ser feito'dec por mais esse acontecimento que assinala mais rima çãc" [;eis vezes, em c",paço _�JO"'JO._""""'''''''''''''�''_' \10 loeal onde os mesmos sevitória, dessa agremiação f.ilosofico-religjoso. d;e mui!; ou menos treB mi-

'I 't organizarem;Conforme já noticiamos, as fest,�vidades que assina- nulos, foi a luz da st>i!e n::t- Nova r8ga a co- 3) _ que ,gerão cobradao:larão, a inaugur�ç�o do novo prédio da Federàção Espí- cionaf do PTB je�llig.ada,
as taxas estipuladas _ na ta-

_ ;rita Catarinense, terão. inicio às 20 horás de hoje, em rn·.ll1-(õndo-se, todavia, todoi' lombiana bela que acompanhou o De-cuja oportunidade será' d.esem'olvido o programa que já 03 r,resentes em calm8.
YOKOSUKA, 14 (lJ.P,) ereto-Lei estadual nO 126, de.

I' Id':NlJNCIOU MAS TOMOUvelCU amos.,
_ A fragata de patrulha 28-2-1941;Mas, o que se deve ressaltar, 'nessa �portunidade, é POSSE

,

d 2000-t' 4) - que a inobservancia.'rotaram 35 convencionais, norteamel'lcana e. 0- Será, nêste 1952, o melhoruma particularidade que vem pôr em destaque a ação da
1 d "B' b "f' t do' disposto no, item 1 su-o ' ..' '

vel,!'fI'cando-se o seguI'nte l'e. ne a as IS ee 01 l'ans- Carnaval de ' Florianópolis,famiha, espirita éaV·rinense, }.lO âmbito dà a,ss-istência so� - '
, ,. ,

'nft'atol' a' mul+-a de'....

ferida ao gp,verno colombia- l'a' que af' SocI'edades ""'e- Je.Iara o' I c'ciaI. sultado: para presidente: . '" -J.

0000 C 41! ,.. 00000no, numa cerimonia que se d 'D" b" "G Cr$ 1 , a r�p Ll. , •Ref 'r'm n s a Ina gura
�

d A bIt 'rI' Dinarte Dorneles, - 33 vo- nentes o, Ia o e rana-
M

-

I' .)�,e I 0- o , u çao o m u a o o que se
i'ealizou aqui, terça-feira. O d' d Ilh ,,' t-' 'f as, nao se esc erece �manterá para atender às pessoas que venham a necessi- tos; Newton Santos - 1 vo- en;,os a a es ao Vlven- t' ,

.

governo colombiano" adqui- d d'
"

d'
,

d f 'I q,uan um a paR"ar, o que se-tar da sua ação benemérita, cujo serviço ficará a car'go to; um voto em branco. - Pa- o las e las e a anoso . .

t t bd 'd' 't' t d 1L.... C 't' � l'll membros do diretório: riu a fragrata e rebatisou- ·trabalho, Teremos, 'dentro II
rIa ll1 eres,s::n*:)f sa er, ..

o me ICQ-salll ans a r. l.!ano an lçao�
se,com o nome de'''Comal1- d I d'

.

t
" '

E f t t d' 'd l' Geraldo Rodrigue's dos San- , e a guns las maIS, nes a
O C I d

'sse a o, que repu amos e gran e va Ia, porquan- danté Tono". O contra-almi- '
' al'nava ,e rua, que-t t l'd d d" tA

• ' •

1 tos""':' 30 votos; Samuel Du- "coluna, a reportagem que ,

f' l' -

'} d
o vem ornar rea 1 a e, no campo, a aSS1S encla SOCla,

rante Kenmol'e M. Mc Na- d' 'lI'
' sempre 01 a egl'e, 'evan ()I

uma das aspirações dós espiritas de Florianó,polis, qual ' ara a PU) ICO o que se es-
. ,I .

