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N. 11.333 pediu. ao Congresso uma lei

,

que disponha sobre a conti-
.:-;"......T.a"'&T.a"'..•__.·_..._w............ ..,.... nuação de ajuda militar e

economia às nações livres,
Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Janeiro de 1952 50 CENTAVOS inclusive a elimínacão das

-------------------''-------------------- barreiras comerciais. Na
p ..,.._.-- .- ••••_ ..,.•••-. �.w _. -.-,..",._._._•."._ .........,. _._-_..J. ,.,.._w.-.w _.J';;I mensagem anual ao Con-

� '.
�. � gresso, o presidente decla-

� Dr. Ad.erh�.. 1 R.. amos da S·llva \ � ;��I�;����:sU�l�I!�õ:ill\�:�S��'� � I a
nos .ligadas contra a a-

. CONCORD, New Herrn- � Em todos os Círculos 'sociais do Estado, a figu- dades de sua escolha para tão especial mandato di.
. < grbe_ssão,. deve ser mantida

phire, EE. UU. 17 (U.P.) -

'/ -ra do dr. Aderbal Ramos da Silva se acentua por in- zem-no as numerosas obras públicas que realizou e � so
I
constante e vigilante re-

O nome do general Dwight � vulgar formação espiritual, que 'lhe grangeía admi- muitas das quais não chegou a inaugurar, mas con- � visão. Dbe ser ainda ernpa-

Risenhower foi registrado 0- ração e simpatias e lhe vale o prestígio de que des- cIuiu em tempo de se 'lhes ligarem o mérito à opero- �.
relhada com a gm;antia de

ficialmente, como aspirante � fruta. Na fidalguia do trato, na singeleza do caráter sídade do seu govêrno,
-

I que aqueles países benef'í-

a candidato presidencial, pa-;a franco, que a todos cativa e que a todos se abre em Dissemos atrás que, no posto de govêrno que I
ciados estão obtendo o ma-

ra 'as eleições primárias pre- � espontâneos gestos de cordialidade e cavalheirismo, lhe coube no Estado, as responsabilidades eram exce- � ximo de proveito". Truman

sidenciais do Partido Repu- � o dr. Aderbal Ramos da pcionais; na verdade, é � I concitou os parlamentares a

blicano, no Estado de New

I � Silva externa as virtu- preciso não esquecer � uma atitude máis realista

Hampshire. '.' des mestras de seu. es- que ao sr. dr. Aderbal I quanto ao referido auxilio e

O governador. Sherrrian I � pírfto, culto e clamvi- R. da Silva não se atri- preconizou como medida a

Admas, presidente da

,CO-! � dente. Os seus pendores buia apenas admínís- I

. eliminação da secção 104 do

missão "Eisenhover para

I
humanos, tão comu- trar a coisa pública, se- � Ato de Produção �a Defesa

Presidente" dêste Estado, mente manifestados ém não,' mais ainda, presi- � pelo qual é limitada a ím-

. apresentou ao secretário do' atos de bondade pessoáf dir à reestruturação � portação de certos produtos
Estado as duas. petições e- se vêm espelhando' em constitucional de Santa < que os países europeus e

xigidas por lei. Urna delas tôda urna vida pública Catarina e repôr na tri- � outros podem exportar para
pelo 10 Distrito Congressio- votada à defesa dos lha de suas novas dire- �

os Estados Unidos, em con-

nal, conta com 120 assina- � fracos e dos humtldes, r

, trizes juridicamente re- ,dições muito vantajosas.
turas, quando o mínimo e�i- I � em' cuja alma simples 'guladas a marcha do � M It di C·gido de cada Distrito é 50"," há sempre urna prece a Estado para os seus des- � O a a a 18
o Secretário do Estado,.� Deus pela sua saude e tinos. Foi o que ele sou- � '. ,-

1'\1'. Eno�h p. Fullejf, disse
I � pela sua felicidade. be fazer com extraordí- "" TeleJon'eH

que enviara um canograma I" O dr, Aderbal R. nário tino e discerni-
\ � RIO, 17 (V.A.) - O juiz

a Eisenhower, na França,

I � .da Silva não é-apenas o mento, aliás' ajudado >. da terceira Vara da Fazenda
notificando-o dessa apresen- . advogado de grandes por urna inabalavel von- � Publica acaba de condenar
tação. Feito isso, o general 1'/ recursos, n:uma

• erudí- tade de 'servir a sua ter- I.
a Cia. Telefonica Br'asilei-

terá dez dias para retirar I � ção a que a modéstia ra e assegurar ao seu

I
ra à multa de 500 cruzeiros.

"

seu nome. Se não o fizer, seu � natural mais relêvo con- povo as garantias da lei por telefone não instalado
nome ficará automáticamen- � fere: É ainda o ho- e da vigência democrá- nas estações 52 e 58. A sen-
te registrado no Boletim � mem público que se fez tica. tença foi comlfnicada ao

Eleitoral das eleições primá-.. o homem do povo, um Não vem ao caso a-
.. procurador geral do Distri-

rias, marcadas para o dia 11 � propugnador acérrimo ludiz, senão de passa- .. to, professor Oscar Saraiva
ire março.

, �'
do bem-estar dos pe- gem, às circunstâncias para que s. excia. tome as

.··.,.,.v�;>- ....·.·.·.·_·�.·.....---...·_-y-. quenos e da justiça pa- estranhas aos seus 'dese- providencias cabiveis junto
,ra os menos favoreci. jos e que lhe determi- a companhia canmlt'fJf:1e no

�

B.toq.ueadp O tr,em_ � dos da sorte. '
.

naeam os .híatos e ·às.al- '. sent ido de ser a mesma\cum':"� .•

I. \ ', A s�uf.�arfei�-a PQl1,;', 'ü�.rtiativas consequentes prida.
•

,1,1'a .

-rrp.v,p..;
:

.

�

. � tiéit, brilhante e fecun:. da stta ausência do Go-
� da aí está para destacar- vêrnó, o que não impe-COLFAX, (Cahforllla),

�17 (U.P.) _ FOl'am final- lhe a personalidade, no diu que, sempre atento

mente socorridos os passa-
tempo, e no espaçQ,' a às necessidades da sua

geiros do trem que se eu-; � traços inconfundívt�is terra, muito fizesse por

contrava bloqueado pela ne-'� do prestígio que de há ela ao ponto de, ao ter

�
.muito lhe subll'nha o de entregar' o cargove nas ferrovias 'elevadas de .

SiNTa, desde domingo, a- nome, nos quadros de ao seu sucessor, fazê-lo RIO, 17 (V.A.) - O vesl.

nunciou o Depart�me:rho

dO�"
nossa' evolução histórica. Constituinte estadual em

I
eercado do respeito de tôda a. gente catarinen,se e pertino HUltima Hora" l'e-

Governo de Estrada: Nado- 1935, logo depois deputado à Assembléia IJegislati- com o orgulho legítimo de não haver-lhe atraiçoado gistra o seguinte:
va do 'Estado' na gestão. Nerêu Ramos, até 1937, � a confiança. Tendo resolvido os tres grandes probJe- "Está causando verdadei-

�::!:_........................_......_..................._ sua atuação nesse âmbito I parlamentar foi das' mais I mas de capital, o da agua, o da luz e o do leite, não ra revolta nos circulos de

dignas e operosas, de modo a haver·lhe assegurado foi sem os aplaúsos generalizados de todos os seus funcionarios do IBGI'J o fa-

por tôda a fase em Ilue estiveram suspensas as prer- amigos e corl!eligionários que se viu em dia com os .:: to de permaneceram nas de-
rogativas jurídico-democraticas da represeJ1.tação po- especiais compromissos assumidos para com a capi- ;"": pende:ri.cias· do Institutn
pular no país, urna situação honrosa entre as reser- tal do Estado.

