
WASHINGTON, 4 (V.A.) entretanto, o seu presidente
Gordon Dean, presidente da em que época estas. fabrica$
Comissão de E'nergia Atômica, estarão concluidas. i

disse categoricamente .que . a 3) - A. Comissão espera ob
"Russia tem a bomba atômí- ter uma "quantidade substan
ca" ! cial" de uranio em futuro pro-

I I 1 �.O'39 Dean fez esta declaração pe- ximo, utilizando novas rontea
vAno XXXVI Florianópoiis' Sexts-Ietre, 5 de Janeíro de 1951 N. I remptória durante uma entre- de fornecimento. \

vista coletiva. com os jornalís- PRECAUÇÕES EM PARIS -I
.

'tas, ao ser interrogado sobre PARIS, 3 (V.A.) :- O gover-

'YarllllaS' dl·V·ISO- e'�u ·Ingl,esas fora"m ,coloc;'"adas as recentes discussões sobre a�no pedirá um expurgo dos coo

� explosão atômica verificada .no/ munistas ainda trabalhando
verão de 1949 na Sibéria. 'I'ru- I na comissão de energia atômí-

aI' d·l·�POSI- ra-o dO' cnmand�nte do exe'rcito europeu r:lea�9����;�U'U� '�:�����\:�d���U:��i��i�esr:��t�n��:II] _., ... ii 'ii
. ",

atômica" tinha ocorrido na né Pleven discutirá a questão-
LONDRES, 4 (V.A.) - A i COMUNICAÇõES A VAN ZE· VlOU ,uma �ota IncluIn�o:o Russia, mas não especificou se numa reunião do gabinete ho-

Grã-Bretanha colocou, formal- ELAND plano de, a�ao para o., mims- se tratava ou não de uma ex, je. Segundo as mesmas fontes
mente, todas as suas tropas á LONDRES, 4 (V .A.) A tro do Exterior da Be�gICa, P�- plosão de bomba atômica. Madame Joliot Curie será ob-
disposição do comando supre- Inglaterra completou se_UJ: ul Van Zeeland, que e o pres�- O senador McMahon, presí- jeto de "medidas disciplinares".
mo. do general Dwight Eísen- planos para colocar sob o co- dente do. Con:selho do Atla?tI- dente do Comitê Atômico 'do Joliot Curíe foi demitida da.
hower, para a defesa da Eu- mando do general Eisenhowe co Norte. Elsenhow�r s�ra o Senado, declarou também que presídencia do comitê de eneI"·
ropa,

.

,
as divisões que preparou para corr:andante do exercito I_nter· os peritos que exa:minaram os

.

gia atômica em abril de 1948,
Um informante do governo a defesa do oeste europeu. Um naclO�al. dos doze. aliados éíeítos dessa explosão chega

�
em virtude de um 'seu díscur

disse que o ministro da Defe- representante do governo en- atlantícos na Europa. ram á conclusão de que foi, 50 a favor dos comunistas. O
,sa, sr. Emanuel shínwel), en; ,..- -_-.-.-.-_-.-_-.-.-.-.-_._-_._-_._-_-.-_._•.-••_._-.-_.......__.-_-_••••-_-�-_••••••-_-_<:'..-.."._ de falo; provocada 'por uma numero de comunistas ou sim-
víou uma nota ao mínístro das J bomba atômica. patizantes dos comunistas em-

Relações Exteriores da Bélgi- lei-dente no lerop.orto S�ntos Dumont A questão (la Russia pos- pregados no projeto de pes-
ca. SL Paul van Zeeland, de- II II U suir ou não a bomba atômica quisas atômicas na França não
talhando quais as forças in" foi levantada novamente pelo é publicamente conhecido. Não
g�esas com que pode o. ge�eral Um aparelho da FAB colheu dois tratores senador Brevster, que afirmou houve confirmação do gabíne-
EIsenhower co�tar, ímedíata-

RIO 4 (V A) _ A impru.! Trans-continental que enguiça existirem "sérias duvidas" a te de que o assunto será dís-
mente, quando Instalar .0 seu, dencia' de u� �vi8,dor, hoje' pe- ra no meio da pista.' Para de. respeito da URSS ter ou não cutido hoje.
quartel general, em Paris,

nall 1"
-

do deslísava símpedí-la, a fim de evitar poso ,a bomba. --------�----

proxIma semana.
a maJ?- la, quan

. ,

"

,

. _ O sr. Gordon Dean, na en-
Pe10 que foi possível saber, pela písta de rol�mento. do sível colisão com qualquer dos

trevísta, foi interrogado, ainda ProJ-eto fixando omais de três divisões britanl I Aero-porto ._San.to.:. 1 Dumont, aviões que constantemente tra
por um dos [ornalístas, que

I '

cas poderão ser utilizadas pelai com um aVIa0 tipo ,remam.en· regam pela pista de taxi, o tra-
indagou: _ "Fora dos Esta· numero de gen'eral·s. to deu margem a um desas- torista da Panair não relutougeneral Eisenhower para as,.

' ..

. .

.

. dos Unidos e da Rmssia há al-
suas 'primeiras operações de tre,

.
. ,. _.

a pres.tar auxílio 8JO seu con.l� gum pais que esteja fabrícan- em tempo de pazentreinamento na Europa. A Prep�rava-s� o major avia- panhe.I�o. Isaac Santos Morais
do bombas atômicas?".

nota do sr. Shínwell foi envia- do�' �Ul Moreira p�ra decolar. que .dmgIa o tra�or da Trans-
Iniciada a operaçao de rola continental Lasío Cunha so Dean, sem se pertubar, res- RIO, 4 (V. A.) - Na Comissãoda a Bruxelas depois Que o . J:'v . ..:

. ,

. ,
.

-

pondeu: _ "Essa pergunta,_gabinete e o rei Jorge VI apro- ment� pela pISta. f:o�telIa. a I fre� graves ferimentos. Pi. dI!':- deve ser dirigida a outros pai-
de Segurança Nacional foi aprova

varam a participação de todas] ,estaç_ao �e passageiros o, pIl?- �ona de R?tas A�[eaS mando� ses e não a mim". . .'
do, hoje o relatório apresentado pe,..

as atuais tropas. no exercito to nao. VIU" na sua fre�tL dOIS. I Instaurar mquerr o a respei Em resumo, o sr. Dean reve-
lo deputado Osório, Tuiuti ao pro-

unificado europeu.
' Essas for.' tr�to�es de companhias de I to. jefo oriundo da mensagem do Po'

.

-' , aVIaçaJO que manobravam no' -_._. -_.. _--

--;-.-
.. _._ " lou que a Comissão Atômica der Executivo fixando o numero'

ças, no momento, estao aguar" tíd d
"

b d
.

t I' Na-o de .esmo, Ia nas ruas. Auxilie solicitará ao Congresso nos
. d' E

'

it b '1'""'t 1 d Al h Ocid sen la' e a an onar a pIS a ,
�'.' ,

' dos cenerais o sxerciro rasi erro
ea as na .eman a CI en-Ip' .. 1. as associações benerícíentes, pr.9�imp_s.do.ís,.I_?esest.·pat�r.e� êm,..·têrtll)o.de·�p.·a,t·Por e,ste, proje-tal; Austria e em Trieste. r.oss.eg1,lIU e.fi sua ma� l.a; e

I ' �. .
'. ". � - ,. ,I· .

1 1"
- t

f colheM as drras maqulnãs '
, VIsar a· egls açao iittual,), a fIm to, o nÍlmero .de genex:ais será qe

I m'or' l-e dA p' r�1l�1:��-. "1?�� - r�t�gu���,' .

Ji�alJ.du :- �{1!'�limIvíi'o ·:llé 'fim lle. permitir maior lilterdàde séís gelíerais M Exército; 18 de DL
11 U I'JlJ· UVU 'aeronave damficada na partel�� f'

. .' de, tr�e?- de informa-çôé:s'e- de Visão e.47 de I;Jtlgadll.. Como o pro-

ta da 4untria . d�s as�s e da fuselàgem. Pre· de aDo aos: QDCIODiP- matenal com a Inglaterra e'o jeto do govêrno cria um cargo de
IJ .

;\ .' . vIdencIas foram adotadas nOI • ...
Canadá. Disse ainda que: general de Brigada Veterinário o

VIENA,4 (V, A,) -, Chorando
a mort� sentido de socorrer as vithnas. fiOS. das autarquias 1) - o programa para pro- deputado Ade,lmar Rocha apresen-

-de seu presIdente, a Austna OUVIU ontem a

E t f I d' I
'

, duzir motores atômicos para tou uma emenda criando
noite a voz de Karl Reuner apelando 'para que! S as oram eva as parfl o RIO, 4 (V. A.) - Embora não dependa ,cargo

seja findo o regime de ocupaçãb das 4 potên' posto medico do Aeroporto San de lei ' Congresso, não foi resolvida, at_é ho· movimentar submarinos ou na· idêntico para a classe dos Farma
cias. Num discurso gravado em disco pafa tos Dumont enquanto o avia- je, a questão do pag�men�o da gr5'h,fIcaçao de vias .será desenvolvido. Este cêuticos. Esta emenda, porém, não
o dia de Ano No'vo. Karl Reuner apelava pa-I dor fugia ..U� dos tratares que

fim de ano aos fUnCIOnarIaS das autorqtllas,.o programa, no momento, está! pode ser discutida, de . vez que
ra que fosse elaborado o Tratado de Paz e'

"

•

'

�, Apenas o InstItuto dos IndustnallOs, CU)
d

'

t d d f b
.

t
A I

I
.

. . .

