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Enquanto a imprensa oficiosa, dirigida e .controla- ,
'. ! êsse ato terta ° sentido de in�c�ar 'Ít;FoS �'ntnO's ·p.o!1!�coJU:�

da pela ante-sala governamental; foge à discussão das' sua situação de par.tido gcvernista, ('ID lM7, era muito I no Estado, os chefes da oposicao acolheram- a propostã,
.

crítiças <@osicionistas, para se ater, monotonamente, diversa de da U.:O.N., em .IH5l. Aquele tempo, o governa- i com apenas uma. alteração: a de que a Mesa 'dii As$e'r.j;:_,:;:�, 'li:
aos motejos chulos e às mentiras' despudoradas, reite- dor Aderbal H. da Silva dispunha de maioria no Legís- I bléia não f'ôsse integrada de udenistas e pessedistas,
rando, daqueles, os mesmos, e, destas, alargando diaria- iativo e não necessitava .do apóio ·udenisl.I1,. I} que não

I mas
de representantes de .todos os partidos.

mente as medidas - aqui destas colunas persistimos e ocorrâa com o go\'ernadOl; lrineu BOl'nha��ei:l,; que �caba7 .

" Ne� �ut:a poderia §�r, dentro de um jOgo. honest� .� .

persistiremos na análise dos atos e dos fatos que estão va de sofrer duros ,reves-es na AssembleIa.'
.

srncero, a atitude pessedista, de vez que, aceitando, co�

marcando o atual govêrno de inépcia politica e adminis. Informando o chefe do executivo que não eram .jn- mo acôrdo e não .como determinação legal o princípio da

tração. "
. 'fensos ao oferecid� acôrdo, os lideres pessedístas aguar- proporcionalidade 'na composição da Mesa, dela não po-

Temerosa de entrar no mérito das questões a defe- ; daram do govêrno aquelas providências que restauras- deria excluir aqueles qué o próprio príncípío
.

incluía,
sa do situacionismo, desborda-se em preliminares que a sem em Santa Catarina o clima de paz e trabalho que o Por sôbre isso,. repita-se, essa decisão assumia o aspec
fantasia dos rábulas palacianos cria e alimenta' para' a 81'. lrineu Bornhausen encontrara a iU de janeiro. Esses to solene do lançamento da pedra fundamental da pa

obrigação dos -artíguetes diários e a compensação a que providências não surgiram, como, aliás, f'ôra deSC011.fi. cif'icação política de Santa Catarina.
fazem jús. '.

anca nossa, que observávamos a total ausência de auto- Expulsando dêsse ato os- partidos
.

pequenos esta-

A tecla mais spvada, agora, -é a do acôrdo pqlítico. rid�de do governador, inteiramente dominado pela �la riam o P. S. 1). e U. D.. N. imitindo�8e na posse do

proposto pelo gov.,ft:nador a-o Partido Social Democra- sovietica do partido. < alheio, por isso que sõ um .escapo -da realidade poderá.
c.Üco e por este rejéitadó, por uma e várias vezes. () as- Diante disso não havia mais falar em scêrdo. Em negar a influência dos trabilh-istas.· perrepístas e pesse-

santo, aliás, ter'ia morrido em ]951, quando os chefes princípios de 1952, o sr: Irineu Bornhausen voltou à car- pistas na vida' política da nossa terra.' Não os admitir ao'

'epostcíonlstas deixaram patente ao chefe do Executivo ga, por intermédio de um deputadoTederal doP. S. D., acôrdo, seria hóstllfzá-los e apontar-lhes o rumo da opo

que as conversações, para. prosseguirem, teriam que par- sohcitando fôsse examinada, lCOmO fórmula .p.relintinar -sição. 'Nada mais contrário às bases 'do aeôrdo do que.
tir da tranquilidade polít;ica do Estado.. Essa condição para a pacificação, do Estado, a eleição de um elemento isso. Com' afeito, se, para o govêrno o acêrdo significa•.
foi acolhida pelo 'sr, Irínen Bornhausen, que Ee dispôs pessedista para a, presidência da Assembléia Legislati- "a' colaboração e se para o P. S. D. significava apazí
a efetívâ-Ia, dentro das bases de anterior acôrdo que o va, com os demías cargos preenchidos. por deputados da guamento político, a exclusão dos pequenos partidos,
P. S. D. lhe oferecera ein 1947, quando vitorioso' nas ur- U. D. N. e do P; S. D. pretendido pelo sr. Irínen Bornhausen, vinha desfigurá.
nas e majoritário na Assembléia. Nessa proposta ressaltava, outra vez, claro e ine- to a ponto de dar-lhe o aspecto de troca .de uma·'oposicão.

Bastaria êsse Iato, ou seja, o de os chefes pessedis- quívoco, o propósito governamental d� alijar os peque- mais numerosa, por outra de-menor nÚlÚeró.
•

tas, quando oposicionlstas, pedirem. do govêrno
.

apenas nos partides. '.
Aí fica o modo de' agir dos homens do. P. S., D., para

aquilo que, quando .no poder,. ofereciam iI oposição, pa- �tendendo a que p P. S:, D. di�punha, no Legislatí- que, quando a história regístar esta fase escura da vida:
1"a 'evidenciar que, solicitados, estavam postulando um vn, da bancada mais .numerosa; atendendo a que a escoo barriga-verde, tenham eles a justiça que merecem, pe
entendimento impessoal. em termos elevados e� responsá- lha de um elemento seu para a presidência se justjfica- ias provas de devoção ao Estado,. de .desinteresse- pessoal
veis. Acresce que, exigiu.dó tão sómente aquilo em ofe- va pelo critério democrático da proporcionalidade, antes .

-= de ,rígida obediência aos mais elevad-os e sadios princi-
úeera, o P. S. fi. deixara até de levar em conta que ,a defendida pelos udenistas ; e, ainda, atendendo a.que pios políticos. . .

'.'
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Vacmação em·. massa cunlra a febre amarela silvestre Dr. Aderbal Ramos da Silva
Em scss:!o d� Assembléia {jeral realisada no dia 21

Im·uoizados cêrca de dois milb.õe,s de palllislAs". ilo (:(jn;�l1te,. foi..._elódto. [,or unanimidade, Presidente do
- .r1,{�1::'��J e traf.icional Chtb.� qe »�.gntas .Aldo Luz, o ex·

."1 em duzentos e cinco municipio5,
.

�o. sr. Dr, Aderbal Ramos' dki 'Sqv"a. grande animador

RIO 26 V A) O M' IS' N' I d F li
.

de c-us despur�Qs em Santa.Catadna.
• ,

.

\". .
- 1- erVIço 1 �clOna e e re

1
trabalhos de combate lã I

constando nenhum caso
Os associados do querido grêmio dlr rua Jreo Pinto

nÍstério da Educação e. Saú· Amarela organizou 52 equi- moléstia eompreenderam a 'fshl'e amarela urbana, mo-

I
.

I ·ao elegerem o dr. Aderbal Ramos dá SihTa quizerem teso
rle acaba de cone UIr, no pes de pessoal especia iza· visitação domiciliar e a

ins-I
da liàade essa· desaparecida

SPI' 'temunhar de público os assinalados serviços que o ilus-
};stado de ão a.u o,

_

uma do �t1e. percorreu. � �'egião peção de �ep"�sitos, alcan- h�t muitos
..

anos de' nossas
jre desportista tem prestado ao AldQ Luz,. desde lGngos

. >t:ampanha de vacmaçao em aludIda e munlCIpIOS ao c;.ando a prImeIra a 359.403 I CIdades. .

,,'

f b I"
.

anos, quer eomo atléta quer como Diretor que· foi vá-
mlissa contra a e re ama· norte do rio T.ieté, promo.. PIédios e; a segunda, a . �. I Éf;se índice fili igualmen-
l'elà silvestre, prevista no vendo a eampanh{l. 2.444.887 depósitos. Cente- ie negativo nas capturas de

rias vezes, destaeando-se na Presidência do Clube nos

eonvênio assinádo em fins VISITAÇÃO DOMICILIAR nas de amostras de figa. mosquitos, enh'C' os quais
anos de 1934 a 193í.

- ,

I Tem sido o Dr, Aderbal· Íim 'grande bátalhador em.d·e abril último com o go- Além da aplicação das I do foram submetitj1- a exà. nenhum exemplar. do trans-"
vemo paulista. Visou êsse va'cinas anti.amarilicas, os mo- laboratoriais, rião se (Continúa na sa pág.) pról do progresso do Clube, devendQ'se, a ele, em gran-

�Ô�� ��cip�mffi� à �."rie,o�men��h�a��d���s�WftõM�e
defesa da população das zo� . ...' .

.

o Aldo LUz, tem realizado fóra do Estado, onde tem ele-

llêlS rurais daquele Estado A.S, .VESPERA·S
.

DE' NATAL �:�:ri!:.maneira brilhante o norte esportivo de Santa

atingidas pela epidemia que
. alcançou o seu território'

.

I t'
.

t d
. A posse do Dr. Aderbal Ramos da Silva. se dará na

em dezembrQ de 1951e .

- D 8110 mOI-IliBO o DIS ·,:·r08S. e gran e próxima segunda�feira;'dia 29, às 20 horas, na séde do'

princípios do ano corrente.'
\.

811010"la às lojas
Clube, à. rua João Pinto, durante Jl s�!jião solene com'

...

Essa notícia consta do 1'e- ti " que, aquele .simpatico g:t:êmío assin,alará' passageiÚ do

latório que, sÔ'bre a execu. RIO, 26 (V, A.) - Pela i conti'a o tamanho das filas, 8e).1·.34° aniversário d� fundição e pará .(} qual'estão sen.

ção do referido- convênio, o Jl'imeira vez na história o comemotar o Natal. O pró- contra os preços elevados.' do convida.dos todos os SOClOS, Imprensa falad·a e escri

«Eretor geral do Departa. 3.io SQ .enfeitou para feste- pri,o' poyo, no seu vai-e-v!'lm ESPETACULO·· 1'JMOCIO. ta e os desportistas em geral.
:n>ento Nadonal de Saúde" jatO o Natal. E os resultados constante nas ruas e .casas NANTE' :': Somos gratos ao convite que n6S foi enderéÇãdo.·
p-rofessor Arlindo de Assis, lessa iniciativa do Departa- comerciais, deu um colo1'i- De tudo' ° qúe foi feito,
enviou ao minis_tro Simões nento de: Turismo dà Pre" do inédit? ao Rio. D�s-de as sobressaiu o presépio,. vivo

I
.

PAZ BASEADA NA JUSnç.à. CIUSTj\'.,. :' ,'.,
:I"ilho. fejtul'a, wm-·a colaboração- primeiras" horas de. �ntem, erguido na Quinta .da Boa M�nsagem.·· de' Natal do·tai-deIll.-Arcebispo'

.

d�
J::. nqmerosas· casas comer- milhaJ'es :de pess()as,�. acor- Via-ta. À meia "noite, em. �

VACINAÇÃO EM 1\iASSA- ;::iais, foram· 'l'ealmente nIag- retam a�. essas casi1s, .para meio ás cenas vivas evoca� R19 de .Janeiro
Segundo os informes do �.íficos - tendo mesmo uI- adquirii; os presentes;. que: . tivas do nas�hrieIito do"M�- RIO, .

26 (V. A.)·"::_ S. -ta o dir�ito alheio� �u� faz-

.relatório que se baseiam em �r.a.passado,,�s mais

otimjs-'I
papai Noel depoSitará' nos nino.DeUil, mosenhor HeI- Eminencia à Gal'deal ...D'I cumprir -dever€s e exige' do,

-dados fornecidos �!>�ló dil'e�
: :a,s previsões. A cidade a- sapatos dos �êms :menin oB, dér ��Il'l:a. l·a,· biS?G att�i!!ar ·Jaime. de Bal':'o.S Câmar�, . (Continúa na: '6� pá.g.)

ror do Serviço NaCIOnal de' pl,�senta. de fato, um as- e levará ao coraçao, de to- do Rl(� ç;1e JaneIro, oftcnóu, ArcebISpo do RIO de Janel- _..' h;
Febre. Amarela, <lr� v'álde- . pect� dl.·ferent�, i'�stivo, e dos, fazen40 com. qUfJ: estefll a' Missã. 'do. Galo. ESP,�t�cu� 1'0, �ir!g�u por '.i�te·rmédio I OAI����IDApK '

..

mar Antunes, o govêrno te- -1eslumb,rante, a nOlte. esqueçam por alguns . mo... � lo emOCIOnante,' sém dUVIda. d� Radlo Tu!}} e. d� O f - '.' .�.� ..

deral promo'veu a' vacin�- _
. ��o �en-tro; aR vitrinas ar· �elltos' as 'dificuldades da I l\1:i'lhares ,de pessoas lota- JORNAL a se1(uinte Mensa- !'" J � . � _" I: '.,

�.�o. a:"t��am.arHi?a....
em

205.
I f: t!c),[t1en te decoradas e vId,a. El!_O cada ,tran8eun�e, .ran:. complet:amente ·�q�ela I g�� d-� Natal ao povo bra�

I

�:7'
' ,;_:::,,�,:

:mUl��l�lO� p�u.hs�s, em '�m iluminadas, completam· ell,-�ntramos .��l� pessoa parte da Qmz:-ta, IlSS}stl11�O ' Sll,';lFO. • ,'. l ,., t

fi'
����:

.