"r
comei numa ocupaçib bl'ancét

vas morais de sua geração de homens públicos, cha- De sorte que, agora eI\tregue às atividades de

�.
'investigadores da policia. O

mados, màis tarde, a prestar serviç�s à reestrutura- sua banca de advogado e da direção e presidência da· mal-estar que produziu. a

ção da política nacional. firma Carlos Hoepcke S. A., nem assim se exime aos ..
vrimeÍl:a intervenção da po�

impulsos do seu espírito realizador, em proveito do � licia no Caso do IBGE pOl'
E, com efeito, quandó foi preciso 'copvocar va- progresso do Estado_ Aí está, por exemplo, uma re- � solicitação do general P()lj ;

lores
.

efetivos para a representaçãó de S�nta Cata- cente iniciativa sua, parà citar a que de momento nos � Coelho, logo desapareceu em

rina à Constituinte Federal de 1946, ei�ló no seu ocorre::a Transpo)"tes AéJ;eos Catarinense, organiza- � virtude do afastamento dos.
, pôsto, alçado pelo voto majoritário dos seus coesta-

.

ção que já situa o nosso Estado entre os que melhor

l
policiais do edificio sede da

duanos, para figurar, ao lado de Nerêu Ramos e Ivo cooperam na solução do problema nacional de trans- organização de estatistica.
d'Aquino, entre os que levaram a conti"ibuição do sa- porte e comunicação. Agora, entretanto, voltaram
bel' e do civismo catarinense à elaboração da nossa Crescendo, cada vez mais, no prestígio e admira- .. 0'1 investigadores, e o fun-
Carta Constitucional da República. O dr. Aderbal ção dos seus correligionários do P. S. D., que lhe re- � cionalismó do IBGE não em-

.

Ramos da Silva foi ali a mesma forte personalidade, conhecem as reservas de energias cívicas sempre .. contra explicação para isso
inspirada nas melhores fontes espirituais e moráis avançadas na defesa dos intel'êsses do povo e do ��

e não esc�.de mesmo a sua

de su'a formação, defendendo os ele�ados princí- inalienável patrimônio político de que. o Estado pó- I t'evolta". .

pios que 'serviriam de normas jurídicas à existência de ainda orgulh&r·se, o dr. AdernaI R. da Silva é,
democrática do povo bra8il�.1.·r.o. éntre quantos tenham enobrecido a galeria dos gran-

� Flatulência? PÓ EstomàcaJi
,i des 'benfeitores de Santa Catarina, o homem em cujas MACLEAN!

Promulgáda a Constituição de 1946, o dr. Ader- qualidades de' .carateJ; e em cujas convicções partidá-
bal Ramos da Silva, ainda em plena atividade pada- rias se devem depor as melhores esperanças e urna

�
_. _

mentar na Câmara dos Deputados, viu recair na sua integral lealdade.
.

pessoa, pelo consenso da máioria do eleitorado cata- Porisso, a data de hoje, que é a do seu aniversá-
� O TEMPOrinense e depois de memorável Convenção Estadual ,rio, muito grata será aos seus inúmeros correligioná- � Previsão do tempo até 14do P. S. D.�que o proclamou ainda desta vez, seu can- rios, amigos e admiradores, que lhe testemunharão o

� horas do 'dia 18.didato, o mais alto posto de govêrno do Estado, -ha- seu aprêço. em sinceros e efusivos vótos de felicida-
Tempo - Instável, comvendo-o assumido em meio às melho!,es expectativas des pessoais.. � chuvas e trovoada.s.'gerais de todo o povo catarinense. E de corno se de-l "O ESTADO" se associa, muito calorosamente, �

.

�
Temperatura - Estável.simcumbiu das graves e excepcionais responsabi.Ii.- a essas homenagens de gratidão, de -amizade e

.

de
Vent()s -- Do quadrante. simpatia geral. -

.

, ..'
.'

"1 ; mL frescos.
.......w....._..._.._...w_.......................__.........,.___..............w.....-••_.__...;.._�........_._......-.._......._..-_.........._.......;.· Temperaturas B'xtre--

mas de ontem: Máxima- 33,G_
Mínima 22,9.

�dição de hoje - !oi pá�s.

Eisenhower
.

para presidente

o IBGE· DOdrdado ;

por investigado
rp.� d� Policia

RIO, 17 (V.A.) - Sob a

alegação de estarem pres'os
sem justa causa e por maior

tempo.que o determina, a lei
na Casa de Detenção de S.
Paulo ,por ordem do gene
ral comandante da 2a Re
gião Militar" impeh'aram ha
beas-corpus ao Superior Tri
bunal Militar os s1's. Deja�
les Rabelo, Francisco Pau
la C.ampos Oliveira, Vitorio
Mortorelil Paulo Nunes Ba
tista, Raul Azevedo Neto,
Osvaldo Rodrigues Gomes,
Elias Cháves Neto e. Jaime
Gon�alves. Os doÍ!; primei
'1'OS pacientes são jornalis
tas profissionais, os dois ul
timas advogado e medico,
Tespectivamente.

_Os impetrantes foram pre
sos na sede da grafica "Ho
je" na càpital paulista, sob
a acusação de, estarem na I
pratica de servi�o subversi
vo, como teria sido consta
tado pelo éncarregado do
inquerito policial militar, -o

tenente cOTonel Diderot Ai
res Miranda. A medida im
petrada foi distribuída ho
je ao ministro Togado Bo
caiuva Cunha, para j'ulga
la.

Reunião dos respoosaveis' peta arrecadação federal
RIO, 17 .(V.A.) - Por dia 21 uma reunião dos prin� I �aboração e a coordenação I dutividade.

Deverão particí
convocação do' ministro Hó- cipais responsaveis pela ar- dos diversos serviços fazBn- par da reunião além dOR di
racio Lafer deverá realiz�ll'- recadação das rendas fede-l darios, bem cOmo sua

me-,
retores do Tesouro, os dele

se nesta cllpii:fll no proximo rais, visando estreitar a co- lhor. eficiencia e maior pro- gados fiscais e do Imposto

le Renda nos Estados, ins
Detores das alfandegas' e

,inspetores fiscais_
J
)

_.

/

. � Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.u. WLADYSLAVA WOLOVSKA MUSSI
E

DR.· ANTONIO ora MUSSI
II�-

Cln�.·Cltniea G.ral·P.ne.

......._pla_ •••peciaü..do da. DOnçAS D. 8l1NHO·

..... •• •...ria.. _,todo. d. dia.Dó.tieoa • tr.taao.to.·
COL.PÓIOOPLt. ,.- BISTUO +-'. SALP1NGOGaUU - •.IITA.o·

LISlIO BASAL

.......rapla ,or ond.. cart....l.tr_•• laolo ..10. Ultra

...... a láfra V.rm.�o.

O'•••lt6riol ,.... 'Traj.no. D· 1. l� andar - adiflclo •••0....
,

"-
......

-

àoriU'lol Da..... 11 11101'•• -, 01'.•ai.l.
Da. 11 ,. 18 1II0n. - Ora. ..II..i.

1INl4l••cia - a.. Saato. Damoo" 8, Apto...

t...

CLINICA
do

DR. GuERREmO DA FONSECA
......u.ta .'etiyo do Hospital de Caridade. i. tU••"..

lutU.toa e C.is:..

�-

OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

·TrataJlleDto e Opera.çiea
BaONCOSCOPIA -'- aSOFAGOSCOPIA

""ra'. .. corpo. ·e::s:trapho. d. Pulmõe. • a.oia.o.

RAIOS X

...... a.areo.. .ar. radioera,ta•. d. Cabeça.
t'I'a...l.....oI.. .ar. eOll"'óle i. e.r. tu 81•••"-. lal!'..

........

BO:a.U�1O DAS CONSULTAr. '

(l'ela �.Dll' - Hospital d. Call'i.t&de).
(A tarde -, Ceniúltório V�.eond. d. OUlO Pr.to, D. I.

'

.. Oua .110 Hori�nte).
a.dlaeia "aUpe' Sehmidt 101.. Telefon. - I.Ue.

(Alto.

, ... I. \
DR. A. SAtNTAELA I

.

("naa.. p.la ".c.ldad. Na-

DR. I. ,LOBATO
FILHO

� ••acI1eiDa .a Uai9.rlÍi- 0 a!'êUto r lral6rt.
.... .. •r..II). 'rUB.RCULOS.

. ."t.. por cenellr.o da ...1.·

.... a Poicopau. do Di.t:rUo

""'raí.