__.........._._�"• ...,.__JO...._.._.,.*,.I"_-JO�._. nes fez a entrega do navio t' t abalhando pa'ra u'a'me o povo a ,esqueceI as 10IasseJ'a a direta assistência aos pobres de remédios e,dia-" , ,a T ,
,- -.

d"d
.

ao coma,lldante Beron. A lh f t
'

t'
I amargas a VI a, vaI ser', . ,

d' I
'

or es a momlS Ica. , �gnOst,ICO! merec.e o ,regIsto a Imprensa. sso porque �s- Oper"'d'" O v·'ce seguir, Mc" Manes presen- Pt' 1 movImentado, este ano, comtamos VIvendo epoca em que todo� se devem dar as maos I -'.,,. ,.,
B' .o�' enqu�n o,: aqu� as, os ranchos, 'os cordões que'teou a 'eron a pena com SOCIedades 113:0' fOl possIVel .,

,- t't
.

d
'

d �
para realizar obra de solidariedade humana, seja ela da, pr""·,de"'nte d;l que foi assinada a transfe- a V'I'SI'ta (lo 'J'ornalista. .. "sanao, c.ons I ,um o uma a",iniciativa de católicos, protestantes" espiritas, sabatistás , ' U�

,
II renda. O vice-presidente

_
,

,notas pItorescas das festaso� de qualquer outra seita religiosa. S? assim, te�emos I 'rOAnt·,O'o Harold M. Martin, coman-
,x' * *

a Morno 10 e Unico .•
um mundo melhor, graças aquele "amaI-vos uns aos ou-1ft ' "

" I

d 7a F t d E t
' O Serviço de Censura de Teremos vários ranchos,, ,dante a roa os sa-
D'

� P'bl'c'
-

,tros", fapidar sentença de Cristo aos homens de boa 'von, BUENOS AIRES, 14 (U.,' Iversoes u I as, argao blocos e cordões, cujos -RO-dos UnIdos, declarou_ que o
f" Secretariatilde.

" P.) - 'O 'vic�-presidente "Bisbee" é um garbo'so bl:J,r- dqpeS unClOna npa 'blica dis
mes publicaremos, oportuna-Por essa razão, o acol}tecimento de hoje .,.._ a inau- Hortenclo ,I. Quijano sub- d 7a F' t

'

, a egurança li ,_
-

mente,guração da Federação Espirita e do Ambulatório por ela �eteu-se ontem à noite a
co nosso, a, 10 ,�, e so- I

tribuiu à imprensa nota em,

. mos ,orgulhosos dele, '

qlle cha,ma a atença-o de no'r'- 1mant'ido ...,- registamo-lo, com prazer, face à sua impor- uma operação. QuiJ'ano, esta- () Lira Ten, is Clube e o..............-"'-.......",._._...,.._...�...---,
d

��tância nas conquistas sociais. va enfermo ha varios meses. mas para as socieda es 01'- Doze de Agosto, o Democra-
A 13 de setembro foi opera- � T-MPO' gariizarem o Carnaval. ta Clube e o 15 de Outubro,...,...._·...........,......·...........• .........,.....,.......W.No.-........................_.............,. do no figado', permanecendo ,," r-:., , São elas; as seguintes, em na Capital e o "6 de Janei-
no hospital até ,13 de no-

,
Previsão do tempo até 14 que �e verifica �u� até para I 1'0", no Estreito, terão QS

vembro. Ele não pode votar horas do dia 15.
I
brincar, o braSIleIro paga; seus salões franqueados em,

nas eleições de '1� de no� ,Tempo - Bom, com IH:>� iinposto:" '