�a:;a

�a.
��la:.

':Sltu�.o.�.
ao sul: .

fi nO\T3. f�ição .'que ofereceu bem

hUm�l'a��.,� qlsposta. a l a '1�m dos.

mal.S .�elOS. �ua-I' Glo�:� a Deus n�s altu- -.-,

': .'�

I.�9.. 110 ,·:Tielé;. ';atm�mdo _"

a fi. cidade a·�g·igan�esca an'o- � pel�d(}:!l",_ a .

nao. �'-'cl:U'r:f." <1"<:>" d�l v'_d� C:-l'MOC1. ras e paz �na terra ao: ho: t '., �'
1.g00.� pessoâs

. entre a•. :rc':·de. Natal 'er�1da na 'Ci�
.

"
.

"
__ , .-_. -.

,

mens de boa vontade. Paz d� I ,., /7

'���!e·cl'i�nças"de·anipos Íie"Uüídia, as peq·uenas árvo- ,.�
�, ·�6EL�O·,D� ,PR��$ '.: .

Na�lc:,istão. paz b�s�adlll . ,. fT'�,::t . �""
\
0'3 séXQS, n&o ten,do: g.e·'re:- res ·ar,ma,das ao 1001g-&'de :tô- ,·RIO, 26 .(V. _A.) ""':'" ,A. CO'-"r'- ..041;S:'IU-tito, porem;, Ja f-Ol na Justlça e na eal'1dade. ; . '� ';,�" í J) /,;' '\

.

s:t8tralio nenhuma;, a.�Ól��_' da'� .áve-nida Rio llrá.n'co, miss�o' .incoinblGg�de �stu� SU;bm.et�q� ao

p.�esiaen� da

H()me.n�
e

PO.vos; SÓ.� ,?O�)
.

! �.' .# •hdade no �g.tado dos md}':"l� . e a "al'�ndEt' é8'treJ�. co1oca�' ��r" ó con�elament&- dos-- 'Re.�l;!hc�: que,. pos,'llvel- d.et_n flUir seus ':co.r,aç91,tS ! .' I . '//.\
. ,/"t',;

.durf;! Nacinados. '_',' ·.da no" alto (id' �1iS{!(). À preços ccm�luU1'os seu-s tra,,_ mentr, .em seu' dlscurso de tIverem essa boa v.ontade 1. t r.' .!��_l�<. '

.;.Or.,

Para � levar a tCl"lPO ,e", noite, as luzes proclu'zem o balhos, de'\7e.ndo reunk·se fim de :'ano, 'anunciará o indispensáve}·á colaboração I 'i(� ""�.'"[{:";"""'_�,.' :

POU�OR meses, e,s,.,? .imnni- ;_feito �seja-do. ,t tiO Minis�1'i.? �a Faze?�a, �ons:elamento d�s p�·eços· li . de todos, na bem est_ar ge- _;_ Q� é ,que ,�stá Jelldo,
za.'!:.a,o em

ma.sRa,. o.ye m.(\ .:, ���TE •.
DE NA'I� 'I

sob a p�e�ldencu� do mlnt�- partIr de 1° de J.a,ne1.ro. �'�l. "paz que se -bt�seIa
..

na
.

Barnabe?

�nç�nt.:rIL p.:re_ç_���ll!�f! . .J!Q..� � �a.o_ f_J(;Ú'� .
msso"

..p·çm:;m, .�o HO:-lielo .Lat:�:r, no l!.�-
.

N,e�sª _ ºC_!!Blá_� .Jls�i�ai:á JustIça - OP.\!8 JustitJa.e - A tabela do aumen-

pais o1.l nQ estrangeuo, o ".I pn:-:-ara\&o do RkO para xrmo du� Z7. , Lambem o referido- deereto, Pax - P'O_rtanto que respel- 10 •••

, :-_

� DIRETOR

i� Rubens de

J' Arruda Ramo.-

> GERENTE S
.� Domingos F. t
;) de Aq.uino" ", \ N. 11.579
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



S
.

.'

J
I A'COFA� }.;NTROU EATRAPALHOU

.

. OC Ia 'RIO, 26 (V, A.) - Por \ castanhas, À tarde" porem,

r

coincldencia ou não, a in- isto seria impossível. AI-

ii rio da Imprensa .Of icial do terferência da COFAP na guns negociantes diziam

! Estado. venda dos artigos de Natal que a COFAP estava re-

! VIAJANTES
,. resultou no desaparecimen- tendo o produto, enquanto

! Viajando em aVIa0 da to de muitos deles. outros afirmavam que gran-
I' Ignoramos o' motivo real de parte das castanhas im-I RE�1" ch.egou onte� a estia .

i capital, vindo do RlÕ de Ja- de, tal fenomeno. O que portadas chegou aqui --pa-
i neiro, onde .reside, o dr, AI- observamos foi a falta de dre. -Não' sabemos até onde

i cione José Osta, engenheiro castanhas, bem como de são verdadeiras tais afirma-

p
..
-,

agrónomo do Ministério da nozes e-avelãs, em todos os tivas. Limitamo-nos a reve-' ,',' "

ertíctpeçaO
Agrícultura, caminhões e nas casas do' lar que desde as primeh�s" y
Ao ,dto Alcione que é pes-

ramo. horas da tarde de õntem as FRANClSCO }'AUSTINO ,JOÃO EGYDIÓ DA

sôa vastameute relacionada castanhas desapareceram - nA SILVA VEIRA
em nosso Estado, apresenta- Pela manhã, ainda se po- no mercado, e por certo não ,e
-mos cumprimentos e dese- dia comprar, sob raciona, reaparecerão para os f'es- ROSA AI,VES FAÇSTINO
jamos feliz permanência en- mente, um quile ou dois de tejos de Ano Novo.

tre nós..
FAJJECIMENTQ
.. Faleceu quinta-feira últi
ma, no Hospital- de Carida
de, onde se achava em tra-

tamento, o sr, Jorge Nico
Ocorre, nesta data, o ani-

lau Jorge, comerciante re
",:el'sário natal'ício do nosso

:;prezado contel'râ.n-eo_ sr.
sideute em' Biguaçu, onde

.. -JõÀo-·· 'Pires Machado, do
era - geralmente estimado,
como também nesta capital

:;eol�ércio local e' pessoa .

'jSTandemente aqui radicada.
onde desfrutava um largo

INa imprensa desta Capi-
circulo de amizades, '

Deixa o extiúto 11 viúva
>tal exerceu, até há bem pou-
-co, as funções de gerente do

exma. sra. Dibia Jorge;e os'
seguin tes- filhos: Vergíuia,<"Diário da. Manhã", onde.
casada' corri o SI:. F'rane ísco

,grullgeOtl a estima e a con- 1
-'d ,- d t

. Fernandes, Paulo, _Ne.lson,',:Si ieraçao
. e quan os com

J '1· W'l d N
cêle' trabalharam.

' aml: '

1 ma.r, ' arma

O ES'TADO .

I
Amorim, casada com o

sr.,,cumpnmen- . T •

-:ta-o,
� Hugo Amorim e sta. Nau'.

Sr J
-

C' t'
O sepultamento realizou-

. oao os a
ité ,

bl i d'l' h
. . se no ceml eno pu lCO e

�.ranscorr·e, oJe, o anl- '. .

.

, .

.t 1" 1 .

Biguaçu, com g-rande acorn-
-'versano na a ICIO ( o ·sr.

.

.

J
-

C t d di d f
. panhamento.

. ?ao, _. OSd·a, B' e IcNa o. nn-l
.

À família enlutada O Es: O sr, Aranha recordou a I" ,- "O Brasil é um genui-
'elOllano o anco aCIona

.

"

_ 'c.' , . A

t'
ta do apresenta condolên- vi.�ita que o ,general Eise- nó' amigo dos' Estados Uni-

;n.�,dao:::·%:i�s ������s �e�: cias,
.

,
.

nhower f'êz ao Brasil, dis-, dos, Depois do Canadá, so-

PELOS CLUBES cursando ante o Congresso mos o segundo em seu vo-
'tr. Capital, , Soirée no Clube 6 de' daquele país. Segundo o ex- lume de negócios";' ,Às homenagens, as' de

'

O
ESTADO.

Janeiro chanceler brasileiro, o dis- Quanto ao nacionalismo
O tradicional Clube 6 de curso causou tão boa im- 'na América Latina, decla

Menino Ney .Janeiro do Estreito, abrirá pressão que Eisenhower po- I"OU:
Festeja, hoje, seu primei-

us seus amplos salões par-a dcria conseguir votos a'11', '_ "O nacionalísmõ" na-o.
1'0 aniversário natalício, o

'. c ". .' "

v

,
'.

N fllhi h d
-

dr
rferecer animada soirée aos Manifestou ainda o sr. A- constitui problema ]\0 Bra-

menmo ey, I ln o o l. . .

..l.'
'.

'1'"
'

, .Abel Alvares Cabral, AUdi- . 3eus,.I�U;n�ro;,;· aSSOCIados, ranha qtle não convidará o SI, ..... ",:

, d pr' MTt
:::cm IlUCIO as 22 horas. presidente "eleito -'ã"vi'sitár

:��rúv: R�t�l�ob��:l��lén. BOAS FESTAS ' outra vez o seu país, mas

PERD'EU-SE"tino de Souza
Ainda pela passagem do acrescentou: "Ninguém se-

Passa, nesta data, o ani�
Natal recebemos e agrade- ria melhor l·�cebido".
cemQs v_otos de Boas Festas

. versário nâtalicio da exma.
, • e Feliz ABO Novo das se- Hevelou o sr. Aranha que
'�ra. d. Ruth Lobato, Tolen- '

guintes pessoas e firmas: o tema geral de sua conver
tino de,Souza, viúva do Sau�

doso conterrâneo sr. Ad
Abel ,Alvares Cabral' Jú- ilação com o general Eise-

'Tol€ntino de S04za..
nior, José Ramos Jr., Re- nhower foi do tipo de boa

Às h()menagens de que
presentacões 'A. S. 1,ara vontade, e acrescentou que

i"l'ra' Ltda;, SÉSC e SENAC" Vul-... o Brasil "está naturalmen-
,,_ alvo, associamo�nos,· . •

C'" C 1 n r
.

f
.

I
.•• r _ :;:amzaçao anJo, e . ...r e-I oe satIs elto pe o fato de'
',�om p az·er. - I L V'

.

C t'''�' I'
Sra. Ernesto Riggenbach' (1'0 ope�. �ell'a, ?n:an- e1' es<x paIS e eIto para a

F t d ta
,jante, OfICIaIs, Guarlllçao e presidência um homem que

az anos, nes a. ,a a -

.

'
. alunos da Escola dê Apren... contribuiu para li:bertaí; o

·:exma. sra. d..à.ngehea Rlg- d' M' h" G
.

d " R'ECRE'ATIVO CLUBE
b h

Izes arm e11"OS, asparI- mun o .

:,;gen ac , esposa do sr. Er-

j
D' t J J B t L A CONC

-

RDIA
t R· b h

'. 1
no u ra, . . arre o, e-

-

uma pergunta se 1:1a- .

"

O'
lles

o,
Igge�,ac, do ato .

'SI
.

k' D'·, t ··d .

f
.

Cl b
, .' d'

CIan owms 1, ue ona a Vlam alado sôbre a Coréia,. A diretoria ,do R u e
�comerClO exporta 01' desta ·U;_ B f' tO' C'
'm'aca.

' ,.11180 ene Icen e pera- o sr. Aranha respondeu; o.Qcõrdia conVIda aos seus
COLE Ê"-

O· EST'ADO' . ria, Ary Lentz, Celso Ra- - "No Brasil, pret:5cupa- associados, e Exas, famÍ-
.

TA DE PR ÇOS
. cumprlmen-, ." A E 1 d A d'

'1: d' 1 '. 't '!lOS, preSIdente da Federa- nos o Atlântico". H,as para a soirée e domin- sco a e pren Izes rão de primeira qualidade e
.

a-a't cor la. e respel osa- ção das Indústrias de Santa ,Referindo-se ,às relações glleira que realizarão- hoje MarinheIros de Santa Ca· cotnputados, para pagamen-

;���M ANOS, HOJE:
O' C�tarina, Osmar Cunha, entre os EE. UU. e o Bra-l e amoanhã com início às 21 tarina aceita propostas 'pa- to, pelo pêso líquido. '

S M' d L d
Cla. Florestal de Santa Ca. si'1, disse: horas. ".. l"a o. fornecimento de gêne- As prl>postas deverão ser

-

- ra. arla e our -es
tarina, Celso Ramos Bran- ros dé a'limentação durante entregues, pessoalmente, na

]�,feira. ' .