Clrar". '0 Torax
.

"ormado pela raculdad. Nado-

'DR. NEWtON
D'AVUA,

............... - Doea," .....
a••,.. - Proe_l....
•l.trici..... .Hiea

'

lo, , - Conaulta. .... la ,. II
• ••• l' •• 17 hOT...

Ia.al.'neial &ua .ar.elaa. Gst·

IÀ.�""., I - I'OD.: - 1.... ,

lJea..lUlriol aua Vitor .oire- - Aler". _
. - a. 11 .- Te"foDe 1.60'1. Ooanlt6riol ]tua Nao...ao..

o.•• lIlta,1 .... 11.10 laora•••

.... ... 11 laor.a .m d.lanto.
"'••I.'ueia: a.a Vidal :..a_,

_.' 'f.81o.e 1.tal.

'f �.

o ESTADO

DR. LINS NEVES
Dir.tor da .•,ternidad. • m6-

tieo do Ho.pital do Caridad••
OLINICAS D. aliNHORAS

CIRURGIA - PARTOS
A.SSIST.NCIA AO PA��O .:

). OpaRAçO.S OBST&TRICAS
Do.nça. Iriandlllare., tiroid.,

,

....irio.. hipopi.., ace.

DI.turbio. nervo.o•. - .aatad·
U'ada - Raa1mit•.
Conault6rio: ltna "erDando ..-

...... - Tal. 1.CA.
".id. Jt . ., de SatambrO - _.
Or.. e ao... - Tel.••••

�t;�, t��L�A��t� 56�O�!��O �!A!od!��:c
Tel. 1022 - Cx. Poa-', LlZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 19511
tal, 139. CADERNETA N° 00.506

'

Diretor: RUBENS A-
RAMOS.

'

Reprelentallt.••
A. S. LARA

Rua Senador Daatal,
'O - 50 andaI
Tel.: 22-6924 - Rio d.

Janeiro
RAUL CASAMÁYOa
Rua 'Felipe de Oliveira
.0 21 -- 80 aadar

Tel.:, 2-9873 - 810
Paulo

ASSINATURAS
Na Capital

ABO ••• , Cr' 100,00
Semestre . 'Crt 60,00
Trimestre "Cr" 115.00

No Interior
Aoo .. < •• Crt 120,00

. Semestre .. drt 70,00
Trimestre . Cd '0,00

.

Antineios medlaat. toa-.
trAto.
Os orhrinats, . mesmo

aio publicados, ·.10 ••
rio develvidoa.
A direc;ãó não 8., res·

ponsabiJiza pelos toa-'
eeitos emitldos ao. al'·

tf�os auio_doa.

DR. 'M. S. CAVAL
CANTI

Cliniea exclu.i...amonto 'e a1.

anta•.

Ro. Saldanha· .anDlllo, 1..
I,

T.I.fon. ( •.. ) 7M.
'

. PRÊMIO MAIO REM MERCADORIAS NO VALOR D�
CR$ 6.000,00

Aproximação Superiores Aproximação Inferiores.
Em Mercadorias no Valor Em Mercadorias no Valo!"
de Cr$ 1.000,00 Cada Uma

.
de Cr$ 500,00 Cada Uma,

Caderneta N0 00.507' Caderneta N° 00.505
Caderneta N° 11.700 Caderneta N° 11.6.98
Caderneta N° 17.392 Caderneta N° 17.390
Caderneta N° 05.647 Caderneta N° 05.645
Caderneta N° 04.611

.
Caderneta N° 04.609

O resultado acima é do sorteio do mês ele DEZEM
BRO de 1951, extraído dos cinco primeiros prêmios da.
extracão da Loteria Federal de 29 de Dezembro de 1951..

>

Florianópolis, 31 de dezembro -de 1951.
'

VISTO
Orlando L. Seara - Fiscal de Clubes de Sor-teios.

em Mercadorias '- Interino.
--_._--_....._----.....;_.._

Dr. Julio, Dom Vieira

Ore Alvaro de
Carvalho

Doençu de CrJ.�ç..
Consultório: Rua Traja

DO s/no Edif. São Jorre -
l° andar. Salas 14 "e 15.
Residência: Rua Bri,a

deiro Silva Paes, s/a _ 110
andar. (chácara do Espa
nha).
Atende diAriamente das
l' hs, em 'diante.

DR.ALFREDO·
CHEREM

C.noo Naeiónal ...

.aatoi•..
DR. M'AR-IO
WENDHAUSEN

.

Clfniea' m'4ic� .4. adulto. •

eriaDta•.
CouoltOrio - R•• JoAo f"into.
li - Tel.•. 7111.

Conculta.: das 4 ã. ti laora•.

R..idaneia: Jto. .at.... J'
. olor ... T.I. 8U.

.

Dr. Aniôôh{Mnmi de arauão
Comuaiea a seus clientes e amirOB Que rejo

.leiou a clínica nesta Capital.
CONSULTÓRIO: Rua Nunes Machado •

(coDsultório Dr. Oswaldo Cabral) - Da" 16 à.
17.30 horas.

RESIDltNCIA: Rua Bocaiuv_. lS5 - Tel ..
toae M-7Uo.

h·dir.tor '0 Hoaplta: Colonl.
lant'Ana.

Doenli.. n.no... • m.Dtala.

Impoteúeia S.xual.
a". 'l'iradeata. D· I •

Con.ulta. da. li .. 1. 1101" •.
FONa: •. 7t8.

".a. "lia BaDco. 8&1'a1."., .4
- aatr.ito.

Dr. Renato Ramos da· Silva I

Rua
Advogado

Santn, ,Dumont, .12 - Ap. 4

Jos4 Medeiros VieiraDr•

Calla Postal 150 .• Itajaí .• Santa Catanna

-

" FONES�� .211 .c....o P.tI.� 54S
•. .,0.'

J(fUClIAIf", ·PROSEBR ..e ""R.outI �

Formado pela Faculdade de Ciências Médicas da.
Universidade do Distrito Federal

Especialista em doenças dos olhos, ouvidos, nariz e·

garganta.
Ex-assistente na Pol icl in ica Geral do Rio de Janeiro,

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

Curso especializado em Tracoma no' Departamento>
Nacional de Saúde.

.

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

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

diagnostico e controle da pressão arterial.
.

Tratamento e Operações na Especialidade ..
Consultas: Diariamente das 9 às 12 horas e das 15-

às 18 horas.
'

Rua 9 de Março, 594. - Joinville -,Sa.nta Catarina.

_----......_------_
\l"At;A UMA VISITA A

I FABRICA DE MÓVEIS,
,.. �............. DE ..

...... kIIIIRodrigues
&San'os

"'ÚlZP UM A & IRMÃOS
Cons. Mafra, :�7

f 'l()r'ianópoli�

nal da .edie1n.. 'l'i.lolo".b •
tb:-t.tarao .. BOII,ltal Pato

Tiaioeirarailo do Do.pital Nula
lial'UiCú •••Dielmio .Iudlciário

aamo•• Cur.o .da' a.peeian..i!i.
... Capital "ad.ral. pelo S. N. T.•x·interno a·b.
tb:-1Dwao •• Saata Oa.. ••

a..iatonto da Cirutaia .. Prel.

....rle6:r& .. alo d• .Iaa.iro•. ( Ueo Pinheiro GlIim.rle•. (ato).
OHai..· �6dlca - Doenta. Nar. Con•. : :reUpe Schmidt, ••.
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DO SOLICITADOR WAL Beneficiamento em Geral.
DIR CAMPOS Madeiras 'para todos oa

Advocacill em geral .. Fins, Aberturas, Assoalho&,
F.uDciona junto 8008 lastJ· Forro Paulista, etc., Mad�i

tUt08 e Caixas de Aposenta ras de Pinho, Lei e Qualíd� ...

doris. Acidentes do Traba· de .

lho. Inventários. Sociedades Escritório, Depósito _

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de Maio
Escritório: Rua Vitor nO 777 - Estreito - Floria·

I M.;r����:-m-� :�:nó:O--�'-g-U-r-d-n-ç-a- I
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I
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TLANTIOA RA,O'O
'os. ·MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIPADES!