, I noit,adas carnay�l�scas 'qu�
vembro, nas quais foi, r�- bulosidade. 1) - que toda e ,qualquer,' se tornarão inesqueciveis, ..
eleito. para o segundo termo I Temperatura - Estável. a�resen_tação _

de ,présti�os, I' O� ?ail�s à f�ntasi: e as
de seIS anos, com o general Ventos - De nordeste a glllpos, cO{d;>es, lancho" e" matmees mfal'ltIs, serao co
Peron. Quijano conta atual- sueste frescos. /' ,estandartes carnavalescos" laborador�s para um Carmi-
mente 67 a�os �, segundo as Temperaturas � Extre- propa&,andas e anúnci?s. fei-I vaI melhor, neste 1952.'
informações do Hospital, mas" de ontem: Máxima 30,2: tos em carros

, alegorlcos, I
"

está em b,oas condições., Mínima 24;4. . etc., depende de censura (Cont. �a 6a pago

Florianópolis, Se�ta-feira, 15 d_!;! Fevereiro de f9ff2
----------------------�----------�------------

o' Aconf�cjmfl,ntf) do Dh�

'naogura·�e, boje. o novo oredio
da federa�âo Espirita" com

,

modelar Amb_ulatorio

'Ainda,' Q:ue Parêça,
Incrivel ...

,o Sub_;d�'eaado do 'Saco dos
L;m,õ6� ,quer «Sassaric�r».�.

"

:�:�::,�:�:;�f:';:�;.�: :�a::�'�::;e!�\��E�::� Mod,,·f,·ca-c' 0- e,,'s no's Po·.s/I'n s" Ch!tves do,' ,

,

Exércitomar a nossa local - "Mes- de. Uma autoridade dêsse ti
mo Que Pareça Incrivel. .. " i porte, não póde, mesmo no RIO, 14 (V.A.) _ Segun- que sub�htuirá o seu �01�9,',1 'eu lugar será o�upado pelo 'l1eida d�ixará a Diretoria, De fato - confirmou êle, ; Carnftvaf, manter a ordem, do informa o orgão oficioso Eudoro Barcelos Morais, gal. Honorato Pradel ou pe� ia FabrIca p,ara cursar a
"fanta�iei-me de Eva" saí à i quan:do fôr necessária a sua '''Ultim� HÓl'a", o ministro nomeado comandante da Oi- lo gal. Jaime Almeida. este Escola Supen,or de Guerra.
rua, brinquei, estive na re- ! atuacão, , da Guerra, goa,I. Estilac tava Região Militar. da Vil� }\filitar e aquele !ia S:u lugar sel'� oc�?ad,o Pe_!�sid�n.cia-do :moço a. que a j

.

, ,

. ,
Leal, despachará com o pre-

,

Guanuçan de S. Paulo: Con.-, g��. Va'r�:ma:_ Bl}tO de".n�tIClá ,fez ,I eferenCla. �as!, Pelo_ que se mfere das de- §idente da Republica em Fala-se tambem _ diz a- corre rom o gaI., Tavor� a qUlll?, dI�etOt da Fa_bIlc�nao est_:ve}a para agredI-lo.

I
claraçoe.s do I. s�b-delega�o Petropolis importantes atos I (nlele jornalista _ que .será DÍl'etori� de 'E�genha�'la o PresIdente .yarg�,s,.d: PI

Isso, nao! do Saco dos �Imoes, ele nao de sua pasta, inclusive dan- dado Bubstituto ao gal. Di- gal. Dunval BrIto e Silva. quete, que Ja esta exelce.ndo,

$ssas declarações põ� ,à r quer "lJarulhol'. O seu de- do comissão a varios chefes

I
luas Siqueil'lf' Menez�s, que Outras informações de .interin.,amente, po� motIvos

mostra ;:que ,aquela, autori-' sej? é ,-"sassaricar", nada, militares, figurando' entre irá para a Escola SupéÍ.-ior I "Ultima Hora" adiantam \d�e ferias do'

se,u qlretor
efe-

dade nao pode permanecer maIS!. -:. I eles o galo Juarez Tavora, dé Guerra, parecendo que o
'/
que o galo Agra Lacerda AI- tIva.: .

,
,
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