C· G H'
' ..

t
.

t d 'd dE''s
-

'E
.

.

'

co, asa' U3rucy, ennque o -prImeIrO . rImes re -e se e a" scola" aO' Sr. Pri-
- r· pammondas Hall--

Tl n D' h T 1953 f d'"
..

T
..

::.t:,�::" Heloisa Suo," ���F fn�i�a���i:i:'� P'E R' ,DEU ..S E:
'.

. t' ,ã�!���?�:::os ;:c::�:.:: �:':%o7f,��:!t����
, ras Nacionais. S. ,A., Mur- '

.

taca0,' ,trmta (30) do corrente.
- Sta. Qlindina Souza. -

.,

rey� Simonsen S. A., Elias No-. dl,'a de Natal ná '&cção das 2 horas do C.ine Ritz 2) - Verduras -e

me-l E.s.cola de AA. MM de S .

.- Sr. Cap. de Corveta
�Iaximo Martinelli. Flin,g?ld, .Torquato Tasso: e f�i -p�rdido uma caneta' PARKER 51 com a lZalavra Cláu- lhorias i _,'

' Catarina, em 22 de DezeIfi-

-:- Sr. Paulo Cavalcanti famlha, Lmotypo do Brasl, dIO gravada na parte superior. Dado o valor d'e estimação 3) -,Pão, farinha e rôs- bro de 1952.

I�raglia, -comerciário. Expresso Brusq,u:nse
S. A.,

I'
do objeto, gratifioo-se no seu valor, real a pessôa que o ca; ! Frederico,Giannini ..... Ca-

:NOIVADOS
_

Empreza Auto VIação Cata- a:chou e que por gentileza restitua telefonando 'para t1 - Game e derivados. 'I pitão de Corve�, Coman-

Com a--gentilissim!i-- senho-
rinense S. A ..

'
I

_
6.222. - Os gêneros.e viveres se- dante.

T:1',ha Etn. Faustino da SH.:.
..."a" prendada filha do sr.

"CeI. Francisco Faustino da
'Silva, ajustou nupcias o. sr.

Hélio Moreira dâ Silveira.
;-

- Contratou casamento
�om a gentil senhorinha
Sofâ'tige MariaBonfim, o sr.

José Fe.rnandes da Silva
tesourei�o. da Prefeitur�
']t-Iunicipal de Tubarão.
,�.

- Contratou casamento
cOjU a gentil senhorinha
"Ruth 'Manger,

-

funcionária
·da Assembléia Leg,islativa,

-

''{J Si. Bias:e Knoll, funcioná-

A Escola de Aprendizes

I
Cr$ 5.000,00), respect.iva

MarinheÍl;"os de Santa Ca- mente.
tarina acei�a proposta'-para

c,

Pàra' e�ãme ,dos VGfculo'l
a compra de um automóvel f

os interessados �verão -:li

"Chevrolet", modêlo l!l/hi, rigi.r-se �o Sr. Capitã:.-Te·
tipo Sedan de 4 portas, mo- nente Venicios Carvalho da
tor B A' N 54203, e de um Silva, na. séde da E3�1);-c., àUm Relógio OMEGA, de caminhãO "Bedford". modi�_ rUa Max Scharm s/n, Bar-

úU:'{), com pulseira, també:n la 1945, 305cms, entl';� e'- reiros,.
ne ()!.no, no trajeto da Praç:J, xos, 6 ó1indros, fôrça' de Serão aceitas sómentt>-
l5 ao Chiquinho. Gratifiea-

I t
- 72 HP, motor 11. KM ... <. propostas devidamente se-

,!f: l':!1' a, quepm o eH, reg::Jr 60863, com .cabine de [l('J, ladas e entregues até o (Iii
a 1.,vrana rogresso (;�I .,'

. '.

'_ Os dOIS' veICulos encon- 24 de Janeiro de 1953.
:,eB!:a redaçao, por tratar-.:'e

"
." <)

. I' t..J t'
- lIam-se em regular est"do

_
Escola de AA. MM.. de

(Ir f), .'e o "e ,es lmacao.
-

-,'. . de conservaçao, e e det��lúl- Santa Catarina, em 24 de
nado, para {)-ompra,. 03 pre-' Dezembro de 1962.,
ÇOE' minimos de trinta. mil Frederico Giannini - Ca
cruzeiros (Cr$ 30.000,0'0) e pitão. de Corveta, Coman-
cinco mil cruzeiros dante.

Vida
-,rl.��IVERSÁRIOS

Sr. João Pires Ma.chado

rANElfOIE ··900
DELICIOSP!

SUPERNUTRITIVO!
INCOMPARAv:EL!

Biscoitos "Champegne-Savoíarde' - Amaretti
Petíts Fenr-Gallaratí

PRIMOR ABSOLUTO EM QUALIDADE!
PA_NETTONE 900 LTDA. - Rua Sacramento

Blake, 41/55 - São Paulo. Fone 9-8Ml.
Representante: Irmãos F. Glavam -

-, - Rua João Pinto,6 - Fone: 1531.

Mensagem do' sr, Getulio
Vargas

,'3
- '� .. " .;"-.__.....�....._"�..,.-""!"'���.........,,......."".-==-...... - ��

._

.

'participa�,o
smNEI NOCETTI e ALAII>E 'NOCET'I'I

participam aos parentes e pessõas de suas re

lações, o nascimento, na Maternidade "lir. Carlos
Corrêa", do seu filho SIDNEI.

,,,;Florianópolis, 17-12-52.,

SI1.-

e,
MARIA AUGUSTA MO· .

REIRA DA SILVEIRA
tem o prazer de partící- tem o prazer de particí-

par a todos os .seus- amigos

1
par a todo,S os

.seus
amigos

o ajuste de casamento de o ajuste de casamento de
sua. filha, ETH, .

com ° sr, seu' filho HÉLIO, com a

Hélio Moreira' da Silveira. srta. Eth Faustino da Silva.

,

Y
ETH e HÉLIO

Noivos

,�.

p� rtíctpaçao
JOSÉ MELO I VIúVA MARIA vm-

e I GINIA CUNHA
lSOLINA MELO i

I : '. '

Participam aos seus I Participa aos' seus pa-
parentes e pessoas de - rentes e pessoas de suas

.suas relações, o contrato relações, 'o contrato de
de casamento de sua fi- I' casamento de seu filho
-lha ÁUREA, com e sr. LlNO, com a senhorita
Lino Severo' Cunha. ,I' Áurea Melo. '

,

Ribeirão da Ilha, 24-12-52.' r Saco dos/Limões,: 24-12-52.

.

,

ÁUREA e LINO
confirmam

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

�
"AVENTURAS DO 'ZE-MUTRET,A

1
I
,.

<!
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l\IULÉSTlAS NERVOSAS E MENTAlS. CLINICA GUtAL

[lo Serviço Nac ícnal ele Doençes Mentais. Chefe d4 �mbu)Ató

rio 0.. Hi,iene. Mental em Florianópo!ia. Psiquiátra do HOlpital J
Colôlli. Santa'Ana. .

,

.

'1COllvulaoterapia ,DClo êhltreclloque • eardiazo]. ruulinotenpia
d. Sàklll. Máfartoterallia. PsicotttPapia.

Conllultõrio' 1'l'oviBOriamente á·: Rua General Bitten·coun. Sr.

feaquina de A..nita Gartbaídí j.
"alIl0"'l'tIpl. por ou4a. C!ttrt..-.l.neco.,lIl.oa. ..t.. Ul�. Horário: Das 111 à. 17,30 bora.

9",'." ... ruIr. \'cnn.Uao.
.

io••• ltérJo.; &a:a Tra'.lIo. ... 1. 1- u••r

.;.s:�'.•..•

ORA. \l'LADYSLAVA W. MUSSI
I

E
DR. ANTONIO DIB MUSSI

Cltllr,!a-Cl1IUea Geral-Pano.

I'Iart'lÇ(> _mJlI.to a .apeeiaUH'. d•• DOJINQü D. aIlNBG.

.. 4b oII;m' l.II"cinnu. metaá.,. d. 4i'JRÓ.líc�•.• trataml.te,

ebl •.I"OSCOPU - -81ST&.O - SAl.P�GOG.AJI'IÁ - ••'U.•o..

.wS.'O·· .BA.SAL

841fl•••••-

••,"nol Da..... 11 .or.. - Dr. ..IId.

V•• 16 .. 11 \ctra. � Dr., a'l.Ii.

a..i".e1� .bul4a Tl'{,mJlo.,k1. ..
-_ ..._-"--------------

DR, A. SANTAELA
roifllUI'e 011. hcltlda•• Nado.al ,.....tet.. •• O.J••ul

•
.... ,,� Br••U).

.WteQ �� eo.,.nr.·.a ••• I....cta • rei""a.. .. Di.U1..

' .....�al

.l.-Hle.fllu 41;0 BO'III.I Pllc.utrie. I ...l�.UI ".itel&n. ..
I·... ,.�...l r14ual.

.1l·1f!t�m'ct d. Santa C... el. at••r1qrll.a _ :ai.... I•••M.
,}ltutea •..ni!a - Dvanca. N.n:.....
c.-.ltório: .fUndo ÁlII'JI. NI. -: "la •.

.eeiêhelto: ao.a &eai.... , 1 .

'�•••n.. : Da. 11 àa 11 iii ..

.'T.llfoua; . .on.1Jít6rio. 1.1�"

_,.;---------.,.----,........___

DR. JOSÉ BAHIA S. BrrrENCOURT
-

.

.•• D I co
, .: J'.,

. llR; ;' 'i' LOBATO <F.�HO
o ·1

r/_O(*a "u a,.reJl.. hSJilr.té,t. I
rUBCKCULOS. I'

I!. ",I'lo l�atAJi'IA e &ADJOSCOPlA DOS PULa0.. t
Ctrar"'.4le: Tiras l·----

''''''_'Ul(' ,,4'>,. "'acuHraúe N.Cl�na' .de ·••dictn•• ·Tt'lot••las. •. ! AOVOGADOSf'.,,":Irlltrlã., !In 8ol11ittal Nulo aamo.
.. . '"_�

.." .... <1.......... ,··• ...-Ú7...�(I �>f'la S N.. T. l.x-íilterfl«> a •• • •••IIW..... 1'CU')!"1fllo (1"0' !'roi. Ue'" f'i"h'lrrr (}uil1l.ria. t .rei �

!':,; " ... h'·ortl> Itu. "' .. li,,_ SChll1idt D. III'
'

I
.

i.r;á.rnltuenta. da. ib .. 18 .do.r.a. i
Re8.: Rua- São. Jorge n, 80. I

�

-

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
ESPECIALISTA

R ...üfê.nda: Roa Boeaiuv a., 1.39.

J)·R. ALV:\RO DE CARVALHO
Dõeacu .. ertucu' .

Celllultolie: &tla Trajano ./n; .dit. 810 Jor,. - I· ••••n
8a1.a. !. • 16.

o ES·TADO
.DMIN18TIU.ÇJ.O

........ Ottd..... r•• CoJí:.eU..lre ....... ao �

T.L llU :... ce P..tal� 1".
Dirlto1'l RUB.NS A. . .&A.OS.

Glrenw: DOMINGOS r. D. AQUDiO•

'a.'r....taatel:
Il.pr...ntaçô•• A..S. Lara. Lt4a.

a.a a.nador Oalltaa, <&0 - lO an'a,.

TIl.1 U-Ii�2" - Ria de J.u.iro.
. aepteJo,r-Ltda.

aaa raUpa d. OiíTlira, n. 11 - " a"••.

''!'et�: at·1871 -- Sio PaRlo. �
ÁUINATUa'l N. C••lt.. 1

.... ,
_.. Cri 111."

6__tr_ , ' Cri ..

.filo Urterlor

Ã":. ..,' ' .. , : Cr. St',tI.
• J.. . , CrI 11';"

'a.IIMo. mfJdian.t«i' <:ODtTttG .

o. Of1ICIIIIIl•• "nn.mo- não pllblicado.. ,........

.

4 .....a�t4oJ ......
-

" .......... '", ,�..'L··';
� <

'"

;.. dir.çao não �.lplJr••bllii. p.IOl' .........

.... til4tolO O"••"tllt0 ,eadol
._-.._.. --,-�--

Florian6polis - Edifício São Jorge. rua Traj.....
a"idhei.: aua Brie.deiro Sil"a P....•1•. - I·' ....,.. (.�,. 12 _ 10 andar _ sala 1

.

ear. do .lp.DIIII). "tende diariamente da. U h •. Im .i.Jlta. Rio I!� Janeiro _ EdifÍcio Borba Gato, Avellid4ll

Antônio Carlos 207 - sala 1003.

Ral

IHt MARIO LAl:JRINDO,
.

e

D·R. CLAJJDIO BORGES
ADVOGADOS

1"01'0 em geral, Re.c·ursos perante o' Supremo' Trituro
Federal e Tribunal 'Federal de Recursos.