A'
.. : se achava na pista sendo co . I' to permite a referida gratificação já sen O es u a o na a Tlca a

0'1
nessa a tura todos os deputados 't1.lnSlstla para. que a ustna ... fosse adlU1ttda � '. ,. regu amen � C.,.

d Id h . . . ._

como membro das Nações Unidas. ° corpo de' lhido pelo avião, era da Pana.lr, efetuoÍl o respectivo pagamento aos seus ser' m�ca e a o:. _ '_ . ,veram de se dIng�r ao reCInto. p�-
Renl1er permanecerá para visitação do, Corpo, e era dirigido pelo profisslO v�dores..Outros _"1S:ltutOS, CO�'0 o .dos banc�a. .' 2) - A ComlSsoo nao espera I

ra atender as chamada.. nomrnms
COl1sular Diplomático estrangeiro, até amanhã. I n�l Lasio Fernandes da Cunha �lOS, cUJa .. sItllaçao e das maIS solIdas,

estao, conta.
r até o fim do ano com e a quéstão ficou assim em 8uspen-Dali será removido para a Frefeituraf de Vie- • I. �.... ll11POSSlbdltados de efetuar o pagamento, por·

f b
.

tA. d S I I 'd
' .

d
....

d I 'bl' ° I I A maquIna da Panalr pres' qt1e não foi dada ainda a necessaria autoriza· as, a Tlcas a omlcas e avan-18o para ser reso VI o na proXlmana, on e sera VlsIta o pe o pu ICa. sepu •
_

. _ • _ .

tamento terá lugar sexta·feira,
. tava auxilio a um trator da ção pela autoridade competente. - nali e Paducha. Nao revelou, � reumao. ,

.

\
r A O lUIS ANTIGO,DUIUO DE SANTA CAl'�IN.A .

...Jrlet4rf� • D. Q.r�.tel SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBÉNS DE ARRUDA JU..J(08

O penultimo Estad,o Brasileiro, a contar do N.

para o S., teve as suas origens técnicas remotas

J?�quela grande raça dos "Carijós" que Binot Paul
�ier de Gcineville achou, em costumes e tradições,

, tão aproximadas dos pÍ'imitivos gaulêses, que não

trepidou em dar a mão de sua filha Susanne a um

'descendente do cacique Arosca que, ao tempo da

expedição do "Espoir", tinha sob o seu tacape, an
tes de paz do que de guerra, uma d8JS mais adian
tadas tribos dessa estirpe gloriosa; que domina
va nas terras fertilt",.,1,...,q,� das margens da Babiton

ga.
Içá'Mirim foi, por essa feliz disposição do na-

.

vegador francês, o tronco de uma nobre família
francêsa-guarani, que soube dar a gloriosa Pátria
de tantos' gênios da latinidade,· diPlomatas e cléri

gos de renome. Entrou para a história o feliz des-.
cendente de Arosca, com o nome afrancésado de Es
somerio.

Para êle e para Fernando Trejo y, Sanabria;
()utro glorioso filho da terra franciscana, bispo oe
Tucuman e fundador da Universidade de Córdoba,
estamos, com o "saudoso embaixador Gárcano, há

muito pelejando pela ereção de um monumento

que assinale, concomitantemente 'com as origens
amerindias da esti'rpe catarinense, a união fr,ater'
na de argentinos e brasileiros, corolário positivo
da confraternização exemplar e cavalheiresca de
iodos os povos americanos.

. ,
Não é, porém, a propósito do.meu saudoso cés-

........................................0.

I..�it� de S.�I
Arnaldo S. Thiago

pede natal que estou ag10ra escrevendo estas li

nhas; é a propósito d,e Altino Flôres, ,ca'

tedrático de português do Instituto de Educação
de Santa Catarina e um dos modernos clássicos,
de quem se pode ufanár a intelectualidade brasil�i'
ra, neste

J

glorioso ciclo da vida nacional.
Escrevendo recentemente sôbre GOETHE, os

"novos" e os "velhosl', um pequeno volume de 63

páginas, especialmente aedicado a Carlos da Costa

Pereira, deixou Altino Flôres, ainda unia' vez, pa
tenteados os �(jldes clássicos da sua formação iÍ1-
telectu.al, ao mesmo tempo' legando ás letras bra'
sileiras um opulento estugo....sôbe a literatura, que
termina com esta proclamação de' principios OpOl'
ItuniSiSima ,e necessária: Literatura não é espor
te. Literatura não é carnaval. Literatura não.
é passatempo de ociosOs. Há nas letras um. pro
fundo espiríto misterioso, talvez divino, que faz de

las as "douces et puissantes consolatrices." Não as

conspurquemos! "

Realmente, nós be!l1 estávamos prechsando, ná
Brasil, dêsse grito de alarme!

Literatura não é esporte!!

\ .

RefugIam'se, os que sabem ler, no passado_
Porque? Responde-o Altino Flôres: � "Incontes·
tável é que, para muitos, "modernismo" não passa
de >simples questão formal, externa.' poliram·se ou

coloriram-se superficies ... E de que modo!
"O Classicismo, o Romantismo, o Naturalismo,

o Parnasianismo foram também fórmulas estéticas"
cujos pri'ncipios e cujos lineamentos caracteristi-

/

cos podem, entretanto; ser definidos e analisados
com ihteifa precisão. O Si:r_nbolismó, tão legitimO'
como qualquer outra escola ou corrente literária�
abriu caminho. porém, a tôda uma série de ismm;
os mahs extremadô:S e disper�ivos por isso mesmo

que se incorporavam nas hostes da revolta franca:
o Romanismo, ô Naturismo (Intimismo 'ou Jammis
mo), o Humanisrrlo, o Integralismo (de Adolfo ta�
cuzon), o Unanimismo, o Dadaísmo, o Cubismo o

Supra·realismo e coisas' ainda mais nebulosas co-

,IDO o "Dolorhsmo", o "Letrismo", etc., etc."
. 4

O professor catarinense, afastado havia al·

gUhs anos da atividade edUcacional, reconheceu7
porém, que lhe não bastava fazer a critIcá honesta:
da atualidade literária, desbordante em obras.' de
nivel inferior; que' indispensável, certamente, era.

voltarem .os equilibrados da literatura ás pugnas
.

construtivas da tátedra e pàr isso lá está êle no

vamente regendo 5t sua cadeira no mahs alto insti

tuto de ensino secundário de Santa Catarina. Bem

hajam os fados de nossa �erra!
I; Conclue na fia. pagino.
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"li - PROGRAMA PARA O MÊS DE JANL� (l _ DlA 6 SÁBADO - SnIRÉE DE REJS DIA 14 DOMINGO - TARDE DANÇANTE, INíCIa
17 HORAS. DIA VINTE SÁBADO -, G,�ITO DE CARN.�VAL _ SOIRÉE DENOMINADA "NOITE CARIOCA's O MAIOR DESFILE DE MÚSICAS PA�A O CARNA
VAL DE 1951 .: CONFETIS - SERPENTINAS _ ALEGRIA. DIA 28 DOMINGO _ SOIRÉE DENOMINADA "O BAIÃO NA COLINA". - NOTA: TODAS AS
SOIRÉES TERÃO INíCIO ÀS 21 HORAS _ SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS DE JANEIRO. PARA A SOlRÉE DO DIA 20 "NOITE CARIOCA" - NÃO
HAVERÁ INGRESSOS ESPECIAIS _ CHAMJ\MOS A ATENÇÃO DOS NOBRES ASSOCIADOS ., O DEPARTAMENTO SOCIAL SOLICITA NÃO LEVAREM MENO
RES AS FESTAS NOTURNAS A C.oMISSÃO FISCAL AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR JUNTO A PORTARIA.!

, ,

,

DIREÇAol
Amélia M Pigozzi

Mt:TODOI
Moderno e EficiaDt$ .

;

......�•.:.....:................,..�..;-.....
-

.......-�-�...._,...,�,...""'"""-..-""""'-,........,-,........,-..-""'"""-..-,.._...,-,........,-..-""'-"'-..-""'-"'-,........,-,........,-_......:.""'-"'-..-.......,-,........,-,........,-,..-""""'-,........,---��-..-H-..-H-��-��-..-H-..-H-��-�-H-,..-,...�� + +_+_+_+_+ + • +)T.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT.TT+TT.TT.TT.TT••••• + • + • + �

� . �
�i· Machado & Cia. SIA-Comércio e'Aqências

.

���:." distribuidores. das afamadas balanças FILlZOLA, comunicam que estão aptos (t��:." a garantir assistencia permanente às balanças adquiridas em suas lojas, con- �it�:." tando p::ra isto com os serviços de mecânico .especializado na Fábríza , Fili�o- �.,.�:." la, de Sao Paulo, .onde o mesmo vem de realizar completo curso de especta- �t'. �t" lízação em consertos, ajustamento e reformas de balanças. �,.!.
I �:." Ru3t João Pinto,. 12-Florianópolis.-Santa Catarina ---_Telefones: . 1658-1500-1362 ��...
•�, �. I)) (, t�A
.:�:..:..!++:..:..:..:..:..�..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:++:..:..:..:":":":·C":":":":":":":":"

Ru ti General Blttencourt, 48
, (Esquina AZberMue Noturno)

.

COLUMBlft CIPITAlIZICÃO S.A.
RESUtTADO DO SORTEIO
No sorteio de arnortzação realizado no

dia 30 de Dezembro de 1950
foram sorteadas .as seguintes

combinações:

UCA
DRP

ANB
·PZW

t�

.IFZ
'TVA,

...

SIndicato NaCional da
Indústria de Fosjoros
Imposto Sindical de 1951

Ficam avisados os industriais fabricantes de fósforos de
segurança estabelecidos em todo o território nacional que o

Impôsto Sindical de 1951, devido a êste Sindicato, deve ser re

colhido á Agência mais próxima do Banco do Brasil S. A., du
rante o mês de janeiro de 1951, de acôrdo com os Artigos 580,
586 e 587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Dec. lei n.

5.452, de 1;5-1943).
'.

Êste Bíndícato expediu pelo Correio, em registrado, as

guias próprias para êsse recolhimento, e péde áqueles que, por
qualquer motivo, não receberam ditas guias em prazo razoavel,

. dirigirem-se á Secretária do Sindicato (qu e tem sua séde social
á: Avenida Calógeras, 15·- 9° andar, no D. Federal) solicitando
os impressos próprios.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1950.
João Dale, díretor-presídente, .