·RA,DIOS ELECTROLAS -. AMPLIFTCADORES - TRANSMISSORES - DISCOS TOCA-DISCOS, AGULHAS
E.'I\'CERADEIRAS GELADEIRAS LIQUIDIFICADORES ,- BATEDEIRAS - VALVULAS ALTOFAlAN'FF$ - RE';.··

SISTENCIAS CONDENSADORES' ,

*

o mais cQmpleto estoque de peça� para 'radio
Rua, 7lde Setembro. 21 e 21 A - FJorhmópoli�

I
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apresentam-se noivos

PERDIDO I

Perdeu-se um paletó, côr
,marron, de casimira, entre
o Estreito e esta Capital. Pe

................_....·.w.t".,....;..-�•...,.....,.........w.........J".·...•....·......., de-se a quem o encontrou

ICurso de Humanidades ����:��.-lO na Alfaiata,ia

Presos "or tere. "

organizado am
cOllel.
BUENOS AIRES, 17' (U.

P.) - A policia anunciou
a prisão de 61 pessoas, en

tre as quais 25 mulheres.
Os presos são acusados de,
organizar um comicio pe
dindo melhores condições
de vida, apesar do decreto
governamental proibindo as
reuniões publicas. A poli
cia informou que os infra
tores da lei eram membros
de uma orga11ização comu-

nista.
' ,

A.S.

-

Florianópolis, Sexta-feira, 18 de Janeiro de 1952
------------------------------------------�� 3

•

..

Vida Social I A r t e 11)!obe Dos lua- Tudo Cresceu! Menls a 'nlícia
FAZEM AN.OS, HO�E.: I A t piárins .

Cata- Abordámos, há dias, quan-
- João Artur de Vaacorr-] Í!l:'8 êste mês o ceacerte rJ",nfll"e",$ do focámos o chocante con-

-celos. { tl traste entre o notável pro-
.- Antonio Carlos -Dutra. I de flze D(lls ..c., W

Recebemos, e agradece- gresso de' Chapecó e seu

- Adelina Barros da cos-l
r ..., mos: 1 - Tenho o máximo precartssímo e antiquado po-

"ta, digna esposa do S1'. Bo- Ilze Dossow é um dos va- sérios e encantados, Solimar prazer em comunicar a V, liciamento o fato de uns

Jívar Natividade' da Costa lores artisticos estudando de Oliveira. Sia. que, em Sessão de As- poucos desordeiros lá ope-
'funcionário do Banco 'd; com Oscar Borgerthe, o "i0- CORREIO DO POVO sembléia Geral, realizada a rarem sem nenhum temor

.Braail, em 'Curitiba. linista n. 1 do Brasil, gra- (Porto Alegre _ 5-5-50). ,. 2 do corrente, tomou posse de repressão já que a po-
- Juraci Sales, digna es- .ças a uma bolsa de estudos, um sensível amadurecimen- a nova Díretoría do Clube licia é quase nula, e acarre

posa do SI', Antonio Sales. i Do seu valor, falou a im- to de sua arte jovem e co- Inapiários Catarinense, ór- tarem para' mesmo injusta ---,----------
..... Elarly Francklín Roo- prensa: municatíva. Sensibilidade é gão dos funcionários do Ins- má fama; fizemos sentir CODCArlO
It d C t L· f'} R' d J' A NOI f 1 tituto de Aposentadorla e que o clima de insegurança .:;

.seve a os alma, 1 ho
'

10 e aneiro - .�.l.
,

- que não a ta a essa íntér-

'bdo Sargt. Davi de Moura 1/-' TE 22-7-1942;;:_ possue emo- prete, Aldo Obino, Pensões dos Industrtários, que lá existe não. é
.

fruto,' en,aliclo
.ma. i ção, sensibilidade e finura. llze Dossow, ainda no neste Estado, assim consti- como pensa a maioria dos

, , : G. de Miranda. corrente mês de janeiro, da- tuida: que não, conhece a, região, IS. I T
Clube I Dê uma crônica de seu râ uni. concerto de violino Presidente: Dr. José Mu- de um povo de ma índole

' ,. •

rilo da Serra Costa. mas, muito ao contrário, o
Sera sempre na noite de

, [mais recente concerto ex- no Teatro Alvaro de Carva- 22 d fl t t f
.

t
'.. .

h [J ,c, VI'C'e-Presidenta: Ubiraja- resultado de andarem des- ..0 uen e, e,rça- eira
,POR UM CARNA"TAL ME-' rarmos o seguínte trec o:' no, com programa que; 0-, .

T,

"S d d ra Peres Barbosa. preocupadamente livres al- proxima, no eatro "Alvaro
LHOR ; eu po er e expressão é portunamente daremos a de C Ih "

Ii-

f' t El Ii Secretário: Mar,ia Lucy guns bandidos, forasteiros ,arva o que se rea 1-

:.;30 Concurso de' Mu'sl'ca'" as.cman .e, .

a possue um púb ICO. zara o grande CONCERTOo

I
. ,Schaefer Lehm.kuhl. na sua maioria, Queremos DE' 'PIA'NO d

.

"Carnavalescas I es,
ti o pro.pno, 0. ,q.ue. torna a mUI gr
d té Cam!.... Graya_-Pij. 20 Secretário: Etelvina agora assinalar um fenome-T" .•

" acio-

O LIRA TENIS CLUTBE,' o ! am a �als rneri or.la sua sa e inteligente senhorinh
�

A d me. Mei.. dai melhoH.a. Maria de Mello Santos. no que se dá em Chapecó, "

,

a

clube das grandes realiza- i, flxpressa_o. aprrmora a Marcia Tavares da Cunh
Ih' pelo. me.orea preço••6 •• 'I'esoureirn: José Ruhland mas que até hoje nenhuma '

a

ções, por seu Departamento': expressao me reserva �lm CASA: MISCELANIA _ Xl*' J medida foi tomada no sen-
Mello" cuja rend� .total re-

.,.soci,al e Artístico, lança, "lu.g,ar,de destaquenos meIOS
C -Ih' i '�f

' 01'.
" tíd d

'. vertera em benefício da So-
"t t .011(1,"" e 10 llIlla Ta 2° 'I'esoureiro : Adão So- I o e evitar as suas ne- ,.

d d 'd A' T'tambem este ano o 30 Co _

ar IS lCOS nacionais e mes- cie a e e mparo, n
'm inter c' ." F S

A
bierajski.

.

fastas consequencias: as b ' I
aos u-

-eurso de Musicas d0Car a-
o 1 "na ionars'. :, .

dlart Dei' do ercu osos� na
(J I d D',) 5 5 1':1 e .,a Orador: Dr. Nilson Vieira policias do' R. G. do Sul e

.

'val que, por certo, alcanca- orna o la - - -[}

Borges. do Paraná e bem assim a ,Em_ se trat:m�o de um

.rá o mesmo sinão melh."
- Porto Alegre. I It I fim tão altruístíc, 01, CORREIO PAUT S O I O 8 lar os Diretor Cultural: Lúcia Gendameria argentina me-. .

o a �ue. se,
,-'Sucesso dos que foram reali- __

' LI TAN 'destma o festival artístico
(" P I Vitória Speck. lho!" aparelhadas e mais nu- ,

•
,

zados em 1950 e 1951. ,sao au 0- 5-11-47-). No-

D'alses
e de se esperar que grande

t II D ' Diretor Social: Helena merosas q
-

Assim é que desde dezem- �mo� em ,se, o�sow. mu- ue a nossa;. nao será a: concorrência àquela
" 1 d d f t I O Simone Perrarí. dão g ríd lf it'bro que o Lira Tenis Clube srca 1 a � ma e in e igen- PARIS, 17 (U.P.) ua 1 as aos ma eito- casa de diversões, mórmen-

.abriu as inacricões para o te; atraves de fraseado bem Egito anunciou que se os
Diretor Esportivo: Ed- res que tentam operar nas t d h

.

h'e< .,

mundo Pereira dos Santos,
e quan o a sen orm a

�l1otavel concurs� de 'compo- con�truido, Campos Ver- Estados Unidos, a França suas jurisdições, por move- Marcia Tavàres se apresen-
;;sição musicais para o Carna- 'guelro. ..,'

e a Holanda ou a Noruega Conselho Fiscal: rem contra os mesmos p�r- tará em público, 'pela pri-
vai de 1952, que tem por ti-

O ESTADO (N Iterol enviarem vasos de guerra
Presidente: Dr. Telmo seguições constantes; o' re· meira vez, tendo escolhido

28 8 49) d Vieira Ribeiro. lt d' 't d 1-tulo: _ Por um Carnaval ,- -,' .... possue um e- para as aguas t�rririais e- su a o e que mm os e es mui eS,pecialmente a sua

'Melhor, JlC.adISSlmo poder de expres- gipcias a fim de procura- Membros: Dr. Paulo Fe- acossados de um para Oll- terra natàl para esta apre-
BASES INICIAIS são e grande marcabilidaçle, rem manter abertas à nave- lipe, Ewaldo Mosimann, . tro lado, fogem para Chape- sentação..