F;SCRITóRIQS

CUalea Girai - PDUTIIU

a.u 11 4. lIa.e, 1. - -I..taI
t'U••ICULTU� :..,.

.. P.J;)IA�.U - CLlNICA .a.IU.!. Ic;.ual*i.........ei. _: &.a 8.1do Tia.a •. , .(La..... 1._ ..
k ....} - ·W1orlu.6peU.. -,.,

"

�'
•.•rtri., • li' 11 lIer.. -I DIlria...... ·

------- ----------.--------------_.------------

. OLJIOI - OUVIDOI - NA&lZ • GA.GANTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA
"lNdaU.ta •• •....saI

....ru Á.pu.lUpm.
-

LAlIlp.da el. rida - ••fr.ter - T.domlVo oM. &aie L lr.

""'afia. d. Cabep) - a'iir." ii. ao"OI anrnllOl I. Pala..
. ...,....
....ita para .10 4. Oeulotl.

. 0RinIk6r1. - Vt.eend. de Ouo Pr.&6 a, _ - í.AI.... 0...

..., .......}.
.......éI. - r.u,. Selimid., 1.1. - TeL 1....

DIL- ANTôNIo .MONlZ DE,ARAGAO
CI&uaGlA T•.mu.TOLOSU

Or.....
(......l�rtC)l 10'0 Pinto, 11.
U•• _11 ... 1'1 4i1riamollte.

.1110. 1ft 86b.....
..... 1 Socai_"a '1'" .0.0 •. U4.

-" •. : ',;i<DR.\, AI)'REDO COEREM·
,

C.rQ ·Nadou. O ........�taIa
•""'$01 40 Bo.pifal CoI.aIa Sau"An.

�,'
_

••�. 1

"

&>00"'.. "arro... •...•••taIAI.
"pÓtlaeia ��L
"'�IÍ.t.
Oeúitt.. da. li .. 1. Itoru.
.roN.," m. '_"...... �

....w�·
,

,..... ItDa Santo. Sa�.f,.•• U - limite,

DR. MARIO WENDRAUSEN
CU..t!8 n ....

c.u.lt6rl. __ . ·all" JoIi� Pila.. 11 - M .. ,a,
t......I�� .la.', .. "tto.....

.

.......... , .gO ..� .1_." "I. :_�.t. 11'-

DR. ARMANDO VALERIO' DE ASSlS-
IIBICO

.
.

.

� .:Uriew ti. eH.te. w....J .. Anl.dact•••111.._ •

aha1 ••��
. �.cCA .aDICA. 1>. CJllANOAS • I.DULTOt

- AWata-
Ceu.l*t., a� NQ�" ...IiI.IIo,'" -J0e•••� tu 1'" 11

t 4... ti t. 11 1I0I'a.:
.

";. ,/;. :'.;,,, �'tMa':����",��� GlI!i�...... - �'" 'II
... ,�,

"

�
.

.
'

, ,/'0.'

'1

'.j� '.', ,.

!
i.
I
1

DR..M. S. CAVALCANTI
Cliaiea exelul.,......t••• ed.....

,"
. -a1fa B_Id.nila -Jlariflào, 1'. - T.l.fon. (••) '1".

<
.. DR. JOS� ROSARIO -ARAUIO

CUalea Médica - Doe.ça. d. al...ru
(Tratamlnt" de ,Bro»qUoitea. em adulto•• criáli.e•• ). _,f
C.uultérlo: Vitor Meirale., 18 - l°' andar.

'

-

lIorárlo: Da. 10.30 a. 11,30 e da. 2.30 t. I,ao ·bora•.
a..t.'aela: A.enida Rio Bnrnco, lil � I'OD. I.UO.

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

DR. NEWTON D'AVILA
ararr.a rera' - Doenç•• de Senhoral - Proetoloit•

Eletricidade Médica
Coaealtórlo: Ru. Vitor Meirelea n. 18 - Telerone 1.1":
Cou.aJta.: À� 11.aO horaa e p tarde da. 16 hora••m 4iaata.
Reafclêllcla: R�a Vidal Hamol. -: 1'elefone l.nl.

:r::;W-tj:·=� _
..� w,..._...,..-,.......---.-.........

·

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- ADVOGADO --

c.'u Poetai lU ..;_ lta'ai - 8..... Caiar'."

CLAltNO G. GALLETTlDR.
-ADVOGADO -

.:.;
Adv8C8i!ia e (on·.abilidôde..

.... .,.. -.
'

\ DR:�EVAM FREGAPANI
. . .

.� . .Âdvogado- .:_
ACACIO GARmALDl S. 'fHUGu

-' Ç8Dtabilista -

Edit�ejo "IPASE" - 60 andar.
.,_----

Salão Brasil
Rua Visçonde de Odl'O Preto, n. 2 •

Avisa a sua numerosa clientela que recebeu 110'108--'

processos para ondulação permanente, os melhores que-·

existem na América do Sul.
As permanentes são executadas por c·ompetentes

profissionais de renome no- Brasil e no estrangei!·o.

f�
r
I

Navio-Motor "Carl Hoepcke"
RAPIDEp - C9NFOBTO -- SEGURANÇA

Viacens entre FLORIANÓPOLIS. RIO DE JANEIRO

Esea!.a.8: inten.ne�iãriáe em. ltajai �. �..t08._ sendo &este último ape...
'

25/Dezembl'o ?:I/Dezembro lOJ·aneij·o 2/Janei�
-5I�aneiro 'l/Janeiro 12.fJaneiro 13/Janeiro
l'llJ:aneiro 19tJaneiro 24iJaneior 25/lfaneiro
30/J-antliro lO/Fev-ereiro S/Fevereiro '1/Fe'ITei"eiro
l1/F-evel'eiro lalF'e\'el'éil'o l8/Fevereiro 19/Fe\iel'eira
23/FeY.el'eiro - 25/Fevereiro rD/Mal'ço , 211\-1a1'ço
D/Março 7/Março 12fMarço . 13/Março
17/Març.o 1'9/Março , 24/MJtrl;o 25.jMarç-o
3'l/Março 2/Abril

'

'l/Abril 8.jAbl'il
O bOM lO de Flor;i,pópolia .er' 1. '24 horal dai data. ÍluUead...

do Rio d-e' J.aneiro, às 7 horas.
j .-

-Par' mais informaç6es dirijam-s. ,
'EMPRBSA NACIoNAL DB NAVBGACAO HOEPCU

- ...

R.ua Deodoro - Caiu Po&tal .� 92 - TeJefoae: 1.212.

.

para o movimento de p&sB••eiro8 •

PROXIMAS SAlDAS:

t
de iTAJAJ d,e'RIO

'0

I D À·

• ,I'

tOLTA
- d.SANTOS

��.

. - (" "--;;' '. -

,�:: �:. :--" ", :,:c "'1-"'
,

....

'.':"Lavando. com· Sabão -"

'�'''irgef!l Esp�ciali:d·â:dé
da Cia� IITHL INDUSTRIAL--Joiorille. (mirei registrada)

-

_ _ ecoDomiza�se fempo e dinbeiro-

-
..

. f
1

f
J
f
t
�
!

- \
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----------_;__,;:.._...:...:._------------,..;---- --...,.....---------------------..;......_. '._,

RIO, 26 (V. A.) -:- Como, ra cobertura da difereênça
consequência da autoriza- de preço da gasolina, em

ção, pelo Conselho Nacio- virtude da mistura com al
nal do Petroleo, para o au- cool-anidro.
menta do preço da gasolina Por outro lado, o Conse-
'2. outros combustíveis, as' lho Nacional do Petroleo,

.

{companhlas distribuidoras ao apreciar o pedido .das
LAURO LUIZ LINHARES e SRA. têm o prazer de desses produtos solicitaram companhias distribuidoras

participar a seus parentes e amigos o nascimento de imediatamente a efetivação para majoração do preço do
sua filha CARMEM, ccorrido a 18 do corrente "íTI d Ca- da medida, sobretudo quan- produto, negou-se a atendê:
sa de Saúde São Sebastião. to à:. gasolina, em virtude 10, adiantando que não vol-

de estar sendo adicionada à tará a estudá-lo, enquanto
mesma pequena percenta- não tenham sido dispendí
gem de álcool. Até agora, as das as importâncias entre
emprêsas ,se têm recusado

I

gues às emprêsas,
a fornecer esclarecimentos I O saldo dessas contribui
sobre as alterações, Pleitea-! ções é �esconhecido, depen-

'

das 110 preço do produto, dendo ainda de um levanta
como tambem a' respeito dos' mente geral a ser feito .

remanescentes de seus sto- Quanto ao aumento solí
cks e o prazo em que deve- citado será, em ocastão
rão esgotar-se.' oportuna, posto novamente

,

Estamos informados, po- em pauta pelo C. N. P., r, a

rem, de que os distríbuldo- quem caberá decidir sôbre'
res receberam quantias pa- o assunto.

V·
'

.

ele
...

•PQrlicipação,. e.n· ... "".·MAJOR MURlCIO SPAL. VII)VA AUVE IliIMMEL
1 mesa elástica. com 6 ca- -" DING DE SOUZA'

'

.deíras, 1 balcão, 1 cristalei- . e participa, aos parentes e'

ta, Peças de imbuia. Preço: rQJ..�NDA Jj� pÁR� E pe8sôast de. suas relaç�8
,Cr$ 4.000,00, à preata.çáo. ".' SOUZ� que a: sua filha WAL·
Rua Feliciano Nunes Pires.' particIpam aos parentes e TRAUT (Tátau) co.ntrat-ou.

pessêas de suas relaçõeS, o. casamento. co.m 6' sr, Ten•. ,
contrate de casamento. de
seu filho. AYRTON co.m .a AYRTON JOÃO DE SOU.
senhorita WALTRAUT. ZA.
Rua: 'José Boiteux. 2

Flertanépolis, 25-12-952,

"
'

ACEL�·!!!�!�!���HORA
CARLOS GASSENF'ERTH NETTO e SENHORA
Têm o prazer de participar a seus parentes e arni

!.g'os, o coqtrato de casamento de seus filhos JOÃO DA-
� VID e RENATE
Plorianópolis, 21 de Dezembro d� 1952

Participação· .

Eugenio Berka e_senhora, participam aos parentes
e . pessôas amigas o nascimento de seu primogênito,
Eugenio, Berka Filho, ocorrido d.ia 24·12-52, na Mater
nidade "Dr. Carlos Corrêía."

Participação'vj.ttO� - oüVIDOM - NARIZ. GARGANTA
DR. GUERREIRO DA FONSECA

. Especialista do HOIIplta)
Beceíta de Oeutos - Exame de'FuJldo de Olho para

(�la88ificação. da Pressão .Arterial.
.Pf!...;decua Apare!ba.em:
Consultório - Vieeonde de Ouro Preto, Z

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

Partrcípaçao
Colchoarl,a .. Primor

J. w. CAVALCANTI & CIA.·
Móveis estofados - Lindos modelos

- colchões -:
Estofamento de autos e caminhões
SERVIÇO PRIMOROSO

PREçeS MíNIMOS
COI..CHõES A PARTIR DE c-s lOO,oo

Rua Francisco Tolentino - Esquina Pedro Ivo
- FlorianÓpolis -

,.oLAVO POSSAS
e

_

FRANCISCA POSSAS'

TOLEN'l'INO SAJ.�,TANA "

e

ELIZABETH SANTANA
•

participam 'aos paren
';tes e pessõas de suas re
lações, o contrato de ca

samento 4.e sua filha
NADIR, com o sr, Ernaní
:.·Santana.

participam aos paren
tes e pessoas de suas re

lações, o contrato de ca

samento
.

de seu filho ER· .

NANI, c0ltl a senhorita
Nadir possas.

NADIU e ERNANI
Noivos

Estreito, 21-12-52.

'PARTICIPACÃO
WILLY GOLDFEDER e MARINA l'HELMA GOLD·

.

'

FEDER',
I participam a seus parentes e amigos o nascimento

1"de sua filha 'I'haís Maria, ocorrido a 18 do corrente, na
Casa de Saúde "São Sebastião".

YLMAR CORRÊA E FAMÍLIA

desejam aos parentes e pessôas amigas um

FELIZ N A T A I; e :FELIZ ANO NOVO
-0'00-:-- 24 .. 12 .. 52 ---000-'

LIVRE-SE DA TOSSE
E DEFENDA OS

SEUS BRÔNQUIOS COM
"

BENZOMEL

.. ;,
, "

• �,� .·4.�.
:\

,"

Uma Casa, à rua São Vi..

cente da Paula, 65, tratar à
rua, Crispim Mira 120� com

Maria de Lourdes Carva-

40RAOICIMBNTO
Os Inspetores de Trânsi

to agradecem ao motorista
Numas Cardoso o ter orga
nizado lista de contríbuíção
para o seu Na�L

(

L namü, aJRJIIAt'...
............

Bllllr de -Nollelra
..........·Cu."
.............