, I

QUER VESTlR·SE COM CONFORTI E ELEGAHCIA'
PROCURE A

Alfaiataria· 'Mello
PBG

•

HRO
Rue 1I'elippe Scbmidt 4R

tome

�---------------------

FRAQUEZAS EM· GEJW. }{
VINHO CltEOSOTADO
"SILVEIIA"

A esmola dada nas ruas agrav...·

o problema da mendícàncía,

I

Atlântida ;Rádio .Catarinense Limitada
/

apresenta mais ,2 insoperaveis modelos para 1951
CARACTERISTICAS :

= 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1.700 kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

;; Alto-falante 61[2 polegadds, tipo pesado: Tomada para toca-discos .

9 Transformador universal para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v.

_ Variavel de 3 secções: FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.
: Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural.

...

Modelo ARC-5-P

��--------------------------------------------�-------------------------------�------,-----------------------�-------�

\ Modelo ARC 51.5

f
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As ú,itimas novidades em .Maillots, Shorts, Calções e Calças
Praia, pelos menores preços, na -A MODELAR!!!

Vida .flocial
Telttgramas

/

retidos,'C.-n D·'
a.

Relação dos telegramas retidos: e Iar Io
Julia Maria dos Santos, Pensão Central. RITZ _:_ As 8 horas.
Tte Haroldo Savêr Guimarães, Base Aerea.

Ultima Exibiçao-Dr. Adhemar Pires Almirante Lamego.

Sardi Poles, Rua São Vicente de Paula 11. COM OS BRAÇOS ABERTOS

ROXY _ AB 8 horas.
O CRIME PERFEITO

ANIVERSARIOS
. Nancy Rolta, Almirante Lamêgo 75.

"

.

,,; I
_ Menina Wilca, fI'lhinha1 Jooquim Cavalheiro, Peri Olavo Bilac 122.

_ O _ ldo sr. Pedro José Merigio. Arcenio ·Souza.

·SRA. DISCE NOCE'f! FIC/{ I _ O .:__; Dr. Nobrega.

Assinalou a data de ontem o' VIAJTNTE .

Jorge Inácio, Av. Delphim :!I�oreira 473.

. ,.

t 1'" I
H. H. Finger, Rua do Comércio s/no

:.,aIllversar�o na a ICI? d� exma. ,DR. PAULO 'CARNEIRO Margarida Andrade Vicente, Ouro Preto 26.

:',sra. d.,
DIrCe Noceti ' FICk, .dig- ES,teve, ontem, nesta

caPi'l
Olindina Nascimento, rua Major Costa, vt-

.na espôsa do nosso prezado tal, retornando á Laguna on- la Cél.io Veiga.
.

..conterraneo sr. João Fíck al- tem mesmo o dr P I C i., Jose. RubICk, Praça G.etuho Vargas 221.

, " ,.
' '...

au O arneI Carhno Neves e farnilia Praça CeI. Borges

.:to funclo:�u�no. da Fábrica de ro, Prefeito eleito da Laguna. 125.
'

�apel !taJaI e pessoa larga-' _ O _

"

Julia Otelo Cruz, Santos Saraiva 324.

'mente' relacionada tanto neg-. 'Alma Brazanork Bulcão Vianna.

-ta capital como naquela cid,a-I
Academzco RODRIGO SILVA Fe:na�do Souza G01�es.

�r',de.
. Acha-se nesta Capital, o ta' Olindina Rosa da Silva.

1 t
. Dorvalino c. Souza Teleg, Nacional.

A'distinta dama foi alvo de.
en oso Jovem lOOdr�go Silva, Iracy Neves de Souza,

.sígníãcatívas homenagens
. de qU,e .�em �e co�clUlr co� � Ediamo Aguiar Rua Amarante 190.

;SUaiS numerosas relações de maxIm.o brílhantísmo o prlmeI.-
Arlinda Pereira, Rua Nova Trento 49 fundos.

d F ld
Tomas Aquino Cantuária, Major Costa 12.

-amízade que lhe testemunha- r? ano a. acu ad� de MedI' Ciomar Pereira, Silva Jardim 35.

.ram uma vez mais o quanto é .ema do RIO de Janeiros Empreza Havrelhuk, Dr. Corrêa 493.

'benquista na sociedade itaja.1 .0 Jo.v·e� co�te:ranéo e exí- Antônio de Padua Peixoto.

- I mIO píanísta e filho de nos

.

Virginia G. de Duq Caixa 87.

':lense. .' , .
.

SO·
Alfredo eFhrzzi y familia Caixa 37.

Os que trabalham em "0 p:esado amigo Jose Candído da .,faria .Ester y familia, Caixa 87.

"Estado" a cumprimentam, em-: Silva, ora ,�esidindo na Capital Clovis Purper, Rua Felipe Schmidt.

bora tardiamente, augurando' da Repubhca. João José Furtado. Duarte Schute!.

O Maria Souza, Bocaiuva 1.

Jihe perenes felicidades.
_ -

Adir Ventura, Rua Silva Jardim 185,

_ O _ "SOIRÉE BLANCHE DE 1951" Alvaro Luz, Caixa 165.

p. CANDIDA ROVERE O fidalgo Clube Doze de A-
---......;...._

LAMA�QUE . gosto fará realizar no proxí-
CA:SA MISCELANEA: dlatr.

� da�a. de hOJ� .assmala o mo dia' (13) do mês em curso, bUi�:tr:r.d;���::�iO:����� A

:amversa:IO �atallclo da exma. 'I uma especial "Soirée Blallche" RUa Con.elbeiro W.tn
.sra, d. Cândida Revere Lan:ar que deverá suplantar a do ano

:"que, esposa d? �r. Francísco '{indo que aliás foi sensacional. A esmola dada nas ruas agrava

�amar9-ue, ha?ll e competen- A Diretoria do Clube Doze o problema, da mendícancia.
te paginador deste diário. pede encarecídamente, por

_ O _

"nosso intermedio, aos seus as-
VIUVA COR�LIA LU_Z socíados para comparecerem
,rr:ranscOl,!�' hoje, o amver- com trajes brancos, tanto o

, 'San? .natallclo. da exma sra. d. elemento masculino como o fé
-Corálía .Luz, viuva ?? emínen-] míníno. a exemplo do ano pas-.te catarínense Hercilio Luz. sado. Esta festa como é de pra-

_ O _ .

,

xe será oferecida pelas. Debu-GEL. MARCOS KONDER . taütes de 1951 aos associados
,�assa, n��a da,ta, o aníver- do Cluôe.

"sano natal1c�o do s�. CeI. .Mar· . No ano passado foi apresen
ocos Konde:, .IndUlS.tnal resíden- tado naquela festa, o cantor

',te em Itajaí, � flg�ra conce.i- das multidões _ Orlando'Sil-
..
,tuada nos meIOS mtelectuals va. Para este, aho já a Direto-
,dlJ> Estado. ri� do Doze está envidando es.

.. -:- O _ forços para proporcionar a to-
.. MENINA MARIA BEllNADETE dos uma agradabilissima sur-

mann Moura; Sinova Moura Leal,'

.

CARDOSO
. preza, para que -eSila noitada

casada com o sr. Ton Wild Junior

.

.

A Jonteressante menma .M�: tenha um brilho excepcional.
que tem uma filhinha Anamaria.

fIa Bernadete C:ardoso, ·1Ilhl- Conta.se com a colaboração
Benta Leal Bauer, casada com ° sr.

,Dl!a .do ,s�, FrancISco Cados�, de .seus associados para que
Arno Bauer, prefeito de Itaja\ que

iuncl_?nano do C.abo Submarr- todos os presentes nessa lieu-
tem uma filha Ligia Bal!�r Rarnos,

no, v� passar, hOJe] a sua data nião, sem .exceção estejam tra-
casada com o sr. Murilo Ramos Fi- Aida LUZ

:nata�lCla.. . , jados de branco.' lho. Luci Bauer Ramos, casada com Emma GRAMATICA

.

A. IntelIgente menIna, 9,ue e Tudo branco, num I:!lllbiente
o sr. Cesar Ramos que tem uma No Programa:

,.:apll:_cada aluna do ColegiO C?' festivo e alegrer
' filha de nome Rosani. Leoberto 1) -,. A Marcha da Vida 239

.\l"�ça� de Jesus, as nossas felI- Que a nossa mocidade, as.
Leal, casado com a sra. Ivone - Nacional.

<cItaçoes ,Bruggmann Leal, que trm uma fi- 2) '- CABRIÓLAS SOBRE
'.

O _

saciada dotôdvetderano .Clube, lha, Maria Ivone, Izabel 'Leal A NÉVE _ Shor.t.

F.AZE MANOS HOJE.
compareça a ' e branco pa- Branne, casada com o. dr. Joa-o H. !D • C $ 2
ra que a "Soirée b1anche de rr,eços:' t 6, O _ 3,20

Sra. d. Jandira Lopes Leal, 195 t
I Braune juiz no Rio de Janeiro que "Imp. 14 anos".

·x.esposa do sr. ProtáslO' ,Leal,
I" uI rapasse a todas já tem 2,' filhos, Domingos Henrique e; --------- _

realizadas!
.serventuário da Justiça. , -0- -0- -0-

João Miguel. Laércio Leal casado
- Sr. Reinaldo dos Réis LO-

com a sra. Léa Sch�idt Leal, que

iíbo;' BODAS DE OURO
tem uma filha, de n(}me' Ana Maria.

Srta. Cremilda Moritz; MIGUEL LEAL E IZAURA LAUS
Ao ilustre e venerando casal "O � ,... . .

Srta. ElvI'ra S'chaeftel·.· LEAL Estado", com o registo desse 'feliz -C .
.

ami•••, Gravat••, Pil.ml.
- Srta. Aladir Gomes da O dia de ante·_ontem assinalou o acontecimento, cumprimenta e apre_ Mei., d.,·melbore" pelo 1'..1

; :Silva; _

-

transcurso do 50° aniversário de
senta as suas mais caras expressões oorea precOl .6 a. CASAdllll

\" Sra. Maria'do Carmo Lo casamento do nosso prezado conter-
de respeito, desejando-lhes felicida- 'CELANEA - RIJaC.f�.fr.,

_:pes; I'aneo, sr. Miguel Leal de sua exma.
des.