1) - Todos os composito- Céu da Câmara"
. , , gação do Canal -de Suez a 2 - Esperando merecer có onde encontram quasi O espetáculo é dedicado,

:res poderão concorrer com
A GAZETA (VItOrIa - sua' atitude será considera- valioso apôio de V. Sia., que sempre, pela dificiência da 'conforme já noticiamos, ao

-uma ou mais musicas,' nas 22-7-49), Lembro-m: de a- da de agressão. poderá contar com a irres- 'policia catarinense seg,Ul':]' emérito professor Guilherme
categorias de marcha e sam- penas ha�e� �onh�cldo\. um A Inglaterra apelou à es- trita colaboração dêste Clu- impunidade; é que a nossa Fontainha, cujos, ensina-
-lia. sendo obrigatorio a 1e- grande .vIOh1l1sta nacIOnal sas q\latro nações para que b�, apresento-lhe de alta es- p�licia a�én: de red.uzida rio m�ntos muito concorreram
tra e. a orquestraçãõ; ,nesta cIdad:, antes de I.ls:e a auxiliassem a manter o tima e distinto apreço. numero e amda pelada em para que a senhorinha Mar-

2) __ Será facultado o
Dossow, FOI Raul I:ar�n.lel: movimento de trafego atra- Maria Lucy Schaefer s:u movi1l!ent.os �Ol" n��. ciQ...Ta:val'es-alcan�asse·e al-

1.1,�Q�q.�,Il@lldonirno � ra, 4 �ar.te... dess_a �nlllá; e ve2J da estrategit!a �ia�d'a;:: �l\nt]Hihl"'=- 'Secte'fáfio"_' 'dIspor de meIOS adequados to grâo de cultura e saber
3) _; As illscricões encer-

de uma pureza tal) 8urpreen- guá� "A chegada de navios '
'. I onde avulta o da �a�ta de qu�e PQssue, manejando o

Tam-se ás 20 hor�s do dia dente que nos desloca ç.o de guerra ,desses paises, transportes; a polICIa de piano com real desembara-
'29 do corrente mes;

nosso tempo, que nos põe contudo, seria conside-rada Panei mO'eda Chapecó é desprovida de ço e vencendo as dificeis
4) - Da Divulgação: O uma violação da convenção 'r"

",

elementos montados e ,não páginas clássicas de Beetho-
Clube autorisa aos cantores 'scola de Baila'_ do Canal de Suez, datada de

em "ircola"a-o possue nenhum veículo a ven, Chopin, Liszt, Mozart,
'-€ a orquestra a executarem li 1883" - afirmou o dr. Mah- " '" motor. Debussy e ou'tros, com ga-'
as musicas inscritas em to- dos CI&ssicos mou!" Azmy Beky porta-voz RIO, 17 (V.A,) - Em 30 Sem meios de transportes lhardia e precisão.
,.:ias as reuniões dançante� , a <Ia delegação egipcia, 'n:-.s de novembro' do ano pas�a- condizentes c!)m a grande Aplaudamos a jovem pia-
-que serealizarem até a data A professora Albertina, Nações Unidas e provocaria do o papel moeda em circu- extensão territorial e grau nista conterranea, concor-
do encerramento. Fará pu- faz saber -as candidatas às um apelo de seu país :à làção somava , •• , ... , .. "" de evolução daquele muni- rendo para a obra filantró
bl'iear as letras nos jornais aulas de "Bailados Classi- ONU".

'

Cr$ ,33,968.269.880,00. Se- ,cipio, é humanamente im- pica que é a campanha em,
''f! em avulso, á proporção que

cos" que, afim de não pre- Acrescentou, ainda que gundo quadro demol1strativo possível a policia desenvolM prol da S, A. dos Tuberculo-
-forem sendo recebidas; judicar as atuais alunas, as se esses países enviarem au- dos valores organizado pela ver um combate eficiente sos.

5) - Será promovida uma novas matriculas se fecha- xilio tecnico, pilotos e ope- Caixa de Amortização, exis- contra os pertubadores da

,'t:lxibição publica; rão definitivamente dia cin- rarios de docas, tal como su- tiam em 31 de dezembro I ordem. Urge pois, que os

6) - Serão conferidos co de fevereiro, 'Igeriu a Inglaterra essa me- Cr$ 35.316.943,254;50; o que Iresponsaveis ataquem dire-
lH'emios aos vencedores até Praça Quinze de Novem- dida seriai conderada pelo correspondeu a diferença, tament� o problema dando

'-() dia 29 do corrente mês bro, 8 - 30 Andar. Egito como "inamistosa". para mais de ... , .... "., .. J à heroic!1-.e operosa popula-
<luas categorias de marcha Cr$ 1.343,673.374,50. ção daquele municipio a se-

€ ;�mba�, compo,i,õe, po- }?articipaCãOderão .ser entregues 'até (') Lino Pettená '! Alfredo DamascenQ da
"({ia 29 do corrente me!! ao e I Silva
sr" Anto�Iio Pereira e Oli-( Eugênia Pettená e
VeIra, DIretor Social, e se- \ FRANCISCA C. DA
;..rão julgadas por uma co- (: p�rticipam aos párentes SILVA
missão durante a exibicão a e pessoas" de suas reIa- participam aos paren-
ser fe�ta em dia e hora- pre- I ções o contrato de 'ca- tes e pessoas' de suas
viamente designados, sarnento de seu filho I relações, o contrato de
8) - ,Os originais das RODOLPHO, com a ,I ,casamento, de suá filha

,composições ficarão com o srta. Adta C. Damas- ARITA, com o sr. Ten,
Lira Tel11s Clube. ceno da Silva, I RodolPl!o Pettená,
Florianópolis, 12 -de .)·a- S t S P 16 1 1952 F' I' S C 16'1 1(\!::"�n 'os, . .;

- -

,
< po IS., • .,

- - " .......
neiro de 152. 1 ;

Departamento So,ciai e Ár-
ti�tico.

..

gurança e tranquilidade que
bem merece para continuar,
como vem fazendo, a obra

'

,grandiosa e louvavel de eu:'
grandecer Santa Catarina a

custa do trabalho laborioso
e fecundo que vem desen
volvendo na lavoura, . nas

industrias e no comércio.
S. SURI

811
da

,lira T.

RODOLFO e ARITA

ARTIGO 91
Curso fundado em 1940

Matrícula para 1952; dias 30, 31 de Janeiro e 10 de
Fevereiro - das 19 às 20 horas, na' Faculdade de Direi
to, sala dos fundos.

Reabertura das aulas; 4 de Fevereiro.
. ..•Aviso; Os caI).didatos façapt empenho por uma fre
quencia desde o 'início do ano letivo, para aproveital"em
as aulas 'básicas lnlClálS.

'

Informações prévias - Almirante Lamego nO 67.

.. '.