Vencle-seDISTRJBUIDORES
'--'CASA'" RUI., LIMI:TADA

HUo Felipe Schmid', 45

Negado 1-.8UDlenlo da aa
�l,'ina

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

Viagem com �egarilDçà
e rapidez

só NOS. CONFORTAVEIS ldICRO�ONIBUS DO

IIPIDO, «SOL-R.HABILltIO»
Florianópolis - ltajaf - Joinville - Curitiba

.... '

-�

Agência: nua Deodoro esquina da
Rua' Tenente Silveira

Co.nfirmam
WALTRAUT e AYRTON

UM PRESENTE ! UMA LEMBRANÇA!
Pplseiras, Relogios, Aneis é Joiàs Finas em Geral, Para
fim de Ano. . Recebemos os Ultimos Modelos em Oeulos.
OTI'CA MODELO

"
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DOMINGO PRÓXIMO. PROSSEGUIRÁ O CAMPEONATO PROFISSIONALISTA DA CIDADE, ESTANDO PROGRAMApO
.

o EMBATE ENTRE OS CONJUNTOS DO AVAÍ E CLUBE ATLÉTICO GUARANI, QUE P R O M E.T E SENSACIONALIZAR
QUANTOS COMPARECEREM Ae ESTADIO DA RUA BOCAIUVA.' .

............................................................ ���.���,��.�.� .

"O �Estado
\

IOO·NVITE
, .o granda i�aál �o· Paula Ramos

P a' um campo de futebol em nossa A localização do terreno
orque ln iS

Nc aprazivel sub-distrito da Trindade no mesmo
. . .. . d m-

J an c .

" :;. �' , • fundacão, no próximo dia 29, às 20 horas, em sua sédeCapital - Uma iniciativa que eve ser a .ocal onde esta planejada a contsrução da cidade um- I . I> -d t b' dará d D' tituid O d
.

.' . , -' '. . " , SOCla, quan o am em se ara a posse a nova Ire 0-

parada pelos poderes constitui os - S es- sers itária, o �at.J�l Ra�os E. c" adqullTIJ. �lm magnif i- \ria eleita para. o anortle 1953, a qual está assim constí-
f t

-

d f ar indiferentes á es '·0 terreno, ct, la srtuacao enquadra-se perfeitamente pa- tuida :
.

por IS as nao po êndids idêh

-

ra u mcampo 'de futebol.. .' <p'reside,nte _ Dr. Aderbal Ramos (Ia Silvaplên i a I eia A frente do terreno, local izada na rua da Gruta, 10 \T' Pri id tE' H <-
'

. _ lce- res], €n e - UI'lCO os"erno

"S
.

t" d' DIB CHEREM possue 112 metros de largura. O comprimento de um la-
20 Vice-Presiden'te - Orlando CaríoníCflp e

_
do é 155,30m. e de outro é 223m. A área total e de, .... ,-

• '.' . T ' Silveira CRe-L. Prai 1 F'· campo da F€deraçao Cata- 10 Secr etano - MO<\CYI Iguaterny da
• a na raia (e Ola, o '. . 22887,OOm2 eleito)

rinense de Futebol, de pi-iscas temporadas do "espor- O Paula Ramos E. é. pretende lotear do ter-reno, a

te-bl;etão" em nosea terra, mantem-se galhardamente,. fim de consecuír alguns meios que facilitem o in.ício das-
irresistivel à ronda do progresso. Muito há que se lou- obras.

'" .

var daquela obsoleta praça de esportes, porquanto, foi O ideal seria, que toda a área adquirida 'fosse -uti-
palco de brilhantes jornadas do pebol barrlg�-verde. iizada pra o futuro 'campo de futebol, mas as condi-

Mas, os tempos passaram, a cidade cres.cell, sur-
ções do clube não permitem que o Paula Ramos execute

giram novas agremiações es-portivas, o entusIasmo .pel� uma obra de tamanha envergadura. Todavia, si o proje
-flltebol redobrou e.,. o estádio "Dr. Adolfo .Konder to' atual for levado a efeito, já será um notável empren
'perma11eceu, firme, .íntrasigente, a desafiar a quantos dimento".
tomassem a si a empreitada de regenerá-lo, . adapata-o . O Govêrno e as praças esportivas
às contígências atuais. Reformas asporádicas, com o Infelizmente, 1108 dias que correm, os poderes cons-
fito apenas de dar-lhe uma aparência menos desola�ora, tituidos não atendem às exigências do esporte contrarí-.
não constltujram .....todavia, a solução ideal, que daria ao ando leis por ê1es mesmos outorgadas.
futebol ilhéu novo impulso, novos rumos. Para ilustração dos 'nossos desportistas, menciona-

.

Não podemos, com efeito, menosprezar um grama- mos aqui, trechos de dispositivos legais:
do que nos proporcionou tantos serviços, que durante "Decreto-lei 3.H)9 de 14 de abril de 1941, do Govêr-
anos e anos, suportou a realização de todos os carnpeo- no Federal:

.

natos oficiais de futebol da cidade. Mas, o gramado pi- .Art. 37 � Incumbe à União, ao Distrito Federal, aos Es-
sado e repisado, sem o trato que deveria ,ter, em vil);u- tados �. aos· municípios isoladamente conjuga-
de de ser impraticável uma interrupção em suas ativida- ção de esforços, estimular e facilitar a edificá-
des, não apresenta, agora, as condições. técnicas indis- ção de praças de desportos pela iniciativa par-
pensáveis e exigidas pelas entidades que regem o des- ticular, e bem assim, na falta desta iniciativa
porto nacional. Nos dias chuvosos, então, a coisa torna construí-las e montá-las afim de que sirvam aos

se pioi-: situado em nível inferior ao da rua, a ágtl� in- exercícios e competições das entidades despor-
vade o gramado, tornando-o lamacento, ascorregadto e tivas.
cheio de poças, o que sem dúvida alguma, prejudica a Art. 38 - A União, o 'Distrito Federal, os Etsados e os

realização de pelejas futebolísticas. municípios, deverão subvencionar as entidades
Aos olhos do mais indiferente observador, parece- desportivas filiadas, diréta ou indiretamente ao

rá que aquele 'velho campo da rua Bocaiuva, merece uma Conselho Naciona1 de Desportos, para o fim de
reforma completa, uma remodelação radical. Si o go- possíbílítar a manutenção e o desenvolvimento
vêrno não tomou ainda a si esta tarefa é Iastiável, pois, de suas 'atividades.

.

oJutebol, ilhéu por êsse motivo não obteve o impulso de O pensamento do legislador, nos têxtos em re-

outras Capitais brasileiras. f'erência, é perfeitamente claro, e, não é preciso ser ju-
Agora, que atravessamos . uma -fase difícil, em que rista para ínterpretá-Io : ao Estado compete incentivar

os torcedores, por precaução, .afastam-se da nossa úní- todas as iniciativas q\.l:e visem a execução de obras -es�
<.:a. pr�ça fute1bo'lístiea,- é 'precist> encetar uma vibllnte portivas.

.

� metódica campanha, no afah. de conêretizar êste anti- No âmbito estadual, invocamos, o decreto n. 293, de
go �deal da nossa gente: um campo par� a prática do 24 de maio de 1952: - No artigo 6°, observamos o se

es'porte-rei, que possua as qualidades de um moderno guinte:
estádio. "Compete ao Conse1ho Regional de Desportos' do

A situação tJos Clube$ Est.ado de Santa Catál;'ina: "10 - InterftÚ'ir diretamen-
Os grêmios futebolísticos da Capital, compreende- te junto aos govêrnof:! do Estado, e dos seus municípios,

ram perfeitamente que, cedo ou tarde,. o velho _gramad,o ll-O. sentido..de_estimular....e .faciliia.r ...edi:ficações de _praças
da rua Booaiuva, serià um entrave ao progresso do es- desportivas".
porte-bretão entre nós. Urgia o levantamento de uma no- Perguntamos nós: Está o Govêrno, amparando 'co

va praça de esportes, capaz de incentivar a evolução do mo devia, a edifieação de novas praças espotrivas? Não
popular esporte etn Florianópo'lis. está o campo da Federação Cata.rinense de Futebol ca-

O primeiro a tomar a iniciativa de oferecer à Capi- indo aos pedaços, sempre que o Executivo tome medidas
tal, um campo de futebol em boas, condições, foi o Fi- urgentes, que possam melhorá-lo? A resposta, é uma

gueirense, que, adquirindo um excelep.te terreno no Es- 'inquetante interrogação ...
treito, encetou uma notável campanha entre seus asso- Há por parte de alguns mandatários do poder, uma

ciados e iniciou as obras..Todavia, motivos superiores e idéia muita va,ga do que seja governar. Governar, não
91heios à vontade dos diretores alvi-negros, fizeram com é só assinar decret.os, vetar leis, aumentar ou diminuir
'que os trabalhos fossem interrompido9--_

•

os quadros' do funcionalismo, fazer política: não, go�
O problema continuou, sem solução, a desafiar a ar- .vernár é, sobretudo, cuidar do bem-estar social do ci

gúcia. de quantos arquitetavam idéias, nO' sentido de pro- _dadão, material e espiritualmente, sob todas as formas. be
piciar aos desportistas ilhéus, uma praça de futebol,r O futebol, nestes últimos anos, não adquiriu tama-
realmente, ,em- boal't condições.

.

nha p0-pularidade, que deve ser encarado· de outra for-
Agora, chegou a vez de mais uma agremiação ence- ma? Claro. Clarissimo. Pode e deve o 'Governo amparar

tal' a tentativa. Dizemós, tentativ·a, como' poderiamos o Paula Ramos E. C., nesta sua vigorosa e aplaudida
dizú aventura, pois, qualquer campanha esportiva, em campanha, para a re'ização de sua praça desportiv.a, no
]10SS0 ,exÍgúo meio, é temerária. O Paula· Ramos 'E. C., sub�distrito da Trindade.
graças ao es,pirito empreende90r do desportista Liberato Com a palavra, Sua Excelência, o Sr. Governador
Cal'ioni, tomou a si- a tarefa de executar este sonho dos do Estado e demais autoridades!
desportistas da Capital. Apelo aos desportistas

Oxalá, o Paula Ramos E. C., concretize este mãgní- Para dar têrmo satisfatório a esta esplêndida cam-

fico id.eal, que, por força de -circunstâncias bem nossas panha, o Paula Rmos E. C., espera contar com os des
conhecidas, deverá ser empreendido com uma vontade portistas de bem: essa gente boa e siri cera que realmen
férrea de chegar ao fim, pois, os tropeços são de toda te deseja ver o progressO' do futeb01 em nossa terra, li
ordegl. vre de quaisquer outros interêsses, E, estamos m.ais do

CLUBE' DE REGATAS "ALDO LUZ"
Ficam convidados os senhores socios . e exmas. fa

mílias para assistirem a sessão Sonele com que este Clu
be comemorará a passagem .do seu 3'1° aniversário de

20 Secretário - Paulo Uriger
10 Tesoureiro - Ari Millen da Silveira (reeleito)
20 Tesoureiro -'Belarmino Veloso
Orador - Dr. Sebastião Neves

.

Diretor de Regatas - Antônio Luz (reeleito)
Diretor de Galpão - Adolfo Cordeiro (reeleito)
Dir. Material Fiutuante -. Alvaro Elpo
Comissão de Tomada de Contas: Alcides Rora, Ger

cino Botelho e .Alvaro Acíolí de Vasconcelos.
Florianópolis, 22 de dezembro de 1952
Orlando Carioni Presidente em exercício

SANA O LIRA TENIS CLUBE A GAFE DE
MESTRE ARANTES

O dr. Bulcão Viana, ope- propala vai instituir uma

roso presidente do Lira Tê- interessante prova amistosa
nis Clube, parece que não em disputa de um valioso
gostou que tivesse o .seu troféu, oferta do Clube. e
clube levado algumas far- i posse transitória do vence

pas por culpa de Mestre A- ! dor até-definitiva conquista
rantes, O diretor da-esgri-! que só se dará três vitórias
ma no clube da colina, dei- consecutivas ou cinco al
xou que passasse em bran- 'ternaclas, no cômputo das
cas nuvens o aniversário três armas.

'

do. clube, sem movimentar o A prova que intitular-se
seu setor, isso sob o pro- á LIRA TENIS CLUBE se

texto de - que a estação era rá assim distribuida: flore
quente. te na segunda quinzena de

O Faixa Branca, sabedor março, espada na primeira
(la .gafe, criticou o Clube quinzena de junho e sabre
que tendo movimentado to- nas festas de comemoração
dos os seus .setores despor- <}0 aniversário do Lira � se

tivos havia âeixado de fora rã disputll.da inter.,çlqbes e

a esgrima. A clllpa não cu- 110S salões do Lira.
bia ao Presidente e nem tão . ComO' se vê, para o anO',
pouco ao Diretor dos Es- mesmo- que· mestre Arantes
portes, mas o. maJ estava esteja muito e�lcalorado não
feito e o recurso fO'j aguen· terá mais ·proten.o Para .se

tal' a mão e suportar as I 111 aI). ter n-a-p.Ü!�Ú;lca de'''SolP
�r.íti�.�L . .P.t�:v.o�ª.dªs. _ ."p_(�IQ.T b,1::ª'-.e _água. �fres��', uma

condenável cochilo do co- vez .'que em 'varias épocas
mandante da esgrima. Pas- do ano terá que se movi
'sada a t€mpestade, toma a menta-r apresentando em

presidência do Lira, por campo as suas equipés.
iniciativa própria, elegante
atitllde, pois· conforme se

"

Faixa Branca

que certos, de que ainda há homens compreensivens em
nôssa cidade, que estarão ao lado' desta grande €mprei,
tada, quel visa exclusivamente o desenvolvimento do es

porte -bretão entre nós,. tão depauperado ultimamente.
Você, amigo desportista, desejará que-o popular clu
da Praia de Fóra, cOl'lcreti.za êsse magnífico ideal.