'

- Sr. Antônio Taulais de

I
espôsa d. Izaura Laus Leal.

Me�quita, . Suplente de Sena- O acon�eciment?, que é d,el des-
, :dor, taque socla.], ensejOU a que fossem

Sr. - Joaquim de Souza, tributadas as mais carinhosas ho-

'Vioeira; menagens ao ilustre casal; que, na
- Sr. Apolinário Silva; capital do Estado, desfruta de só_
- Sr. Erico Czenat; lidas amizadell. I

Guarino Duarte. -

com

Spencer Tracy.
Mickey Rooney
No Programa:

1) _ O Esporte em Marcha
64 _ Nacional.
2) _ Metro Jornal - Atua

lidades.
Preços: Cr$ 5,00 -'3,20

"Imp. 14 anos".

JUIZO DE DIREITO DA CO
MARCA DE TIJUCAS

Edital de praça com o prazo
de trinta dias

o cidadão Carlos Ternes, Juiz

de Paz no exercício do cargo de

Juiz de Direito da Comarca de Ti

jucas, do Estado de Santa Catari.,

na, na forma da lei, ele ...

FAZ SABER

aos que o presente edital de pra

ça com Oi prazo. de trinta (30)

dias, expedido nos autos numero,

sessenta e, dois (62), de venda de

bens de menores, que se processa

perante êste Juizo e cartório do'

escrivão que êste subscreve, que

atendendo ao que lhe foi requerido
por Dona Maria Laurinda Reis, e

tendo em vista ao mais que dos

autos consta, por despacho profe
rido aos .vinte e oito (28) dias do

mês de dezembro do ano de mil

novecentos e cincoenta (1950),
autorizou a venda, em hasta pú
blica, dos bens abaixo, descriitos,
com suas respectivas avaliações,
pertencentes aos menores Otavio
Duarte e Irene Georgina Laurín;

da, que serão levados a público
pregão de venda e arrematação, a

quem mais der e maior lanço. ofe
recer, acima' das respectivas ava

liações, pelo porteiro dos' audító.;'
rios, .ou quem suas veses fizer, no

dia nove' (9) de fevereiro p, vin

douro, ás 10 haras, no local em

que se realizam as vendas em

hasta pública determinadas por,
êste Juizo, a porta do edifício da
Prefeitura Munlcípal." Descrição e.

avaliação dos bens' que serão le
vados á praça: "1) Um terreno, si..
to em Timbé, dêste Municipio e

Comarca, com 135,.50 metros de
frente e 800 ditos de fundos.e a

áreá de 48.324 metros quadrados
fazendo frentes a Leste;" na estra
da geral e fundos' a Oeste, em

terras de . herdeiros de José Feli

ciano; extrema ao Norte com ter.
ras que foram de Antonio Macha
do e ao Sul com Man,Jel Jacinto •

2) Um terreno sito em .Timbé,
dêste municÍ/Pio e Comarca,- com

180 metros de frente e 500 ditos
de fundos, mais ou mehos e a á·
rea de 90.000 metros quadrados;
'faz frentes a 'Leste, na estrada ge•
ral e fundos a Oeste, com Domin
gos Te.odoro dos Santos; extreman
do ao Norte com Delaudino João
de Souza e ao Sul com o terreno
acima descrito. 3) Um terreno si

, , .

to em Timbé, deste municipio e

COlllarca, com 129,06 metros de

frentes e os achados de fundos e

a área de 21.433 metros quadra
,dos; faz,endo frentes a Oeste, na

estrada geral e fundos a Leste, no

travessão, extrema ao Norte com

Maria Ventura e ao .Sul com João
Bayer Filho, em terras de que fo
ra de Celso Lemos; avaliados, res..
pectivamente por um mil cento e

cincoenta cruzeiros (Cr$ 1.150,00).
um mil seisentos e cincoentll
cruzeÍlros (Cr$ 1.650,00) e setecen.
tos .truzeiros (Cr$ 700,00). Uma
casa de estuque: e mad-eira" enera-

, . ,

vada no terr.eno aCima descrito
,

em mau estado de conservaçã'o, a_ ..
valiada 'por quinhentos cruzeiros
(Cr$ 500,00): E, Ipara que chegue
ao -conhecime,rtto dos interessados
e ninguem possa alegar ignoran
cia, mandou expedir 'O presente e
dital, que será afixado na sede
dês te Juizo no lugar de. costume,
e, por cópia, publicado' no jornal
"O ESTADO", de Florianópolis.
Dado e passado nesta cidade de
Tijl1cas, aos dois dias do mês de
Janeiro �o ano de mil novecentos
e cinco'enta e um. Eu Gercy dos

Anjos,. Escrivão, O 'datilografei
conferi e subscrevi. (a) Car)o,�
Ternes - Juiz de Paz no exerci-
cio do cargo de Juiz de Direito.
Está conforme o original, sobre o

qual me r,eporto e dou fé.
Tijl1cas 2/1/1951
O Esc;ivão: Ger�y dos Santos

J

'j
I.,

I i

........................

ODEON ....". As 8 horas. ,

Ultlima Exibição
1) _ O Esporte em Marcha

_ Nacional.
.2

A FÉRA DE KU�ON
com

SABÚ
Janne PAGE

3
SAQUEADORES

Trucolor
'. .com

Rôd CAMERON
.

Preços: Cr$ 6,20 _ 3,20
"Imp. 14 anos".

........................

com

Warren DOUGLAS
,

No Programa:
1) - Noticias da Semana

Todo o dia, de
-

ante-ontem foi, 50 X 51 _ Nacional.

assim, razão para que os filhos do 2) _ Algavaria na Hospeda'
venerando casal, reunidos, prestas- ria

_ Desenho.

sem as mais caras homenagens Preços': Cr$ 5,00 _ 3,20
bem como todos, quantos .o adml- "Imp. 14 anos".
ram e estimam. . ......••...••..•.••..

O sr. MigueÍ Leal e' sua exma. IMPERIO (Estreito)
espôsa d. Izaura Laus 'Leal, que "

As 8 horas
tiveram a ventura de festejar o seu ELES _PASSARAM POR .AQUI
cinquentenário de casamento, tem com

os seguintes filhos: Joel Mc Crea.

.

Aurea Leal Moura, espôsa do sr. 2
Francisco Moura Filho, qu.e tem os OS PERIGOS DA REAL
seguintes filhos: Wilson Leal Mou_ POLICIA MONTADA
ra casado com a sra. Ursula Bech-

'

Final
......................

IMPERIAL _ As 8 horas.
HUGO DEL CARRILL em

MINHA POBRE MAE
QUERIDA

com

llftTAS PARA IMPRF.SSl�
tOTTO.AI

........ . � . . .

t Missa de 7°. Dia
Morilo Geraldo Garcia

Dario Garcia, Lila Seára Garcia, Francisco Pedro Garcia,
Dario Alcibiades Seára Garcia, Maria Bernadete Garcia Costa
e José Murilo da Serra Costá '_ pais, irmãos e cunhados

"-

do
DR. MURILO, GERALDO GARCIA

convidam os amigos, parentes e pessoas de suas relações
para a missa de 7° dia, a se realizar no dia 8 do corrente, se

gunda-feira, ás 7,30 horas, na Capela do Colégio Sagrado Co'

raç�o de J'esus em intenção á sua alma.

'I
'

Desde, já antecipam agradecimentos aos que compàrece-
rem a êsse áto de fé religioso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i Serviços Aereos «Cruzeíro
�.. do Sul» Lida..
�:." Fundada em 1927
.... Conforto - Seguança - Rapidês
......� NOVOS HORARIOS......
!� SEGUNDAS�FEIRAS - Fpolis. - Joinvile ._:_ Mafra -
...
� U. da Vitór�a � Lajes '(Ida e volta). Saida agência 7 ho-

,: raso

..�. ,TERÇAS-FEIRAS - Fpolis.· - Curitiba - S. Paulo

..�. - Rio. - Saida agência 5,30 horas.

..�. .:_ Fpolis. - Curitiba - S. Paulo e Rio. Saida agên-
•
..�. cía 11,15 noras.

.

T-

�i· '- Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - São
.... Paulo. (Ida e volta) -, Saida agência 7 horas .

: QUARTAS'FEIRAS - Fpolis. _. Curitiba - São PaulO'

':." - Rio. Saida agência 9,30 horas.

�:.'" QUINTAS-FEIRAS - Fpolis. - Mafra - Curitiba -

,�:i: Itararé S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
. ..�. - Fpolis. --: P. Alegre - Saida agêncta.z.ao horas,

..�. SEXTAS�FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo

..�. - Rio. '- Saida agência 5,30 horas.
I

�i. 1- Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador
��

.

- Saida agência 6,30 horas. '

�i. - Fpol�. - Joirivile - Mafra - U. da Vitória -

�:." Lajes (Ida e. volta) -.Saida ag�p:cia 7, horas. .

�:." BABADOS - Fpolis. - CUrItIba - S. Paulo - RIO -

�:." Saída, agência 5,30. horas.
'".:.. �.l - Fpolis�. - Mafra - Curitiba - Itararé - Sã()

�:: Paulo :- Saida· agêncía 7 horas.

�t- DOMINGOS - Fpolis. - p. Alegre -, Saída agência
.... .

Iln Ofumen8u: Agência Cruzeiro do Sul :�: 9,30 hor:.ACHADO & elA S. A. - Comércio e Agências .

. Rua 151de Novembro, 1326-Telef. 18
..�. FLORIANOPOLIS - Rua João Pi�tp, 12 - Telef. 1.500.

.
\ *'�. BLUM:Ij:NAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.