(I • ! /
I

I

/

I ,/

l

/
_/

,Maquina de
costura
.. Vende-s!3 duas maquina:;;:
Uma de marca "RENER",
completamente nova e uma

"SINGER" (usada) ver e

,
trat'ar á praça XV de No·
vembro, nO 20 (altos do res�
taurante Roe�).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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4 Plorfanõpolis.t Sexta-felra, 18 de Janeiro de ·1952
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o ESTADq

ao que apuramos, o player Usni, médio esquçrdo da Sel�ção" será
contratado pelo C� R. .Flamengo,· devendo segUir para o RIO apus os

compromissos de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de Futebol

Esportivo
.",-..-.;.--._..._,..�...........,..,...............-:---....._.......-.."!'.-.-..-.-.-J'f."".-.-....-.--..----••--.-.--.-•••_-.....

-

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

""O

bisar suas atuações ante

riores, não deixou de repre- SO'CIEDADE DE ASSIS
sentar um perigo para a ci- TENCr'A AOS LAZAROS E
dadela f'lamenguísta. Boa DEFESA CONTRA A LE-Aspécto imponente apre- onde se faz sentir o equili-" Aluizio encerrou a conta- HELIO Substituiu atuação.

sentou na noite de terça-fel- brio de forças. O Flamengo' gem, marcando o 40 ponto I Gringo na 2a fase. Jogou . EÚCLIDES _ Deixou a
PRA, EM SANTA CATARI

NAra o velho estádio da Fede- realizou uma partida m.a�- I
dos .rubro-negros. Resulta- pouco. mas com ,acerto .. '

.

desejar o meia do América, I Del]-
.

.

. (Reunião do Conse horação Catarinense de Fute- nifica, com Garcia, Biguá, do !mal: ��amengo 4, x

Sf:-l' IN�:)lO - Coolde,nadol in- embo�.a tenha se esf?r�a�o berativo)bol, quando tivemos o agra- Dequinha e Indio soberbos, leçao Catarinense 1. cansavel. Joga pala o con- bastante, Sua substituicãc CONVOCAÇÃOdavel prazer de 'conhecer o .demonstrando que são era-
.

Apreciação individual' junto, armando muito bem de nada adiantou,
.

São convidados os srs.conjunto do Clube de Rega- ques na verdadeira acepção FLAMENGO as tramas. Excelente "per- RENE -:- Pouco se empoo 'Membros do Conselho Deli-tas Flamengo, o famoso grê- do vocábulo.·Enfim, a tem- GARCIA - Estupendo I) formance". nhou o extrema do Ol ímpi- beratívo para a reunião .

amio da Gávea,
,

'

\ porada do Flamengo em goal-keeper que o Flamengo ESQUERDINHA - Aporr- co. Regular sua conduta. ter lugar na sêde social Edi-Milhares e milhares de ,fi- Santa Catar-ina, revestiu-se fOI' buscar no Paraguai. tado como o "player" cario- SUl' O't 1" ,J l-' -:- ex rema uo ficio do Ipase, 40 andar, às'f'íciouados passaram pelos de e�tt'ondoso êxito técnico Praticou defesas de grande ca de 1951, como Joel so- Avaí substituindo René, deu 20 horas do próximo dia 24-arnplaé portões daquela pra- e financeiro.
.

vulto,' arrancando fartos ::1-' f'reu a rígida marcação de alma nova ao ataque. Sua a-
e no caso de não haver nú-ea esportiva, evidenciando o Brilhou a Seleção plausos da assistencía. Jalmo, Centra com in crivel tuação foi muito superior '1
mero legal, uma hora depois,gosto do ilhéu pelo esporte Apesãr dos pesares, o B1GUÁ - O trabalho do perfeição, possuindo um for- do atacante blumenauenso.
com qualquer número a fimmais 'popular no mundo in- nosso scratch em sua pri- zagueiro direito foi magn í- te "shoot". OTAVIO __:_ Entrando nt'. de deliberarem sobre a se-teira. meira apresntação ao públi- fico sob todos os aspéctos.

-

SELEÇAO 20 tempo em substituição a guinte ordem do dia:Que melhor presente po- co da Capital deixou impres- Marca muito bem e dístrí- VIANNA - Teve duas Euclides, não convenceu. O a) discussãõ'e votação do(leria ter dado o Paula Ra- são favorável.' É verdade bui ainda melhor. Um gran- falhas lamentaveis, sendo I') I herói dq campeonato Cata- balancete, contas e relatomos Esporte Clube ao, pú- que não apresentou um ele- de "player", causador do 1° e 3° goals do rinense de 1950 foi logo .su- rio da Díretoria, referentesblico florianópolitano senão mento à altura para a guar- PAVÃO - Não passou de quadro carioca, embora te- bstituido por Patrocínio que ao. 20 'semestre de 1951; euma exibição do clube mais da da cidadela catarinense, regular o desempenho do gi- nha praticado algumas in- igualmente nada fez. do' parecer do Conselho F'is-querido do Brasil. E o pú- mas o desempenho das li- .gantesco zagueiro esquer- tervenções dificeis. Seu no- PILOLO =r: Produziu pou- cal;blico recompensou os esfor- nhas foi satisfatório e evi- do. Possui um chute poten- me não é muito recomenda- co, substituindo Vico. COIl- b) assuntos de interesse
ços dos dirigentes paulaínos denciou a eficiencia do tíssimo, sendo encarregado do para o dificil posto de tudo não decepcionou. 1 social.comparecendo em massa ao "coach" Lourival Lcrenzi. dê cobrar todas as faltas guarnecer o arco da seleção / O JUIZ I Florianópolis 14 de Ja-estádio áa rua Bocaiuca' e DoI1y estava escalado para' dos contrários. catarinense. O arbitro da peleja foi o l neíro de 1952.

'

dando um saldo apreciável guardar o arco ,e não o fez BRIA - Um bom elemen- JALMO - Indlcustivel- ,111�Z Gulata, do quadro de," Dietrich Von Wangenheím,com 'o qual o campeão de por questões financeiras. Ai, to. Agradou o desempenho mente a melhor figura do JUIzes da Segunda Catego-, Presidente.47-48 pretende armar 'um Lorenzi não teve outro re- do, médio avançado, trio-final. "Amarrou"
_

com- ria da Federação Metropo- i Alves Pedrosa. 10 Se-
) grande quadro para a re- médio senão lançar mão de DEQUINHA - Um "pi- I pletamente o famoso Es- Iitana de FuteboLDe,cepcio-. cretário.conquista da hegemônia do Vianna; que vinha realizan- vot" de recursos técnicos querdínha. Está na sua me-. nou, revelando-se fac(�io"c:.
futebol ilhéu: do bons treinos no scratch. insuperáveis. Possui um f'o- lhor forma técnica e fisica. Deixou de consignar duas

AIExagerado o marcador Na linha média está o pon- lego como poucos. Seu es- Dificilmente perderá seu no- penalidades máximas contra usa-seVamos falar da. peleja que to alto da nossa represen- tilo é calmo, marcando com vo posto de zagueiro marca- o quadro .caríoca. Entretan-
se feriu terça-feira à luz tação;' Realmente, Víco, segurança e alimentando dor de ponta. Jalmo cum- to, não se justifica a agrego Aluga-se uma casa bem
dos refletores entre o F'la- Agostinho e o sensacional,muito bem o ataque. Sem priu no noturno de terça- são de que foi alvo por par- confortável, à. Alameda
mengo e a seleção Catari- Osnt já podem estar descan- 1 dúvida alguma, o melhor e: feira, a melhor atuaçãO' de' .te de torcedores exaltado13' Adolfo Konder nO 6.
llense que disputará .o cam- sado,s que não perderão se,us !lemento do bando visitan- sua carre�ra.

• qu� inva�iran: o gramado Tratar ao lado nO 2, na

peonato brasileiro de fute- postos. GI'a.ndes valores, tec- .te., ANTONINIIO - ApezaI apos o apIto fmal. A propc- armazem.
boI.

.

n'icos e ardorosos, os tres ALMIR - O substituto de de baixinho e gordo tev� sito, vál'Íos jogadores do ------------
Precedido de uma vitória brilharam totalmente. Não Jourdan esteve esfol'çadís- uma lftuação que' pode se!'