..

Para tant0 é preciso que todos colaborem. E' preci�
so que todos, indistintamente, de todas as agremiações
es,portivas, ofereçam sua cooperação espontânea aos di-
retores do Paula Ramos E. C�

-

Até o momentoy-cerca de cento e cinquenta acões.
já foram colocadas em nossa Capital. TOdavia,o êste -nú
mer'O' tende ·a crescer, a crescer muito mais pois,

.

si ca
da desportista, adquirir uma ação, num futuro não mui
to dista:pte, Florianópolis, poderá oferecer aos visit-an
tes, uma praça para a prática do futebol, que não fica?
rá nada a dever a de outras capitais brasileiras. Mas,
para que a campanh chegue o seu término, é preciso C<J-

laboração, muita colaboração dos despoÍ·tistas e dos po-
deres constituidos.

'
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0s ,t70(}0S.· ABAIXO •. inÉliGBnt onde

fazer suas compras de fim de aDO

UM- l\lARAVIl.HOSO SORTIMENTO J}E VES
'4> 1'IDOS E .TAILLEçhs DE VERÃO .

.

Vestidos de propaganda a 48,00,. 55,00
e .

Lindos vestidas spcrt e passeio :a 130,oó, 1.80,00/
até '.' '.'

.

'eõtido.' Schintz, alta novidade a .

Vêstidos to illete de;;:';:'e -

-

-

.

"!.'ail'leu 1'13 do seda a
'

.•..................

'I'ailleurs ele linho, tipo propaganda a .

Finís:::imos' tai1!eurs de linho de 800,00 a .

.

Blusas de Süedin.e a r Ó: ••••••••••••.•••••••

Blusas de cambr-aia bordada a .

Blosas de. seda a _ .

Eiu is.cirnas blusas de o rgan di, renda. cambraia
etc de "........... 150,00 a

Saias bonitas desde .

Saias de l-inho. schín tz, silque desde , ..

Saias de chantunz a '0' •

Ftn ísslrnas saias, Modelos, de .. , 200,00 a

Meias nylon a -"

'

.

Capas no-s mais lindos modelos desde - .

Finíssimas capas, (verdadeiras torlletes de tão
. lindas) de tlOO,oo a

ARTIGOS PARA l\'IE1\INAS

A MODELAR POSSUE O MAIS· COMPLETO
SORTIMENTO DE ARTIGOS INFANTIS!

Vestidin hos de algodão desde : .

Lindas hlusinhas desde . .

Capas para chuva a ...:
.

Aventais Iindissimos a :
Bolsinhas a . .

Shortes, saias. camisetínhae. Lindos vestidi-'
nhos, e tecido Bangú que SÃO UM VER
DEDEIRO PRIMOR PARA PRESENTES!

ARTIGOS DE CAMA E MESA
,
..-

Guarnições de chã, boas a - .

Guardanapos avulsos, duzia .

Materia plastica para toalhas metro' .

Frmssunas guarniçôes estampadas em belos

de,enho:-\ "Iridantren" a .

Panos '-de mesa ele. veludo a .

Colchas Nubia a .

Colchas Sevilha a : .

'Colchas brancas de solteiro a .

Colchas Colúmbia de casal a -

.. ; .

F'iniss imos .jcgos de cretone bordados. para ca-

sal a 4 ; •••••••••••

Pinos E(tl'pdons de seda duplo., a
.

Cü1chl1s de Chen ilha (novidade) a
'

.

ARTIGOS DE BANHO
.

'}'t)llJhas de rosto a ..

�
T6al.has dê banho a '.0 ••

_, ••••••••••••••

l}onp-õ€" de b-anho a ;. '; .. -

_;. - .. ,

Mamais de lii desde .

Ma.íUot.s oura l.á· p:.t,ra crlanças a _ .

MàilJ,ets de elastex a .

C�1> d-e pl�à a , .. ,,_ : ..

Cak·�." finíssimos a .•..... , .. - " .

Gu�'J'd�'!'��t� de pr-aia. etc. etc.

PARA NOIVAS

A
..
1'lAJS SELETA E lVIApN"rFIGA VARfEDA
'DE Di:!: /I.RTEGOS EM rZNGEUUE. GAMA
E l\-rESA, f.;) P.JNXOVAIS GÓMPLET9'S�

ARTIGOS P�RA SENHORAS

85,00

30.0,00
450,00
70U,00'
3!)O,oo
435,,00

1.70'(l,oo
3;�,oo
3�),-oo
43,00

800;00
55,00
�5,oo
130,00
80.0.,00
S6,00

390,00

1.500.,00
,.

150,00
17,00
38,(>J

225,.00
118,00

60,00

. , --; , . , " 450.. ÇlO

455,00

IO,oo
31,0')

235,o()
l:�,.oo
118,00
Sgõ,oo
lOf),oo
80,.00 -

ROUPA B.RANCA

ç:IHWO{J ln\>! BELO SORTIMENTO ns LIN·
GERIE FINA BORDADA A MAO, ASSfM
(�O�fO NYL-ON.

Cal1ÜSOFaS estampadas desde , .. _ .

Camiselas fin..'1.:mente bordadas a .

. (,A:im?)lna.ç'Ôes 'desde ....•.. _ •.... _ .

SO-1Jtle.n.S de algodão a --:'., .

�(nltiens de &E'd�, a � '.' , _ __ .. '.
Qtrim(JJ1Qs a.e soda II ...........•...•...... ,.

Q-uimonos de algodão a � - : .

Calças bem boas a '

...•... :" "
.

i\RTIGOS PARA MENINOS

2.5,00
20,09
210,00
63,00
20,00

T ','1 Iw.Jí�sjmo sort irnen to de mais '1e 3.000.
Camisinhas de Verão desde _ .

Camisas furadinhas a .

Calças de brim a ....••..•...••.......•...•.•

'Terninhos de brim -a . "

'

' .

Calções de banho a : .

Capinhas colegiais a _ ..•...

.MAIS DE 500 TERNIHNOS de. tropical, de
brim e de casimira.

29,oó
4!:\,oo
37,.00 .

10',00
16,00

185,00
85.,:00
5,0<)

AT�NÇÃO: Taín-bem a casa demobiliário A �ODBLAR (Trajano 33) acahc.u de receber os últimos tipos eDllPohiliários 4� quarto, sa-

ARTJGOS PARA HOMENS

31,.00
20,00
29,00

-

Mais de 2.000. TERNOS por preços COrno NIN-
GDEM PODE VENDER!!!

.

Pijamas bons a .........................•..

I. u ecas ::t "." -.. .. .. .. .. .. ..

-Camisas bem boas a , .

Ternos meia W, bem confeccionados a .

Cú1c:ai' -d e tropical a .

Camisas esporte em Jersei, Sêda ou algodão;
uma grande variedade e por preços de cau

sal' arrepios na concorrência. Co-njuntos
8ftragossí

Cdo;úes de banho a .

Capas em todas as qualidades; Capas de gabar
dine e chantuug a .. , ........•..........

"I f.'l·l>O" de tropical superior, f'orados a seda a

.Ias 'de, jantar e vis.ta,.�ppa,s, h��s, tapetes, p�s.adejras;� iéeidô� para. eortbtá�'.;�'estofamentos; COLCHõES DE MOLAS DIVINO,
Tr��esseiros de mola com ventJ1ação, e ESrA� COtweDE�P�MA�'Bõ-nificaçào de tO' a, 15- /.� .�TÉ" NATAL!

.......

98,00
212,00
188,00-
175,00
5-0.,00
\)9,00

145.00
595,00
550,00

.

-
.

Esfal>e Iecírnentos.

� . . "

\

"A MODELAR'!
-TRAJANO 33

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVaclnuç'ão . �m
i massa contra

I ia· febre•••
missor urbano foi, ident.ifi-,
cado pelos técnicos.
EFICÁCIA DA VACINA

fGO.OÜO,o.

.6{J,(jOO,o�

"00.000 ....

l'O,OOO,Ol

16(1,000,...

lIW.OOO,o-<I

_;_ ------.:...--------------'----------------

10.'00,oe
sermãos ao Evangelho .

11.090,00 I
.consistório, 24 de de- Uma. Casa, à rua São Vi-

I
zembl'o de 1952. eente da. Paula, 55, tratar à.

18.000,0. Luiz S. B. da Trindad� - rua. Crispim Mira 120, com
Secretário. Mar� de J.ourdes Carva-

·.o.oo�,oo \ --------,-----

".000.00

lfO.OOO,04I

l'I.060,oe

160.000,00

100.OOO,oe

100.000,00

100.000,00

'0.000,00

'0.000,00

lI.OOO,oc

l1(i.OOO.oo

10,000,0.

1'.000,00

mtl. • ",' •••• ,'. . • . • . . . 16.000,00,
BARREIROS' -; ,lote II. ).!:dIO mtl. • • .. • .. .. .. .. . 11.000,041

COMPRA Di TERRENOS, CASAS, CHACARAS • BITIOS
. Temos lempre Interelladol em comprar eaUI, terraDOa, elaA·

:!ar... litiol.

-
HIPOTECAS

Recebem.ol • apltcamol qualquer impóltaitcia com ,aiantia li·
.1I0tecária.

IEDITA,L..
ASSOCIAÇAO DOS -TRABALHADORES EM EMP�
SAS COM_ERCIAIS DE MINÉRIOS E COMllUSTIVEIS

MINERAIS DE FLORIANóPOLIS
CONVOCAÇÃO PARA A ASSE�fBLÉIA GERAL
De acôrdo com as determinações legais e estatutá

rias, convoco a todos os Srs. Associados para a reuniâo
da Assembléia Geral especialmente destinada a resolver
sôbre a seguinte

Ordem do dia: TRANSFORMAÇÃO. DESTA ASS()'_
CIAÇÃO EM SINDICATO Dl� CLASSE.

.

A reunião deverá ser realizada na séde social à rua

Conselheiro Mafra ri. 35 - 10 andar, dia 14 de ja.neiro
p. futuro, às 20,00 horas.

-'

FIorianópokis, 24 de dezembro de 1952
Dloscérides de Mello - Presidente

'

--

ti,
.ti:

V1'f TODO at..l

tu,« \/4/)[' ..10'$

•.
,

-:! �
- -

�,

IRM�NDADE DO I,FONOGRAMAS RE·
SENHOR J:ESUS ,I TIDOS
DOS pAssos ! Acham-se retidos na Com�

HOSPITAL DE CARIDA-_ panhia 'I'elefêníca Catarí-

DE nense os seguintes fonogra-
mas:

Família Ernesto Hfodi
rek - Haroldo Cordeiro -

João Kam e Família - Ru
th Schman e Família
Hélio' Mur - Yara Mar-ía
e Vitor - Horacio Ibolise
da Silva - Paulo de Ho
landa e Família - Osvaldo
Francisco da Silva - Se
nhora. Catarina Crippa
Paureís - Alvicio Souza.

-Fundada em 1765 - Ani
versário de Fundação
De ordem do Snr. Irmão

Provedor desta Irmandade,
convido os Irmãos e Irmãs,
para; revestidos de suas

ínsigneas (balandraus e fi

tas), assistirem as solenida
des com que esta h-manda
de comemorará o 'seu 1880
aniversário de. sua funda
ção.