Im Joinvile: Soc. Comercial «Minas" Ltdae �i. ITAJAI - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Mull�r, 26 -

.1" Rua do Princípe;: 4�2__:' Teléf. 455 �:.'" Telef. 211.
• ·.r SUB-AGENTES em Laguna - Tubarão - Críciuma -

i. Em outras cidades do Estado com os sub-agentes �t"
,�, ". da Cruzeiro do Sul

.'

.

:::
L!++. t. � .,;. �
r+": ...�_���_�_�" � �.� � � �_�_�_�_�_�.��_�_�_�_�_�_�._�_�_�_.�_ _�._� �� •• �� _� �

I

'Em Itajaí :' Luiz Nocetf
Rua Pedro Ferreira CEdo Bauer) Telef. 329 e 330

. Trasnportes Aéreos CatarineÁses S.I.
4gora, sob i! orieDt8�ão técnica· da Cruzeiro do 801

ESCALAS:
As SEGUNDAS, QUARTAS E . SEXTAS-FEIRAS:

Rio-santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajai
Lajes e Porto Alegre.

'

As TERÇAS, QUINTAS E SABADOS:
Porto Alegre-Lajes-Florianópolis - Itajai-Joinvile
Curíttba=Parenaguã-esantos e Rio.' .

Modernos e p'DSS.antes. a:viõ,es;; DIDg.las
.' ...

.-

Tarifas' re-duzidas

\ ,

TRAFEGO MUTUO COM:
'. Cruzeiro do Sul;_Rio·

.

Savaq=Pono 'Alegr,e
Pluna- Montevidéo.. I

PASSAGENS E CARGA:

Floria_Dõpolls': Fiuza Lima & Irmãos
- Rua Conselheiro Mafra, 35-Telefone 1.565

AgênCia CRUZEIRO' DO SUL
Rua João Pinto 12 ..;_ Telefone 1.500 .�

ASS. dos Servidores Públicos
de Santa Cátarina

SERVIÇOS MÉDICOS
(

.

---,

. Dr. Danílo Duat1e - 2as./4.as. e 6as. das 17 às 18 hs,
Dr. Paulo Fontes - 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das

•

14 às 15 horas.
, Dr. 'Renato'Costa - 3as. e 5as. das 14 às 16 horas'

.

(doe�ças de senhoras em seu

consultório) . Aos sábados, na

sociedade, clínica em geral, das
14 às 15 horas.

,.

- Diáriamente das 15 às. 17 horas
- (exclusivamente críanças em
seu consultório).

Dr. Antonio D� Mussi - Operador .

Observações - A Associação não se responsabiliza
por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia indicação dos
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá

.

i por conta do associado.
"i Naldy Silveira - 2° Seeretário

•

Dr. Miguel Sales
Cavalcante

. ,

,

..

s-v

� .. r

tome

RHUM
CREOSOTADO

���'-
/��

l't6eg;s

.� ...

"

---�

/ I'" nos VAP�JOS
'

:-...•
.1,

DJ"• �"R�"� ,I"t"- ",

� � iIIl
"" � ��

� �I, .'

I
r
,

t MISSA DE 3-0. DIA
ARISTEU PORTO LOPES

'.
o

A famíüa de ARISTEU PõRTO LOPES convida aos pa
rentes e pessoas amigas para assistirem à missa, na Igreja SãCJ
Francisco, às 8,30 horas, do dia ô do corrente, pelo transcurso
do 30° dia do seu falecimento, 'confessando-se, desde já, agrade
cida aos que comparecerem a êsse ato'de fé cristã.

.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

DR.

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CIVEI8 Ê COMERCIA,iB

praca li .e Novembro. ZZ - r ....

r••a: 1.JZ4 • 1..181

1I'1orianópolitJ - Santa Catarl••

...

,(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�:

A NOSSA COMPANHIA

J /

�LUBE DelE· BB AGreSTe
,

, ," PRbcRAMA PARA o MÊS DE JANEIRO ,

' -

.

"

�;DOMINGO DIA 7 - "SOIRÉE"'I COM INICIO ÀS 21 HORAS. SÁBADO DIA 13 - "SOIRÉE BLANCHE" DE 1951, PARA REPEnR E ULTRAPASSAR O
'CRANDIOSO SUCESSg ALCANÇADO NO ANO' PASSADO. DOMINGO DIA 21 - "SOlRÉE", COM INICIO ÀS 21 HORAS. SABAPO DIA 28 - PRIMEI�O GRITO

DE, CARNAVAL DE 1951. - TODAS QUARTA-FEIRAS, DAS 20 ÀS 22 HORAS, "SOIRÉE MIGNON".
'

"

, 1

Crístclcrío Cruzeiro
Reoresentante Exclusivo

l\. TALARICO
Iiu 4 Deodoro n a (sobradoJ

Exposição Plrmanente de
,

I

VIDROS PARA CONSTRUÇÃO, TELHAS TIPO MARSE,
LHE_S, LADRILHOS, PAVES É BLOCOS, ARTIGOS PARA
FARMA'CIAS, LABARATO'RIOS E HOSPITALAR, ARTI-

,

GOS DOMÉSTICOS, BAR E CAFE'.,
ACEITAMOS ENCOMENDA DE QUALQUER TIPO DE GAR�

RAFAS e CRISTAIS �M GERAL.

, ,TELHADO'

ONDAIIT

• Pesa 5.1,1, Kgs. aprox. por mlll.
• 1.000mts2. transportam-se làcilment.'em
um caminhão pequeno.

/

,. Requer mui pouca madeira para na
c:olocação.

liCONOMICO

I t

• Baixo custo inicial.
• Grandé ec:onoDiia no transporte.
• ,Madeiramenle levíssimo.
• Colocação lácil .coza pregos c:omwa.

II,

ONDAIITs;A
L",,;ll�;M!l#(c,A I X A P O S T A L 3 3 9 8 '_ 5 Ã O PAU L O

,

,

Distribuidores em Santa Catarin-;
CARI�OS HOEPCKE, S;A

Crédito 'Mútuo
.

Predial
Comunicamos aos nossos prestamistas e ao publico em geral que

em virtude de já estar novamente funcionando' a LOTERIA FEDERAL,
reiniciaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em

diante mensalmente, pela ultima extração de cada mês.
�

Outrossim comunicamos que por determinação do Sr. Fiscal de
Clubes Ide Sorteios, fiel\. esta Sociedade aguardando o despacho da a�'
torídade competente para designar a data da realização dos Sorteio",

atrazados, face a paralisação da LOTERIA FEDERAL, agora já em no

vas a.tividades.

so NOS CONFORTAVEIS �lICRO-ONlBUS DO

RA?IDO «SUL-BRASILBIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joínvílle - Curitiba

..., ....:
.

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira'

Recreativo· Clube
Concordia,

Com inicio as 22 horas de
sábado, dia 6 do corrente este <

Clube fará realizar em seu sa-
. Ião grandioso baile,

'

,Ao que convida a todos os

associados e não associados
para J.S'Elstirem esta reunsão

, dançante"

Não de esmola nas 'ruas. Auxilie
as associações, benefíclentes.

Para ,�olocar ,SOLA
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324 -

P.1S de·�ov. n.22- 2·.andar

'ome

(I' l,·i

n-, José Boabaid
,

'AOVOGADO "

'

Rua General Bíttencourt, 1t2
__;.------:-----------------'

'

.. >

Mau Mo,.."" D,od.,o, 34J, 1.° anJa. ,.�....
�.'" \

fOHl:S..,..·J.it$Z .218 C;.i•• '••'.1. 5"5 '"

C;URITIBA'
'

, rlUCRAJlA, PROSEBR,AlO iPARANA ....

B A,LA N C A 8
Sua balança precisa de conserto, ajuste ou refo�ma ? ...... -

"Dispomos de mecânico especializado na Fábrica
•

Filizola, em São Paulo.
Machado & Cia. SIA--Comercio e Agências

'Rua João Pinto, 12 _;_ Florianópolis
'. Telefones 1362-1500-1658 ,

VENDEM-SE
Âs r'esidências, com grande area de terreno, situados à rua Frei

r ,/'
Caneca, nrs, 152 e 15<8.

Tra tar � ,rua Saldanha M,aj.'inho, :po 18, diáriamente"
�, _ .•.., J -',

'

\
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ftri &o,bjç-ado - pe10 HereUio -Luz
o arqueiro Ary, pertencente ao Panla interessado em aceitar a proposta do grê-

Ramos desta cidade, vem sendo pretendido mio de Tubarão, tudo dependendo. entretanto,
pelo Hercilio Luz 'de Tubarão. O "crack "

-

do Clube 'lo qual se acha vinculado. As nego-
tricolor recebeu tentadora proposta do grêmio

.

("

tubaronense. Em palestra
-

qúe mantivemos ciacões chegando a bom termo muito terá a

eon� o
U player" do bi-campeão este teve opor-, perder o Grêntio da Praia de �ora,. pois Ary

tunidade de 1105 declarar que está vivamente' é um goleiro de grandes qualidades.

Rins, �sma., �raqueza geral, Molestlas agudas perturbações
na circulação do sangue, Arteríoscíerose Dísturbios na

pressã� a;rterial,. Cansaço, 'WJllta- de ar, IhchaQ��o, Edemas,
MolestIas d6S Rins, Reumatísmn. \Nefrites:' ,f�v .,

.

Fraqueza e exgotamenlo
FRAQUEZA. E ESGOTA- nos hospitais e receítadas dia

MENTO no velho e moço, per-. ríamente por centenas de mé
turbações funcionais mascu- rdícos ilustres, . Mendelinas fír
linas e .femininas, me_do íntun-,meu-se como o mais completo
dado. vista e. :x:n�o�la fracas, e categorizado revigorante do
mama de SUlCIdlO, tiques ner- sistema nervoso e das energias
vosos :(ca�oetes), frieza, desa- vítaís. Sem contra-indicação.
parecem com um só vidro das Nas drogarias e farmácias.
Gotas Mendelinas. Adotadas .. . ..•

T O N I C A- R-D I U· t+f
Tonico do coração

JEEP- PECAS
Recebemos pequena quantidade de peças para JEEP

WILLYS Mod. MB-4x4. Centola & Cia. - Rio de
.