I
Flamengo,

corren.
do em so- ,A..gen fes 'em Brusque pelo escore de mereciamos perder como simo, atu'ando com agrado, considerada bôa. Foi .o mais corro"' do arbitro foram'

3xO, frente ao campeão do, perdemos por 4 x 1. A .S01'- principalmente na .primeit�a empenhado dos 22 jogado- igualmente atingidos pel::. (INTERIOR)
Estado - Clube Atlético te naturalmente esteve sem- fase do prélio. res, Entretanto, precisa vi-Ifuda de eI'ementos sem ne- Preciso em todas as cida-
Carlos Renaux - o "onze" pl'e ao lado dos púpilos de JOEL - O tão comenta- giar melhor o "center" con- nhuma noção do que seja €� des e .vilas. Ambos os sexos,

do Flaplengo aprésentou-se Flav·io Costa. Esse o fator da do Joel, protagonista de· um trário. ' dllcação esportiva, É neces- Boa oportunidade. Q'timas
com todo o seu poderio dian- nossa derrota. Teixeirinhr.- dos maiores ,"casos" do fu- OSNI - Maravilhoso, �) sário que a .F. ·C. F. impt.- condições. Escrever Cia.
te do scratch formado por e Saul perderam duas opor- tebol carioca,. não poude médio esquerdo ,do Paimei- ça-os de frequentarem a" Brasil C. Postal 3717 - S,

'

L·ourival. Lorenzi. Como es- tunidades de ouro. realizar o que dele espera- ras, de Blumenau. Deu con· praças esportivas. ;' Pau10.
petaculo o confronto interes- Os Goals va o público. Marcadíssimo ta do recado, anulando coin- OS QUADROS
tadual agradou em cheio. O A contagem fui àberta aos como estava pelo ardoroso pletamente os ponteiros Joel FLAMENGO _ GarcIa,
,público vibrou como nunca 7 minutos, por intermédio Osni, Contudo, revelou qua- e ,Nestor. Como JaImo, difi- Biguá e Pavão; Bria, De--
aplaudindo as jogadas. De de Gringo, bem servido ·por lidades; cilmente deixará de integrar quinha e Almir; Joel CNes- Convocaçãouma partida 'equilibrada, Joel. Falhou no lance o NESTOR - Autor de o scratch. A nosso veT, Os- tor), Aluizio, Gringo (He- De ordem do sr. Presiden-
sensacional e emocionante, guardião' Vianna., Aos 40 goals de grande feitura no ni foi a figura dominante da lio), lndio e Esquerdinha.· te, convoGo todos os' asso
.surgiu uma contagem que de minutos, com um shoot po- campeonato 'Carioca, subs- noitada. SELEÇÃO Vianna, I

ciados para l"t:mnirem-se emmaneira. algumà espelha tentíssimo, de ,fora da área tituiu Joel na fase derradei- GOSTINHO - Um gran- Jalmo e Antoninho; Vi:o I sessão, no próximo dia 20-,com fidelidade o que foi a Testinha' igualou a conta� ra. Jogou bem, marcando o de centro-médio. Muita fi- (Pilolo), Agostinho e Osni; !Domingo, em sua sede 80-
porfia, Não queremos aqui gemo 1 x 1 no primeiro tem- 30 ponto dos' rubro-negros. bra, técnica e entusiasmo, Testinha, Nicolau, Teixei-I ciaI, à Praça 15 de Novemdesmerecer o triunfo'· fla� po. No segundo tempo, aos ALUIZIO - O mais em- as caracteristicas' do joga- I rinha,; Euclides' (Otávio e! bro, às 9 horas, afim de ele
menguista. Ao con�rário, ele 10 minutos Aluizio desem- penhado do ataque, não cbe- dor, Outra figura do cote· depois Patrocinio) e Renê gerem a nova Direto'ria, que-foi merecido, pois foi o qua- patou e tres minutos após gou todavia'a e.gradar à as- jo. (Sau!'), irá reger os destinos destadro que menos falhas aprc- cobrando uma falta de fora sistencia. VIOO - Reaparecendo A PRELIMINAR no período de 1952-1953.
sentou. Não concordamos é da área, Nestor marcou o GRINGO - Muito luta- aos olhos dos ilhéus, após o jogo entre o quadro de Florianópolis, 16 de ja-com a diferença de tentos, 130 tento. Nova falha do a1'- dor, fez o que poude. Agra- longa ausência, o médio di- Como aperitivo tivemoB neiro de 1952,

�ois 4 x 1 nã_o, é escore q,ue I q,ueiro c�tarinel1se. Nos �!- t dou, enquanto esteve em reito volante do América Paula Ramos e o onze ama- Aldo Beck _ 10 Secre-
'ile pode admItIr em pele.]"" tImos mmutos da peleJa, 'campo. confirma sua admiravel dorista do Flamengo, ambol" tário.

Placard que não reflete o andamento do equilibrado
prélio. Osoí, Jalmo, Dequinha e Biguá as figuras de
destaque. Aluisio (2), Nestor, Gringo e Testi.nha, este

para o .seratch, os goleadores. Quadros. Juiz. Prelímí-
nar.. Renda recerd em gramado's catarínenses.

1
classe, Bom marcador e desta capital, vencendo o 011-

I
construtor emérito, ze paulaíno pelo escore d�

TESTINHA - O antigo 1 x 1. Dirigiu o jogo o sr.

avante do Bocaiuva, apesar .João Sebastião da Silva,

de não ter efetuado uma A RENDA

grande partida revela ser o Bateu todos os recordes

melhor extrema direita ao em Santa Catarina a arre-

Estado, Possui qualidades. cadação verificada terça
Foi o autor do único tento feira. Cerca de 130 mil cru

dos barriga-verdes. zeiros acusaram as bilhete-

NICOLAU - Muito cava=] rias do estádio da rua Bn

dor, jogou com alma e de- caiuva.

sernbaraço. O melhor ho-
mem da ofensiva catarincn- � .

se.

TEIXEINRIHA - Sem ,EDITAL

flamen�o 4 X Seleção
.

Catarinens�

SOCIEDADE CATARINEN
SE DE BELAS ARTES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Herança do Cão C O n V O C a ç ã o
DE PITIGRILLI ORDEM DOS ADVOGADOS DO BttASIL

(Especial para "O Estado"). SECÇÃO DE SANT ACATARINA
BUl<JNOS AIRES - (APLA) - Para dar um pouco De ordem do sr. Presidente, e, nos termos do art. 38

«de "thrill ing" :ao setor menos inteligente de seus leitores, do Regimento Interno e art. 59 n. III do Regulamento da

-os diários publicam, de vez em quando, noticias como Ordem convoco os 81'S. advogados inscritos nesta Sec-
-esta: "O rei do Egito perdeu, no Cassino de Canes, c in- ção e no gozo de seus direitos, para a Assembléia Geral

-quenta milhões".' Extraordinária' a realizar-se dia 25 do corrente, às 16

Que imoralidade, que vergonha que um homem pos- horas na séde da Secção à rua Trajano n. 1 (Edif. do
:;ft'l. permitir-se perder uma tal soma! Quanto bem pode- Montepio do Estado) .

..ria ser feito com cinquenta milhões! .. Assunto aumento da anuidade para 240,00.
No dia seguinte: "No Cassino de Canes, o rei do I Nos termos do artigo 600 do Regulamento da Ordem,

::Egito -ganhou cinqaenta milhões". Quanto bem poderia si na data e hora mencionadas, não houver número, nova
Se}!" feito .. , f •

assembléia será constituida em 2a convocação, em o dia

Uma senhora designa herdeiro universal o seu cão. IOde fevereiro próximo, à mesma hora, decidindo-se en

I�Cifras ·fabulosas. O cão - segundo as clausulas do tes- tão, com qualquer número.

.tamento - deve G"Jntinuar vivendo no castelo.la uma tem- Florianópolis, 11 de janeiro de 1952

'llel'atura indicada, 'ser nutrido de conformidade com cer- (As.) Waldemiro Cascaes - 10 Secretário.
;-'1;0' regime, curade por determinado veterinário, ter à dís

vpoaição (de suas .earreiras e passeios tais ou quais cria-1,:rlos, .

as .árv..o:res, prediletas para suas breves paradas e,

1.·)Or sua morte, 'um sarcófago de pórfido com epitáfio em

I.earacteres de 'ourtl. .