Dia 1° de JaneÍl'O
As 6,:1;2 hora� - Comu-

nhão Geral dos Irmãos e

VIrn1ãs. ande seAs 8 horas - Mis§a com

-

A data de hoje recorda- Como se sabe, a .febre a-

nos que: marela registrada em ,al-
- em 1.519, o célebre na. guns Estados do sul do

,,\ .'

vegador Fernando· de Ma- pais nos prrmerros meses
.

ga'lhâes deixou a baía do do -corrente ano é da moda

Rio de Janeiro em prosse- lidade silvestre, cujos ve

guimento de sua viagem de tores não são passiveis, de

circunavegação do globo; combate pelos. inseticidas'

chegara ao Rio a 13 do mes- de efeito residual, sendo o

mo mês e ano;
. único meio eficaz contra a

- em 1.705, foi selebra- mesma a vacina anti-ama-
00 o tratado entre' Portugal ríl ica, produzida em nosso

e Grã-Bretanha, sôbre co- país, e quê constitui .

um

rr-ét cio. E' conhecido -como dos' grandes progressos da

o nome de "Tratado de Ma- ciência
.

na profilaxia do

tr:uen", nome do ministro mal. Seu uso vem sendo

nt itânico que o negociou em intensificado pelo Ministé
Lisbca ; rio da Educação e Saúde
-- em 1.775, nasceu Ale- nas regiões aconselháveis e

xandre Tomaz Cocrane.Con- onde apareçam surtos da
de Dundonald e Marquês do moléstia, como ocorreu no

M{,ranhão,.oriundo de urna Estado de São Paulo, cujas
cTa:;: mais nobres familiar a populações foram protegi. toa, a/janta!', a/visita, coslane, etc.; outra com I

F"cócia, primogenito do' das rapidamente diante da \ �uartos. sala, varanda, cosinha, etc , .

nonc Conde de Dundoriàld e epidemia' assinalada em I'STREITO RUA JOA.O CRUZ SILVA - I) quartos, .1

de Ana Gilchr'ist, Este a ser- i suas fronteiras com os Es- 9lllita. I/jantar, eosinha. banheiro, etc., terreno

viço do' Brasil.
.

Faleceu em . tados do Paraná, Mato:>' 42m. frente por 20 fundoa (esqntnaj, aeeita-••

Londres a 31 de outubro .de Grosso e Goiás, onde idên- :;0»% à vista e 60% à 1.200,00 mensais .....•..

] r<G:Q r ticas - medidas de proteção
ISTREITO AV. SANTA CATARiNA - 3 quartos, I/

.: ':_ em 1.797, em Santos, foram adotadas e ainda se visita, I/jantar, copa, oolinha, etc. te�.no 20x'0

estado de São Paulo, nasceu acham em execução. (chácara) • ••.
. Dauatila de Castro Canto e

IISTRElTO RUA SA.O PEDRO - I quartos, I/jantar,

Melo. Marqueza de Santos :
copa, cosinha; varandio, dilpensa etc. terreno

- em 1.812, em S. Paulo
16x(O

.

de Loanda, nasceu Eusébio
!tUA BOCAIUYA -. quartol,./ para nea6cio, varan-

(ir Queiroz Coutinho -Mato-
da, cosinha, 6�m&_ponto, perto da Av. Trom-

:00 da Câmara, mais tarde
powsky .

estadista brilhante e que' !tUA RUI BARBOSA,(defronte o AbrigQ de Menorea)

poz têrmo ao tráfico de a-
- 2 quartos, I/vilitá, I/jantar, coainha, etc.••

fric:mos no Brasil. Faleceu 1· �V: RIO. BRANCO. - 2 quartol, aa1a, varanda, coli-

nha, ete,
:;

".

no Rio de Janeiro em 7 de
maio de·1868;

.

_;. em 1.819, nas proxirm
dades de Itaquatiá, 800 ori
entais e corrientinos do e

xérc ito de José Artigas, fo
ram derrotados fragorosa
n:t'l'te pelos GenN:ais José
de :·Abreu e Bento Correia
da Câmara;
- em 1.864, o Forte de

Nuva Coimbra, em Mato
G':osso,

.

defende o primeiro
ataque paraguaio, comanda-

.

dv p;lo Coronel Vicente- M..��O DE VINGANÇABar.l'los; N C' ( d'
.

em 1868 t
. '

1-
o programa: me an la

,-:-: ., ermmou
_

a Jo.rna1. Nac.
-

cE!H�bre Batalha qe Lomas P . 7 3 5
\' I t' t

. E" reços. ;00 - ,o
a €n l1�as, en re os xercl-:._ ROXY

t�s Ahados e Paraguaios, ÀS 4 _ 8hs.
fi ele foram completamen te O An' d C·' S

.

d t d d
.

d
s JOS a ara uJa

:
eno a. os, ,epOlS e uma

em'
H1t�nsa luta' travada desde O GAROTO DA FURTU- ,.. outral qu. por motivo d. f5rca maior nlo 110- aDaJlcia.al�
O C la 21; _

. I .. NA alguma:1 'destal alo aceita tranaferAnela peI"1 Inatitatol, ilontlpio
_. em 1.873, foran:- m�a- � 'Rieard MARTIN • Caiu IlcoD4mica.

.

gmadas as comulllcaçoes I" AV. MAURO RdOS - Lote. d. 11l:d5 mta. (nero-
teiegrãficas, por !ntermédio A ��GANÇÁ.[)E EL MO-" ..

' cio urgente) � :
oe cabos submannos, entre .

CHO' IESTRIUTâ RUA SANTA LUZIA - .Iq; com Ka.
a Capital· F�era1. e os Es- O NOVO ROBISON São Pedro .,- �:dI mtl. • .

tados' da. _Bahla, Pernambu- CRUSOE' COQUEIROS RUA S.10.CRISTOV.10 --22:1:560, tIJldo:�
C;) e Para. ' .

N
.'

André Nilo T d
o programa: FIlme Jor- umas pequenal ca... . ..

a asco nal. Nac. ESTREITO RUA SANTA LUZIA - lote co.m lOdO

Preços-: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 anos.

raz baseada Ia c

.

Não H��!��esSão Cine

Justiça Cristã !Ila����i�L�RIA
t.

Às 5 - 8,30hs.
Robert NEWTON -'- Sal

ly GRAY
em:

MORBIDO DESPEITO

27 DE DEZEMBRO

Cine-Diario
. RITZ

Às 2 - 4�30 - 7,30 9hs.
IMPERIAL
Às 8hs.

Allan LADD --;-'" '·Wailda
HENDRIX

Para 0:Flg8110 8 Prisão de �VeDtre �

PRISÃO DE VENTRE -

PILULAS DO ABBADE MOSS-
As vertigens,,-.rosto quente, falta �e ar,
vômitos, tonteiras e dores de éabeça•. a

• maior parte das veZe5 são devidas ao

mau funcionamento do aparelho diges
tivo e consequente Prisão de Ventre
As.Pílulas do Ahbade Moss são indica·
das no tratamento da Prisão de Ven
tre-e suas manifestações e as Angioco·

\ltes Licenciadas pela Saude' Publica, as Pílulas do Ab·
bade Moss não usadas por milhares de pessoas. Faça o

DEPURE O SANGUE COM

ilIto�ttA�
AVALlAtÕ(�

�6Au������==�������;E���
DKIIII$tO�Otll7!;:u�_=!I'·---:����!'"""-...;..-..;
DiDCÓVEtS �.,..' nDtlUl::;:�1�� CA,.Ae9nf.

I
•

homem a disciplina e <> sub
mete a ordem para o condu
zir á felicidade. A come

moração do nascimento de
Jesus Cristo seja .este oscu

lo de paz do ceu ao genero
humano sofredor. Recebam,
pois, esta nossa mensagem
de felicidade, e.specialmen
te os enfel-mos, os pobres e

(JS encarcerados. Os votos
ile. Natal são todos manifes
tações do desejo de felici.
dade. Não p6deriam ser QU

tl'OS os nossos para os nos
sos diocesanos, o nosso de
ro e todas as autoridades".

Atualida-No programa:
des IPUYA

Preços: 7,00 - 3,50
IMPER,IO
'Às 8hs.

Spencer TRACY
z.abeth TAYLOR
em:

O NETINHO DO PAPAI·
No programa: Atualida

des em Revista. Nac,

Preços: 6,20' - 3,50
Imp. ;:lté.,�14��ai3,os.

CASAS A VENDA
.. --/�

':iSTRE.ll'O CAN'ro -- , casas, IJendo 2 residencial' •

l! para comércio �õ�imo ponto perto da Soberana)
RUA TENENTE SIL\rEIRA _,..:. li Quarto•• e/visita•• 1

jantar, COp!i, cosinha, etc. • , .

..S)'REITO RUA SANTOS SARAIVA - IS quartoe, �I
)antar, a/vi.tita, copa, quarto de banho, e.raje, .0-
tio. situada: em esquina. -, .•..•.............•....

:�UA HOCAlUVA _- "quarto", s/visita, .s/jantar,
copa, 'coaínha, dispença, \lntrad. para automóvel

· por dlllUI .ruae ,situada em esquine, grande quin-

,

tal) :: .

leUA ,MONSENHOR TOPP - 3 quartos; a/visita, ./
'Jantar, casinha, depó�ito. copa, terreno lox30 mt.·.

!tUA CONSEL1!EJRO MAFRA _." quartoB, s/vi.Ú;,
.!Jantllc, copa, cOIIÍllha, situada' em esquina, ótimo

ponto ..•..• .' .....•... '. ' , _ . , .

'S'fREITO RUA SÃO PEDRO - S quartes, ant-sala,

4B,J.a de. visita, COI)a, cQ_inblt, instalação aamtÁTl.
· e6Plple.t6:, . com ·dua.· pequ.ena. -casa'. noe fundo.

..v. MAURO RAMOS - • lIuartO!!, ceainha, '!lla JaD;
tu; .tvi�it&, etc. (euI isolada ótimo local) .",

!tUA DUARTE SGHOTJllL - 2 casas, �ma com' quar-

(

RUA JOSE BOITEUX - 2 Quarto., I/villita; varaDaa,
cosinha ._ .••••••••••.•.••••.•••.•.••...••••••

'JOQUEIROS - I quartos, laIa, varanda, casinha, ba-
nheiro, �te. ••••••.•••••••••..•••.•.....•.•••.

RUA Jj)Slll BOITEUX - 2 quartol, I/viSita, varanda,
cosinha ...••••.•••••.••.•••.....•...... : ...•

CABEÇUDAS MUN. LAGUNA '- Beira·mar c'om ,

quartos, s/neg6cio, I/visita, I/jantar, coslnha.
etc. terreno '12:1:11·mta., ótima para veraneio ...

RUA RUI BARBOSA - ! quartoI, laIa vilita, co�t-
.

nha, etc.'; ': ••• ;' ; "

.

.

3ERVIDA.O FRANZoiu - • qUarlc!I, laIa, nrandl, ,
·

co.sinha, etc., terreno fxOI"mtl. • •••••••••••••

ISTREITO RUA SANTA LUZIA - I quartol, lala n-
Ilta, a/Jantar, �olinha,. de.penla, .te. . .

aUA FRANCISCO TOL8NTINO - I qUlrtOI; ••1..
varand.• , , cOlinha. ete. .

tSTREITO,'RUA TERllZA CRISTINA - I quarto..
lal&, váranda, cosinha, 181. para newóclo .....

8ARREIROS - • quartol, I/vilita, I/jantar, coeiuha
�rande. terreno ................................

'

...

Eli-
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"

o Natal, ·ern-Selo José
INICIADAS AS COMEMORAÇõES DO CENTENÁ,I
RIO DA CHEGADA, ALI, DA IMAGEM DO SENHOR

DO BOM FI�

A efeméride que ontem
trauscorreu foi gráta ao po
vo católico da histórica cí
�:ade de São José, assina
'lando ela o centenário -da
presença, ali, da milagrosa

. imagem do Senhor do Bom'
Fim. Foi .um dia de festas
f' de justificada. alegria pa
ru o bom e hospitaleiro po
vo daquela tradicional terra
barriga-verde.
Viveu a gente católica de

São José, em homenagem ao

Senhor do Bom Fim, um dia
rico em festividades, um dia
cheio de manifestações de
contentamento. O ,Programa
organizada para que o acon

tecimento seja marcado no

calendário -da vida social
cristã de São José, está as

sim determinado:
1° - Novenas: Nos dias

26 a 31 de dezembro, todas
as noites, às 20 horas, serão
celebradas festivas novenas

na capela do Senhor do Bom
Fim. Toda Festa será abrilhan.

Pal�l a primeira novena ta.da com poderosa e artís
todos os fiéis em uma pro-, tica banda de música..
cissâo luminosa da Matriz FOGOS
para a capela. No dia 31 de- 1\ o fim da Festa serão

P?is da .novena, .em

prOCiS_j
queimados fogos de artif í

sao luminosa, a Imagem do CIO, que, como uma deslum
Senhor do Bom Fim será brante aurora do ano ·de
transladada para a Matriz. 1953, iluminarão a primei-
Pede-se aos participantes ra noite do ano.

l.

EXPIRA A 31 DE DEZEMBRO

o prazo da Portaria que aumentou o prêço
da carne

Segundo informações que gado em pé no Matadouro
já divulgamos destas co� Municipal. Até o moinellto, Ilunas, expirará a 31 do 'co.r� pOI'ém, não se tem notícia
rente, o prazo· fixado pela da prática dessa medida, o

Portariaôaixada pela CO- que concorrerá para mais
FAP, do Rio de Janeiro, se agravar ainda a sitúação
concedendo o aumento no

I
criada pe'la COFAP,_ sendo

prêço da ear�e ;el:�e bovi- m�is u:n caso que se virá)
na para Flonanopohs e Es� I cnar sobre o assunto.