Janeiro -
Caixa Postal 2276 - Telefone: 52-2501 ou 28-9208 - 48-9178.
-'1 ..... t'*''''

. � : ..

.

Um clássico' de S.'·Catarina
\

Jesus não teve imitadores. Também antes dêle

ninguém pensou como êle e como êle soube tradu
zir com tanto vigor seus pensamentos, Contudo, na-.

-

da escreveu _ ..

Sócrates é conhecido graças aos seus díscípulos.
Em plena renascença alguém o parafraseou: Des
cartes. Ninguém, como Sócrates, astabeleceu com o

/'

rigor da lógica, que é o escudo da Filosofia, a distin-

ção absoluta que há entre Espirito e Matéria. Des- '

cartes fixou o pensamento de uma forma talvez

mais prática, possivelmente mais prolixa. Pode, não
obstante, alcandorar-se á sintese mais perfeita que
se conhece em filosofia: Cogito, ergo sumo

.

Descartes é, por isso, o Sócrates da renascença.
Nem por êsse motivo deixou de ser original.

Na literatura, na arte, modernamente, procu
ram alguns aranósamente, a originalidade usando .

de fórmulas obsoletas: na pintura descem as inscri

ções pictográficas; na Poesia gaguejam frases de

crianças em período. de desmama- Não apenas ridí

culos, como também deploráveis!
Porque alguns poucos verdadeiros artistas se

notabilizaram, modernizanqo-se, e raros poetas con-

.
seguiram vencer fora das formas cl'ássic'as, entende
ram muitos qué lhes seria fácil conqui�tar' louros
com arrem:êdos de pintura e· outros muitos com ras

cunhos de escola primária .... '

Não está certo! Antes de tudo, acima de tudo,

sinceridade.
Altino Flôres, escrevendo sôbre a personalida

de do grande poeta germânico, usou de um estilo

castiço que o coloca entre os bons prosadores brasi
leiros. Uma que outra página do seu livrinho bas

tará .para �os dar o sabor da sua linda prosa:
.

'''Frederico de Hagedorn, por exemplo, um dos

grandes admiradores de Pape e La Fontaine, e a

quem Wieland cons�derava "o mais limado dos poe
tas alemães", avulta como au,tor de versos barm<r

niosos, sendo que muitas das suas canções fora-:n

logo postas ·em música e porventura .se ouverr: ain

da hoje na bôca do povo.
Alberto de Haller, homem cultíssimo, !pl'ejJdí

CDU um tanto os seus poemas com a rebusca Jo es

tilo; mas não poucas vêzes atingiu uma precisão
de imagens bastante notável, tendo sido, por sua

Tela ��e Seda
x x 7; 8, �9; 10-,- 11, 12 e 13

Pronta entrega de estoque. - Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 40

Sala 423-São Paulo, '

Voltemos ao escritor. "Uma das maiores le
fiandades da critica é considerar os grandes ho
ínens - .os gênios - criaturas· fenomenais, (as
•iro inicia Altíne Flôres o seu apúsculo sôbre Gre
lhe), cujo aparecimento e floração independem de
fatores propicias de natureza váría. "Duas coisas
- diz Henrique Jol� na Psicholoçíe des Granâs
Hommes (p. 6-7) - duas coisas há que estudar no

grande homem: como êle se faz, e o que êle é. Am
bos êsses. problemas se conjugam e ambos depen
dem da psicologia comparada." -Com efeito, por
mais original que seja o grande homem, está liga
do à humanidade e a todos quantos a representam
com êle. O seu gênio se acrescenta ao que êle tem
de comum com todos e ao que tem: de comum com

alguns. Com êlfse acréscimo .avulta e distingue ..

se; mas ainda assim, permanece ligado a todos.
Se doutra forma tôra, o grande homem seda um

.mílagre ou um monstro. Os monstros mesmos têm

'Ieís; pois é clássico hoje em dia que os fenômenos pa
tológicos se prende de certa maneira às Ieie da fi

siologia geral ... O grande homem, por mais extra

ordínárió que seja, não pode ser separado dos seus

antepassados, nem dQS seus contemporâneos, nem
�--

dos seus sucessores, nem dos seus mestres. ne!ll dos
seus discípulos, nem dos seus amigos, nem dos seus

inimigos. Não é com os outros homens, com os ou

tros artistas, com os outros sábios que o compara
mos; para declarar que é igual a êstes e superior
,àqueles?".

"O próprio Goethe, cujo bicentenário de nasci

mento há pouco se comemorou, disse numa das

',uas conversações 'com Eckermann: "Fala-se sem

pre de O1:iginalidade; mas, que quer dizer isso? Lo

go que nascemos, começa o mundo a atuar sôbre

nós e ássim prossegue até a nossa morte. E, além

disso, .que poderemos chamar no3S0, verdadeira-.

mente, a não ser a energia, a força, o quere).!? Se

-�u pudesse especificar o que devo aos .grandes an

I "tepassados e contemporàneos, não ficaria
_
muito

,:gue referir como sendo meu".

Originalidade!! -De fato,.mui raros os que têm

;verdadeira originalidade: êsses regra geral, não a

.conseguem premeditadamente. São os verdadei

'irOS mestres, porque se acham muito acima da
.

I �Nulgaridade hum·ana. Mas, dificilmente se encon-
"

, tram ria literatur.a. Sim na Filosofia, quando mui-

!to na Poesia: que não deixa'de ser literatura, ele

vada, porém, ao alto gráu do ritmo. da melodia, da
•. I

:harm�:mia. A verdadeira Poesia!

o Guarany em

1Rio do Sul
Viajará, sábado, com destino à RIO do Sul

a equipe do C. A. Guarany, que naquela ci- �
dade disputará uma amistosa com o Duque
de Caxias, campeão ,da. cidade,

O tricolor que fez brilhante figura no cer

tame de 1950 está credenciado a representar
o esporte-rei da capital na cidade de Rio do

Sul.
A embaixada dos "indios" está assim forma

da: chefe: sr. Nilton Garcez; "Secreta r!o: João
Rosa; Tesoureiro; Cantidio de Moraes: Ro

peiro: José Cesar Ávila. Jogadores: Oscar,
Isaias, Juca, Frederico, Aníbal, Vitor, To
inho, Didi, Jaime, Môa, Ari, "Mazico, Tonolli,
Orlarido, Erasmo e Vaica.

A partida será efetuada da séde do clube,
sábado, às 14 horas.

RESfll\ADO
\

-O QUER
. QUE NA

.,

AC.AaAR •

A
tome

RHUM

CREOSOTADO

*

Panelas de Prflssão ARNO
. a ,Cr$ 510,00

Grelhadores
I

Etétricos
a (r$ 500,00

Rua "l'CI'pDreast'e Eletrolandía i
..

� Paiva - Edf. Ipase - 'I'erreo J
--------------------------------------------�

Farmacias -de·' Plantões
6 sãbado _,.. Farmácia da :Fé - Eua -Felipe Schmidt.
7 Domingo - Farmácia da Fé -- Rua FeÍipe Schmidt.

13 Sábado - Farmácia Moderria - Rua João Pinto.
14 Domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pinto.

- 20 Sábado - Farmácia Santo Antonio - Rua João Pinto,

21 Domingo .-.;... Fa,rmáçia Santo Antonio'� Rua João Pinto.
. �

27 Sábado - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
..

28 Domingo - Farmácia Cata,rinense .!_ Rua Trajano.
O serviço noturo será efetuado pelas Farmácias sto. .An

tonio e Noturna situadas ás ruas João Pinto e Trajano n? 17.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia.
autorização deste Depártamel1to.

.

Departamento de Saude publica, 'em 26 de dezembro de

1959.

Treinou J ontem
o Figu'eirense

Treinou em conjunto ontem, à tarde, a

equipe do Figueirense. O ensaio. que teve

a duração de 90, minutos, deixou bôa ingres
são. Treinaram entre os titulares os jogadores
I:nguiça e Davi, -"bos com bõas atuações.

eM V'Ot.UN1'AftIOS DA pATR'A N.· _ • ..,.._._
......f'OM...... ·�....·t�.--.

AgeDcta Geral para S.Catari.1
Rua Felipe Scnmidt, 22-Sob •.

:::. PostaI,. 69 - T,el. «Protetora"
FL.ORIANOPOLIS

.," _ ..r'I'b�,;

TINTAS PARA IMPRESSAO
rOTTOMAR

vez, um dos escritores germamcos que visitaram a

Inglaterra, donde regressou proclamando OE bene
fícios que .a viagem lhe proporcionara .

Evaldo de Kleist, "soldado por dever e sem en
tusiasmo", ferido mortalmente e desvalílado pelos:
oossacos .na batalha de Kunesdorf, foi poeta de
muita sensibilidade, embora 4e sóbrio estilo. '1. quem
se deve o poema da Primavera. traduzido por três:
vêzes 'para o francês, respectivamente, por Huber,
por N. Beguelín e por A. Sarrazin".

Dá gôsto ler-se quem assim escreve; ouvir-se

quem sabe ler ri que escreve.

No Jornal do Comércio de 8 de outubro ultimo,
vem publicada uma conferência do snr. Ivan LinS"
sôbre "Descartes e o pensamento moderno". Fui.
ouvir essa conferência. no PEN Clube. Quando êle
terminou, o snr. Roquete Pinto não pôde conter-se
e exclamou: "Snr. Presidente, sempre que o Snr.

nos proporcionar conferências como esta, eu aquí
estarei". Ora, o Snr. Roquete Pint.') é. também, pro
sador ,e cobferencista de escol! Por isso, verdadeiro.
o prolóquio: "Poetas por poetas con.preendídos" ...

Santa Catarina possui excelentes homens de
letras: prosadmes,' poetas, ensaistas. Mâncio 'da,
Costa, Barreiros Filho, Carlos da Costa Pereira, Ba
tista Crespo, Gustavo Neves, Gama d'Eça, Oswaldo
Melo, Henrique Fontes, Osvaldo CabraL. tantos e

tantos outros. Entre êles, Altin,o Flôres pode orgu
lhar-se de manter o principado nos prélios da lite-·
ralura, que êle bem conceitua: "não é passatempO\
de ociosos".

Que os· "modernos" lhe escutem., pois, êste sa

lutar conselho: "Desconfiem do "novo", o qual,.
muita vez, não passa de falaz "novidade". Procu
rem descobrir o fundo, a essência das coisas artís- .

ticas. Na moda predomina sempre a exterioridade;... .

ora, é a superficie que se desgasta Dom o atrito. Se

jam originais por conta própria. Mas não percam
nunca o senso do ridículo. Boa originalidade não
é a que nos aGonselha vestir ó pal.etó pelo avêsso, ou
andar de mãos no chão e pés para o ar, Aqui está.
a ponderação atiladíssima de Tasso dá Silveira:
"Não temos de procurar o novo pelo novo( o que
quer dizer: pelo tédio de tudo o qU7- já existe). Te

mos, sim, de descobrir o que é maiS nós mesmos dn

que tudo o que já fizemos".
>

Não vá senhora Dinah Silveira de Queiroz di-·

zer que também nós temos "aceitado �urogânciá.
dos seus provincianos" ...

'(Arnaldo S. ThiaJoj, �'j

l
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I Dr. (LAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crlm•• cl••l

Ooutltul;40 d. Socl.dad..
NATURALIZAÇOE 1

Tftul08 D.alarát6rio.

E.crlt6rio • R••ld.nola.
Rua Tbad."t.. 47.

IFPNE -- 1468
.

•••••••••••••••• •••••• t •••

DR. I. LOB 4TO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio-
1Wl de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Scllmidt,:J8
Consultas, diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara río Espanha
.. .. ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .,

...reune som ... acabamento ...

solidez.•. no piano perfeito)
Além de vári.os modêlos para
pronta entrega ... este maravi

lhoso piano pode- ser seu hoje.
mesmo, através do plano de
pagamento a longo prazo!

...

Svh·wartzmaun
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

"KNOT S/A
CX. 134 - Tel; KNOT

Praça 15 dê Novembro n.20
2°. andar

Florianópolis

TINIAS PARA PINTURA
COTTOMAR

i ,

..

DRA. 'WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
•

DR. ANTONIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-CUniea Geral-Partos.

�

......... w. _
• -.w,� ""Awr_ = , ••• lI!IIi

.
,

-RADI'OTERAPIA- )

RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO

Ate.de. diàriameDte. DO Hospital tle Carltlatl.
.\

.Dr. Lins Neves
'treter tia Maternidade e Blé4ie•••

Ro.pital tle Cariclatl.
'11NICA DE SID-I'"HORAS - CI

RURGIA PARTOS-

Dr. Newton d'A�ila'
Clnqia .eral - Doenças d. Sealll ....

na - Proctolorfa
Flétricidalle Médica

.

Gon.nltório: Rua Vitor Meire.lea D.

11 - Telefone 1.807
Consultas: ÁS 11,30 horas ti � �.

•• dali 15 horas .em diante
Residência: Rua Vida! RamOI .a.
II .....;. Telefone 1.m.

Serviço. completo e espeoíalíaado das DOENÇA!!! DB

SENHORAS. com modernos método. de diagnó.tico e tra

tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL'.

IÚlgnÓlticO, eontroleve tratamento J>'leDç.a. dOI órgãos Internos, .....

epeeblbado da gravidêl. Dl.tur· cialmente do coração e VUM

tio. da &dole�c�nci.. e da menopeu- )O>eDÇU.da tíroíde e demaia &lO-
s, Pertubaçõea mensirnaIa, '1 '1,.". doI.. Interllu

uçõe. e tumores do aparelho leni- ,l1D1ea. cirurgia de leDhorll. -

ti feminino. Parto.

�pOrIlOÕ�1 do atero, ovários, trem- ./18IOTERAPIA - ELECTROCA.JIoo

1Iil,' apendíee, hM"niu, variHlII. etc. DIOGRAFIA - !METABuUS'MQ

:irnrlda plutica do períneo (rn-:- "BAeAL
.tu) WRARIO DE CONSULTAS: -

,ssISTENCIA AO PARTO 8 QPB- Díàríamente das 15 U 18 hOo
RAÇOES OBSTBTRICAS ru. . .s

J�)lÇllll glanduiarea, tíroíde, ova·. CONSULTóRIO:

los, hipopise, etc.) Iloa Vitor Meirelea IL ti

'i..,torbiol nervosos - Eaterilidad. . Fone manual 1.701

Regimes. RESID:INCI.l:
oasnltórío R. Joio Pinto, ., - 1't�1. .lnnlda Trompowak1 n
.$$1 Fone manual 7•.
RuM. R. 7 de Setembro - 1&d11.

ru e SOQl,a - Tel, 848.

Dr. Mário'Wendhausen
<JlIdoa .Mlea de, cdalta. • crla_
�uultório - Rua JÓao PInto, l'

Telef. )I. 769
Qlualta du c li li .....

._"lIeIa: J'eIl,. 8ebdjt .. ..
'1'aW. III

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

Tl'an.porte. regulare. de carga f dq:fJtode

SÃO FRANCISCO DO SUL para N�VA· YOIII
lnfolmagõ•• Gomo. Agent••

Plorian6polil . - C.rlol HoepckeSIA - CI- Teletone 1.212
São Fr.nci.Co do·Sul- Carlos Hoepcke S/A -CI- Teleloo� 6

Radioterapia por ondas curtas-Eletrocoqula�o
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

Consultório: Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Editieio
do Montepio.

Horário: Das g às 12 horas - Dr. MnNi.
Das 15 Ali 18 horas - Dra. Musal;

Residência - Rua Sauto. Dumont, 8, Apto. I.

Qr. Paulo Fontes
CllDico • opcad.or

Cmellll1t6rio: Rua Vitor li_relei, _iii.
Telefou: 1.41.

Ceualtu 4u 10 li l' • ... If II
I ii lIn. 1l..ld�nela: Ilna 111---.

Ia. - Telefoa.·: 1�'"

roflW>�n=nA IDE�� õ > � �OSJ CO�"ií�
� �CCIOENTE5 0'0 TRABALHO A

SEDE SOC·IA .. �

PO�TO ALEGRE

,Or.Milton Simone Pe�eirll
. Cliniea Cirurgiea

M,lem...e Senbor..

CIRURGIA GERA�
,.. Serviços do. �ofellsorea Bene-

.

Ueto Montenegro e Piragibe No
lUeira (São Paulo)

.

Golllultu: Du U ia t7 Iloru
B.. Fernando Machado, 10

.

RUA VOLON .-ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • '.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 689 • TELliFONE 664() • TEI,EGRAMAS! .PROT�CTOI!AJ

4gencià Geral para 8t8. Catarina
Rua Felipe �chmidt, 22 - Sob.

.'

.

. Caixa Postal. 69 - Tel npi'olectora" -' FLORIANOPOLIS

'". .

.. ..

cOMPANml-Z'AuÃNçr--ôÃ-iAIiiA"
-. -- _-o.

�� .• .

.

rundada 'em 1870 - Séde-. BAHIA
.

INC:8NDIOS E-TRANSPORTES
Clfráa tle Balaaç. ti.'1""

CAPITAL E RESERVAS "............. �Cr'
Reaponsabildade. ...... •• • • .. • • • • • • • Crf
Receita •.•••• •..•.. ••.••••••••.••.• • CrI
Ativo ...•.••• •••••• .•••••• ••••••••• Cr'

. Sínístroa pagol nca último. 10 moa .••• C:ti
Beaponaabllídadea • Crt-

Diretore.:
Dr. Pampbilo dOUtra Freire' t1e Car'f'lllle, Dr. FraDel.ee •• lIA,

� Alltlllo Mauona, Dr. Joaquim Barreto, de Ar.6jo e JOI46 Abre••

•

�..-.. -_ -.- ---..-.- _-..---_ -----------.---_ -&-&- ...-. _--�

80.900.1108,10
I.U78.401.75i,'7

17.053,246,110
U2.176.f10B.80
1t8.fl8'1 815,10

71.711.40Ú08,lo

Dr. M. S. Clvalcanti

•

o 8.'10
I

"VI'RCiEM ESPE(�ALlDADE" da\

elA,WETZEL1INDUSTRIAL-JOIN v [L L m' (MarolJ

Dr. Polydoro' E. S. Thiago
Medico , ,arteÍ&',

II. BQ8pítal de CarWad. cM ,1....

I'lanópolil. Aaaistente dtI
Maternidade

TORNA A' ROUPA BRANQUISSIM"
-------..;;;.;;;_---.;_- �-------.,...---::......:...:......:�-.....-,.�.......:..-...:..........;....----�.���_'l'�-�:>��_...........

.�

-------------------------

)Or. Roldão Consoni
"CIllURGI.&\ GltRAI, - AI,TA CI·

2URG�H'()RA�O�S��,rJ.. •..
Wilrmado ,eIa "�da � x.e·
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T�t. K. 764

Dr. A. Santaela·
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RIO, 4 (V. A. - A firo dé dar cumprimento
ao acordo proferido pelo Tribunal - Superior
do Trabalho no processo de dissídio coletivo Quatro dessas unidades já estão prontas e

dos ballcarios' do Rio C rarrde do Sul, reque-] foram entregues aos representantes do nosso ....

reu o sindicato de classe, por intermédio do governo e as cinco restantes estarão concluidas

advogado Benjamin Mariense Miranda, fos- até fim de fevereiro próximo. A .....tripulação
se expedida carta de sentença. Apreciando o: desses barcos será dois terços de brasileiros

pedido, resolveu o presidente daquele Tribu-' e um terço de japoneses, sendo que estes só

nal, frente que dispõe o art. 872 da Consoli- terão funções subalter-nas e tra.balharão em

dação das Leis do Tr-abalho, não concede-la. grupos chefiados 'por brasileiros. Além dos

É que no caso trata-se da sentença normativa, 34 tripulantes, haverá a bordo dois represen

bastando para execução apenas a certidão de tantes dos estaleiros.

inteiro teor da decisão, ou ainda, sua publica- Os petroleiros levarão 90 dias até chegar
ção no "Diário da Justiça", Desse modo, por-

a esta capital e durante a tra.vessia, aceitarão

tanto, ante a apresentação desses documentos, fretes para .reduair as despesas. São eles co- ,Quando o' Sol no ocidente se escondia

nenhum Banco poderá negar-se ao cumprimen- nhecidos ,pela designação de '4 Saite 51, 52, 53 F; em baixo da figueira do jardim,
to ao pagamento dos 25 por cento do aumento e S4", Um "Constellation u/ da Panair do tfrês homens se encontraram, certo dia,
em que foram condenados sem correr ° ris- Brasil foi fretado especia.lmente para levar E o n;-ais velho dos três faJou assim:
co de serias penalidades legais. as guarnições que irão buscar os navios.