Itreito.. J

IEsse atQ do sr. Benjamim Expirado aQ.uele pra20, a

Soáres Cabello, ao que pro- ·31 de dezembro 'corrente, o

��uramos p:ovàr, foi de todo i P,ovo .de Flo:'ianópolis e do
Ilegal, paI lhe faltar com- EstreIto tera que -arcar, a

petênçia
.

para assim proc.e-: partir de.1° de Janeiro, 'com
der, . face ao regulamento o preço qn,e o entenderem
-que rege as atribuições os marchantes. Outros ex-
dêsae.s órgãos. pedientes VIrao, inclu-

Ma�, acontece que, lími- sive os resultados da
tando. o prazo de vigência reação, popular, isso em vir
daquela Portaria, teve' em tllde da displicência para
mira aquela autoridade dá!:' leval' a sério o problema .. ,

tempo à Prefeiturã d.e F19� Teremos cal�ne verde mais
rüm&polis, pa.ra que ela J:

cara 7 Mais barata, com '0
baixasse ordens no se�tido

.

mercado livre, s-eria ,o ide
de ser aberta concorrencia la. Mas; corno? A COAP
pública para. a �atanç!l -de não Q consentirá ...

08$AS"••
ÀS VESPERAs DE NATAL.l.

CARTA

i;.

. O ONIBUS -N. 37,- DA E:A. V. CATARINENSE, ,COM 31 PASSAGEIROS; F'OR-

ÇADO POR UM CAMINHÃO DE CARGA, TOMBOU NA DIVISA PARANÁ ..SAN
TA CATARINA � VITIMADO UM JOVEM E 28' PESSOAS J.I0SPITALIZADAS�

EM JOINVILLE.
.

As primeiras horas da; nOl'm�l o ônibus n, 37, STU- FERIDOS TODOS . gência do Banco do Braail,
tarde do dia 24 do corrente, I DEBACK, da Emprêsa Au- I Em cónsequencia - s�- em Joinville,. t'eve morte

véspera de Natal, lamentá-I' to Viação Catarfnense, con- gundo noticias que nos fo- quase .instantânea, sendo (jo

vel ocorrência, de propor- duzido pelo conceituado mo- I ram confiadas, ontem à tar- seu corpo dado à sepultura",
destas procissões que ve- ções gigantescas, se verifi- turista Alfredo Hütll,

.

um de, todos os passageiros re- à tarde do dia de Natal, em..

nham munidos de respecti- cou .na localidade "DivisaI", dos mais antigos a serviço ceberam ferimentos, sendo Joinville.
vas velas. divisa de Santa Catarina naquela organização. Lota- que 28 foram obrigados a O seu nome não foi pos-·

20 - Missas: No dia prí- com o Paraná, ram-no 31 -pasaageiros, que ser hospitalizados em Join- sível colher, dado o adiau-
meiro de janeiro, na Ma- O desastre, cujo noticiá- se destinavam à cidade 'de vile. O motorista Alfredo tado da hora em que nos.

triz: rio estampamos nesta re- JoinvilIe. HütIl fraturou uma das chegou êste noticiário Ju-

S horas'missa rezada com portagem, com elementos Ao tráfego o veículo pe- pernas e um
_ dos braços, tuoso•

câuticos e comunhão. que nos 'forneceu a Emprê- Ia localidade Divisal, na perdendo grande porção de VERSõES VÁRIAS·
10 horas missa solene, pa- sa Auto Viação Catarinuse, divisa Santa Catarina-Para- sangue.

a cuja assistência e pane- à rua Felipe Schmidt, nesta nâ, um caniin1;1ão de carga,
tÍl'ico será convidado S. Capital,' póde ser conside- transportando cerveja .da
·:xcia. Revma. Snr. Ares- rado o de maiores' propor- Cia. -Antartica,. também pro

'>is.po MetroPO'litan.o. 1
ç?es no ano que s.: está. a cedente de Curitiba, viajan-

O canto estará a cargo do fmdar, com um veículo de do no mesmo sentido,. for-
·�.:ôro do ...Aailo de Órfãos. totação. Responsável por çou o onibus da -Catarínen-

"."----�,.--

80 - Procissão: Às 18

hO-,
mais êsse triste episódio, se a lhe dar passagem, o

ras realizar-se-á a procissão cujo quadro dantesco não que motivou o desastre. SOC. DE AMPARO AOS TUBERCULOSOS
·om a imagem do Senhor do I

podemos descrever .. o local O motorista do onibns, a-

Bom Fim. em que se veeíf'ícou, que é tendendo ao seu colega do
QUERMESSE a estrada estreita, sem ofe- caminhão, tomou a sua di-

,

Durante o dia e depois da recer segurança aos veícu- reita, mas, ao fazê-lo, ,foi
'jl'ocissão, no dia primeiro los pesados, de grandes to- jogado fóra da estrada,
Ie janeiro, funcionará gran- neladas, que por ela traf'e- tombando sôbre um poste
-Ie quermesse com as mais gamo da telefônica.
variadas prendas, havendo O FATO __,

cef rescoa e comestíveis em Às ] 4 horas saiu de Curí-.
abundância. tíba, em mais uma viagem

'.l)fúSICA

PREPARA A. F. A. B. SEUS PILOTOS PA-
RA O JATO --:--..-------,�-.-....,...---.--...,...----

,

, I •

'.
.

..
':i�j.�n,4o � bdrdo '?e .um l'Edlla.�dÓ'.��g�l�ães: �Q,tta,� '. A�LETAS C�ÓS'��:JÇQltR.mA DE.

,B�nd����� do �rasll .
se- tenet_lte�: 01e�1'lO Fram.klin : SA'() SILVESTRE,.· ,'.

'I �qil'. �r.ii.' L�nd���t no Pr6-, Cor�eir().�:' su.�fíeial ': Âln.ie- .,' -: ,:.' ,.-�. ::;. ,-' ,',
-

.- ,

ximo dia)3 4e jaJléh:O;� 'o""rilido Camp.ós,,_e:·_sarge,ntOs 1\;'- bõrdo -:Q9 u.th �n4êi- Esportivil'. _r�tegraU) a àe�
'pdiQ�ir�:; gruPo '(ie ofidà.is" Gilberto: Ãfonso. Ferreira:: l·an�. da '-Panair doi B..raàiI, legação. Seis '(los nWs ia-

. e sargentos da ,FAB, desig- . José Varela. e fósé Matta âevera Cheg�F, hoje, a dele-' m()s�s atl.etas chilenos· os

.ll�dos para um estagto de.' Diz.. � 'o. '.
.. :. g�ão. da. Federà.ç��Atléti- . I

-

. .' .

tl'�lna1'l1ento i(mi "GIOs.tel·1 O segundo grupo deverá ca do Chil�, que participa- quais, loogo a.pós a' chegada I

M�t�ol''', avi�es a jato ad- seguit· h-o próximo. dia 17. rá .da tradi�ionaL Corrida ao esta capita�� seguirio 1>a
qumdos para· a Fôrça Aé-

f
de janeiro e o terceiro no de São Silvestre, anualmen- 1'&.São !'nulo, viajando em

��_�;.:snei�:. !nteg�a.l11; o .:li�_}n, ,,!ªjand� íl_l?.9rdo d.e' . t,e r�li�a.dQ _em Sãd... Paulo, outro- avião. da. Pa.nrur 00
lh . .lIiC.l.V Fru:·o, .0 n���'or �--�'''''r',:-: .t" Tl�.,.._ . ..,.. C!:1 Bra�r' 'ob o"t nu�'!)ir..!0� à� 41ç.� ...pt3' .Brst1.

.

,

I
I

Do sr. Hercílio Luz }<'i.."'llho recebemos a seguinte
. carta: I

UMA
._---_--�.

* A9 comemorações do
" '" Dia de Natal, nesta

Capital e redondezas, es

tiveram animadas, não
só nos ambientes familia
res, como, também, em

reuniões dansantes.
Aqui, mercê de. Deus,

não Se registaram, como

em várias outras cidades
do Brasil, acidentes a la-

. mentar, com cenas dan
tescas, provocadas, na

maiorra dos casos, pelos
excessos das bebidas al
coulicas.

.

Nos clubes, predominou
a alegria dos paTes, ro

rlopiando nó salão. Nos
.jardins, as criànças deti
veram-se em brincar com

os pi'esentes trazidos pe
]0 bom Velhinho Papai
Noel qUe, para uns, foi
pródigo {'m ricas lem
bra�ças, para outros, n.e-'
nos feliz na escÔlha ...
Mas, para todos, sempre
o bondoso Papai Noel;
que levou a muitos lares
a alegria da sua respeitá
yel personalidade ...
Papai Noel que po� a

qui andoi.I, soube � mes�
mo humano' - nas atitu

. des, na diversidade dos
presentes, na jQstiça de

. cas�. " Foi bem um Pa
p�i N�I que, para os que Ireceberem abonos, mais ;

farto; para os que assim I'
não foram felizes, mais I
comedido na ·dis.t�ibuição 'l!das suas'ben�itas ações.•.
Foi um Papai. Noel mo..

derno� bem" dos nossos I'tempos ... na.

Várias as versões sôbre
essa lutuosa ocorrência, nã(l<.

VITIMADO! 'se conhecendo, ao certo, ar.

.

Jovem de 20 anos de ida-! quem cabe a responsabilt-.
de, filho do gerente da A-' dade no fato.

HOJE, NOVO ESPETACU
LO DE BALLE'T

,

organizado pela Profesora.
Albertina Saikoska Ganzo,.
em benefício da Sociedade-

Senhor Diretor
Para que v. s. torne pú

blico pelo O ESTADO, ve

Ilho pela presente contes
tHt .'1 insinuação contida no

nrt igo intitulado "Revidan
(In .. ." e inserto na edieão
-Ie domingo último de �eu
!ot'il,d, segundo a qual te
ria sido.eu portador de uma.

proposta do Govêruo do Es
tado ao diretor do jornal ti.
nmnADE. E, para que não
puir« a menor dúvida, devo
di:U'1' que nunca fui porta
dor ou agente de qualquer
l)l'op<,sta do Exmo. Sr. Go
\'ernaoor do Estádo .ou ,dI'
qlla;:oquer memb r o s do
do. ahml govêrno ao sr. Ma.
no\'! de Menezes.
Grata pela publicação .,

1:\1 t'llC;Osamente
(ass.) H. J..U?; Filho

N. R. - Exime-se este jor
nal de comentar o as

sunto da carta acima
porqu,anto· o jornal J.;

VERDADE, em sua úl
tima edição, divulgou o

. episódio, em minúncias.
Quanto à afirmação dI:'
o agente da oferta go
vernamentàl -haver si
do "jovem tabelião",
devemos esclarecer, co.

lhemo-la com o próprio
diretor d" A VERDA..
'DE, que não nos for
necen, entretanto, li

lista dos "jovens ta:be·
liães" de Santa Catal'i-

'

Atendendo a pedidos, se- de Amparo aos Tuberculo
rá exibido hoje, às 20 ho-. sos e da Casa das Meninas.
ras, no Teatro Alvaro de Os ingressos estão sendo

Carvalho, a' 3a representa- 1
vendidos a preços popula

ção do espetáculo de Ballét res, no' Salão Record.

MENSAGEM DO SR. GETÚLIO VARGA&.
AO GENERAL EISENHO'VER

NOVA IORQUE, 26 (U, Antes 'de falar com o pre--
P.) - O ex-ministro das sídente eleito, o sr: Aranha
Relações Exteriores do Bra- mantêve uma entrevista de
si! e ex-presidente da As- uma Iior'á com o futuro 'se
semblêía Geral das Nações cretárío de Estado,' S1'. John
Unidas, sr, Osvaldo Ara Foster Dulles.
nha, entregou uma rnensa- Assediado pelos jorn a lis- ..

gem pessoal do presidente tas quando deixava o "Q�
do Brasil, sr. Getúlio var ... ,' G." de Eisenhower, o sr;

gas, ao presidente eleito Osvaldo Aranha disse:
dos EstadQs Unidos, gelle-I "Vim_ sôme�te entregar'
ral Dwígth Eisenhower, du- ! uma mensagem pessoal do
rante sua visita de. meia- i presidente Vargas aocgene-·
hora. .

ral Eisenhower. Falamos
O sr. Aranha .chegou ao dos -problemas latino-ame-

Hotel Commodore acompa- l·icanos. Eisenhower aspira.
nhado da sra. Fleur COw'les, solucionar êsses Pl'obl�-,
dil'etolla associada das 1'e- I mas".

.

.

vistas "Look" e "Quick". t
.

WunÜnúa na 3& pág.)

I

Xenofonte, aplicádo aluno de SóCrates, escri
tor, filós.ofo e. guerréiro, anda' sendo eitado por'
áqui, .nestes últimos tempos. Citam-no em defesa.
do governador e citam�no na critica ao· governador.
Entl'.e os qu,e '�itam- -éontra, merece especia.l registrO'"
êste da,Gazetilha, de Itajal: "Não há maior impos-
tura do que pretender governar os homens quand(J.";
não se tem'para. iaso,a capaciodade:devida".

._ �sse,. é hidrogê;t),�eo!
.1 , ......

.

".
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