Pssumiram OS
'(
de Jaraguá e

Prefeitos
Palhoça Os 'três •••

Prevista maior pro
dD�ão muodlal

.

de' açocar
WASHINGTON, 4 (USIS) Espera-se

que a produção de açúcar, pa ra o periodo re

lativo a 1950-51, alcance um .maximo de 10%
além das cifras observadas durante o período
de 1949-50_ O Brasil ocupa atualmente o ter

ceiro lugar no mundo como produtor de açu-

çar, segundo os ultimas dados estatis_ticos. Os

I
primeiros lugares cahem a Cuba e Estados

--------------..;_-__..:.;. �______ Ulli\lOS.
------------------------�--------------------�--

.'

Mandato de. segurança centra a

convocação da Câmara
o sr. Governador Aderbal R.

d'll
- "De Palhoça, 3 - Tenho a hon •.

Silva recebeu, ontem, os seguintes ra de comunica.r a v. ex c!a: que, nes
telegramas: .

ta data, assumi o exercicio do car-

- "De Jaraguá", 28 - N. 95 - go de prefeito municipal em con

'Comunico a v;/Iex,cia. que' assumirá, sonancia com o art. 30 Ja Lei Orga,
nesta data, o cargo de prefeito mu- nica Municipal e determinação da

niclpal deste' municipio.
. Cordiais Camara dos Vereadores. Respeito

saudações (a) Lucio Demarchí, pre, sas saudações (a)· Augusto Brugge-
feito rnunicipal". mann".

.

RIO, 4 (V.A.) - O sr. Castilhd Cabral, deputado eleito pele>
PSP em São Paulo entrou hoje com um mandato de segurança,
contra a convocação extraordinária do atual Congresso até 9·

de março. O procer paulista esteve na tarde dé hoje com o mi

nistro Laude de Camargo, presidente do Supremo Tribunal.

Federal a quem entregou o mandado' de segurança contra a.

deliberação da Câmara.
Ao contrário do que se esperava a Comissão de Constitui--·

ção ,e Justiça' do Bénado não discutiu ontem o parecer do seua-.

dor Etelvina Lins sobre a extensão dos mandatos dos .atuaís
parlamentares. Anuncia-se em fontes do PSD que aquele orgão
do Senado só se pronunciará sôbre a matéria depois da reunião
do Conselho Nacional de partidos majoritários. Essa reuníão-

J. /

deverá se realizar no decorrer desta semana.
.

\..

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

,,_ o povo ri de nós, com zombaria,
Nossa fuga infeliz teve mau fim,
Hoje somos .� -por nossa covardia -'

Iágo, T'igelino, vil Caim ...

Rio do Sul, belo rio que conhecemos,
O Tijucas, o" mansa Cachoeira,
São lágrimas da terra onde nascemos ...

\

Somos. Judas e temos a figueira,
Mas nos falta co'ragem... caminhemos U

E partiram
.....

com {as mãos sobre a carteira! .

Fpolis. - 12-1950

Não de esmo-la nas ruas. Auxilif
as associações benef'ícíentes.

A ComiS5ão Pró�8iDasio de Canoiuba&
agradece ao sr. Governador

4derbal' R. da Silva

fLORlAKOPOLlS - 5 de Janeiro de 195'

Teve os dedos da mao
direita esmagados

A jovem Catarina Jordell- cedia, a límpesa do engenho
na Simas, com 18 anos de ida- de cana, mister que lhe cabe
de, filha do sr. Francisco Ja- executar. Em dado momento, a
cinto Sírnas e de Jordelina pobre moça, dístraíndo-se, teve
Matilde Simas, residente em o a mão direita engastada nos

rôlos 'compressores do enge
lugar denominado Fazenda, no nho. que lhe esmagou todos os

munícípio de Biguaçu, rra ma- dedos.
nhã de ontem foi vitima de Socorrida, Catarina deu en

um acidente que lhe ia custan- trada, ontem, á tarde" no Hos
do a 'mão direita. pítal de Caridade, afim de- re
Como sempre, Catarina pro- ceber- tratamento.

Rádio Guàruj.á
PROGRAMAÇÃO NOTURNA

'Terça-feira: - "Carnaval no Paraizo "

Quarta·feira: - "Melodias em Desfile"

Quinta-feira: � "Calouros ao M'icrofone"
Sexta-feira �

i ..
"rZininbó ..:....._ Onôr Campos"

Sábado '- "Melodias'"em Desfile"

Novê petrOleiros pa
ra a marinha
RIO, 4 (v. A.) - Na próxima sexta-feira,

às 10 horas, será, assinado, no gabinete do co

ronel M.ilton de Araujo I.... ima, administrador

da Frota de Petroleiros, o contrato entre a

administração da frota e as "guarnições da
marinha mercante, que irão ao Japão, a fim
de trazer os petroleiros adquiridos pelo Bra
sil. Como é do conhecimento publico, a mis
são cbefiada pelo engenheiro Mario Bitencourt

DlllR
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Sampaio, encomendou naquele país a construo

cão de nove pequenos petroleiros de duas mil
toneladas cada ·Ium.

COIIRA CaSPA.
QUEDA lOS CA·

IELQS E DEMAIS
"
(

.''_'' --- -

Ao sr. Governador Aderbal Ramos da Silva c:J Presidente-
da Assocíacão Pró-Ginásio de Canoinhas, sr. Francisco Fuck....

envíouo seguínte telegrama, ontem:
- "A Associação Pró-Ginásio Canoinhas, sentindo-se ímen+ ,

samente gffi"ta diante dos auxilias que lhe foram dispesadoz.. \,
(até agora pelo benemérito govêrno de V. Excia., apresenta ao

distinto governante calorosos cumprimentos ,e votos de Bôasz
Festas e próspero Ano Novo. (a) Francisco Fuck. Presidentes
Comissão" .

o aumento de 25-/.
aos bancáriOS

AFECCOES DO

COURO CABElUDO.
'TOH!CO'_ ç�rl�A,!,
Pp��.�x..dHI{Çl�·

.

.
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fturiol visitará os EE. UU.
W&iW&Ljj1ji'1iI!l!.����"""'r ,. {i,"
WASHINGTON, 4 (V.A.) - rAuriol. A visita é descrita 00='

O presidente da França,' sr. mo sendo -de cortezia.
Vincent Auríol, deverá chegar I Sabe-se, entretanto, que du-
a Washington no dia 27 de' rante a presença em Washing-·
março vindouro, para uma vi- ton do sr. Vineent Auriol ha
sita oficial de uma semana, verá conversações com a pre-:
como hospede do presidente sença dos secretarios de Esta-:

Truman. do e da Defesa, sr. Dean Ache-
son, e general George Marshall.

Autoridades da Casa Bran- sôbre temas da defesa ocíden
ca informaram que o dia da tal e outros. Os dois presíden
visita foi combinado hoje. O tes deverão, ao mesmo tempo..

chefe do Estado francês, em examinar a situação na Indo
sua primeira ..

visita aos

Esta-jC,hina
'e a repercussão na Fran-

dos Unidos, será. acompanha- ça do rearmamento da A.1e----.
do de sua esposa, a senhora manha. '.

Prestígíof E por falar nisso, há a história daquele'
prestigioso deputado federal que, em Lages, sugeriu aos

amigos a iniciativa de lhe oferecerem um grande banque-
te.

Os amigos, postos em beco sem saida, trataram de'

organizar o lauto.
As listas de. adesão fora� para os, cafés e para o rã- -

dia.
Mas os dias foram passando e as listas contínuavans.

brancas como um bilhete de .lotería.

O deputado esperou mais uma semana. E nada de ade-'

são. Resolveram, então, o que sempre se resolve nessas

entaladelas: adíar a homenagem sine âie. �sse latim temv.

tradução diversa lá na Serra e aqui. Lá quer dizer F2ctz..:

para outra; »ezte aqui Não pode ser, oetttmhot

Isso, no campo da filologia.
No terreno politico, o adiamento, sem dia, de home-

nagem, por falta de quorum, é espêto! •

Sob o aspecto filosófico, o easo comprova, ainda uma.

vez, a total improcedência da teoria da geração espon- -

tânea ...
E o fato de o ex-quase-homenageado ser um dos que

neg�ram numero à reunião da Assembléia, reaviv� o pro--
vérbio:

Quem com quorUm fere, com quorum será conferi:--'

do ...

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão do Tempo, até ás 14
horas do dia·5:

Tempo:. instavel Passando a bom

ITemperatura: Em Elevação.
Ventos: Do Quadrante Norte,

Moderados.

ITemperaturas: Extremas de ho-

je: Maxima, 20,9; Minima, 22,2.

,

FIUZP LIMA & IRMÃOS
.

. Cons. Mafra, 37
Florianópolis

I
Havendo mudado sua agên

cia e séde para a rua Felipe
Schmidt n, 14, Telefone 1053,
A T..A. C. - Transportes Aé
reos Catarinense S. A. espera
continuar sendo a preferida.

,
.
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