- Uma ··louca! - exclama o homem de. senso comum,
.

. indignado 'pelas desigualdades econômicas. Quando bem Ipoder-ia ser feito sôbre a terra com o dinheiro deixado

:'lIiO'_'C��: -certamente, este o argumento formidável que in-I
vvoearam os primos e 'sobrinhos da defunta senhora, para I
.subtrair o último osso e, coleira ao imerecido herdeiro de

I
'tanto -esplendor. Primos e sobr-inhos cuja suprema sabe- I
;(dai'ia, .

se o dinheiro tivesse tocada a eles, teria consis- I
;iido em guardá-lo em uma caixa' de ferro ou invertê-lo a I

:i$,50 por cento em títulos elo Estado ou em tranquilas hi- \ ,Jrovada eficacia é receitada por

''patecàs ou em pequenos negócios de exito seguro. De vez
I

médicos ilustres.
-em quando, saem à luz nas velhas casas pacotes de no-

I FLUXO SEDATINA. encontra-se em

rtas: de mil fora de curso, zelosamente guardados, �érolas \ toda parte.
-amarelentas - mortas! como dizem os joalhe�r�s - por \' --..----------------.-------
mão haver estado em contacto com a pele, edições :aras, "Iube O'oze de

/

O·.o·osl.o-roidas pelos RATOS,OU APODRECIDAS pela humidade i 1_
,-e 'pelo tempo, porque seu primitivo proprietário e seus I ..,.
'�ucessores se haviam prudentemente ocultado, com um

.

FINAL DO PROGRAMA PARA O MES DE JANEIRO
·zelo imbecil, antes de oferecê-las à leit�ra. I DIA 20 _ Domingo - "Soirée", com inicio às 21 ho-

Nada vejo de imoral na. herança deixada a um cão.
raso

.·Não vejo nada de imoral nas perdas fabulosas na roleta, DIA 26 _ Sabado - "Soirée" em homenagem aos

h h· b '1' "b t" S-'
I

110S gan ,os A

iper O.ICOS n� ac:ara. ao mel�S, e?ge-
.

esportistas Brasileiros - Argentinos e Uruguaios, que
.nhosoe de por em circulação a nqueza, a qual so e Imo- realizam a Regata Mont'evidéo-Florianópolis. À mela
Tal quando se cristaliza, quando se congela, para falar noite Grito de Carnaval de 1952 ..
como os economistas. E' suficiente haver residido algum NOTA _ Fica transferida para o mes de fevereiro
�·tempo nas cidades "que vivem do jogo", Monte Cario,

I
a Inauguração do "Bingo Dançante".

Ostende,' Zacopane. O chamado "vício" fez surgir gran- i .' " .;" ,---.----....."...

-des hoteis e hospitais, teatros e jardins suspensos ; tem I Lotes em rao8svieiras',aherto auto-estradas na rocha, tem lançado pontes te�e- ! - "
Tárias e trens-relampagos, tem iluminado _Jl. noite com I Otlmos lotes à v�nda pron�os 'para con_struir.
'fantasias piro-técnicas, tem suprimido a mendicancia e! Tratar com Herculano Farias no ed. Sao Jorge, 1°

.a miséria, tem purificado as águas, tem transformado as 'II andar, sala �, diàriamente das 9 às 11 horas.
. cascatas em fontes de energia para acender milhões de

1ampadas elétricas, tem convocado de todas as partes do I .

.

'.
.

:mundo os criadores da moda e os interpretes da música, to de ambos os lados do oceano. O sogro da senhora Hum
tem estimulado ° gosto e a inteligencia, o espírito de iní-

, bert chega a ministro da Justiça, o noivo da filha está
.

dativa e a invenção, tem animado, a arte e premiado a: pa'ra converter-se em presidente' da república. Uma cau

beleza.
. I sa intercontinental não poup.a dinheiro. Os trâmites pro

De vez em quando, há um suicida, um' notário que cessuais se representam P9r cifras seguidas de grandes
=perde em um "negócio" que julgava infalível, as econo- séries de zeros; para sustentar aos de um e outro lado
mias da viuva e do órgão ... Não, não nos horrorizemos do oceano, cautelosos economistas oferecem espontanea

. por isso. Temos visto ruínas maiores e de maior número mente suas economias, cálculando suas restituições ma

"de mortos por muito menos, 'por "negócios" históricos que joradas por magníficos beneficios ao terminar a causa;
·"tem dado piores resultados:., ! e a causa terminará esplendidamente, porque a senhora

. Mas, as "riquezas descaradas" que escandalizam os i Humbert herdará tudo, ou, no pior dos casos, se os ame

iiliateus, quando não se formaram à custa da fome, da I rícanos saíram vitoriosos,' a ele tocará 'a metade ... E a

'miséria ou morte do povo, não devem provocar o desdem i metade é tambem uma cifra que dá vertigem. Sua casa é
de n ínguem, Que alguns 'quilos de diamantes pertençam frequentada pelo ministro do Tesouro, eminentes perso
;;3 uma mulher ou brilhem nas vitrinas de um joalheiro,' nalidades do foro, que vendem seus conselhos a altos
-que algumas centenas de milhões figuram na conta cor- preços. O ministro das Finanças calcula, no verso de um

'rente de um só ou figurem neste ou naquele banco pouco menu, os direitos de sucessão. A melhor sociedade pari.
incide sôbre o movimento da riqueza. Se julgo que um li siense e as mais tradicionais e fechadas famílias arísto
homem não merece ser possuidor de dez automóveis, nãó cráticas do Faubourg Seint Germain convidam a senhora

"111e desgosta que possua nova além do razoavel, me des- Humbert para serem recebidas, por sua vez, nos luxuo
'gosta que possua um. Os outros nove são easaím seu cas- sos apartamentos da Rue Fortuny mantidos por aqueles
tigo. O senhor que tem à sua disposição um cozinheiro, que, por simpatia para com a herdeira injustamente per
-dois ajudantes de cozinha, um preparador de molhos, um seguida pelos americano Crawford, subvencionam a luta
cantineiro, um mordomo e quatorze serventes é um des- judicial na qual a bela senhora se empenha valentemen
-graçado que termina por pagar mil pelo bife que, se não te. A causa-Ieva dezessete anos.

··tivesse todo esse estado meio, lhe custaria 6,50 e dilapida Quando se chegou à descobrir que a defunta jámais
'. ;generosamente 993,50 por cada refeição, com o filantró- havia nascido, que o castelo de Marcotte jámais existi
pico fim de, dar trabalho a esses vinte personagens, de-' ra, que os dois irmãos Crawtord são comparsas forjadas
'comer a suas famílias e mandar seus filhos para a uni- pela senhora Humbert, a senhora Humbert, condenada a

·versidade.· cinco anos, terá atenuado o tormento, da cela com a lem-
Em 1880, a senhora Teresa Humbert declarou-se her- bra'nça do movimento de dezenas' de milhões, daqueles

deira única e exclusiva da sucessão de uma senhQrita ri- advogados aos quais fez atravessas o oceano, daquela elo
Quissima, mademoiselle Baylac, proprietário do castelo quencia que animou, das brilhantes' carreiras de magis
o.e Marcotte do qual era usufrutuária a senhorita La Tré- trados, das flores que, sem ela, teriam murchado, dos
moilliére. Dois senhor�s Crawford, nos Estados Unidos, vinhos que teriam azedado, das pedras preciosas, que,

.' iniciam um processo contra ela, alegando direitos por sem ela ,teriam permanecido no estado bruto nas visee
.

cinquenta milhões ouro. Escrivãos, JUizes, advogados, ras da terra ... E terá perguntado a si mesma: "Mas;,
l)l'ocul'adores, peritos calígrafos são postos em movimen- em suma, que tem para me condenar?"

t:7' *

(Ü REGULADOR VIEIRA) ,

•
A mulher evitará dores

.�L1VlA AS CóLICAS UTEmNA�
.

Emprega-se com vantagem para

corunater' as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas; Menstruaes e 81>:'). o

parto, e Dores nos ôváriolC.
É poderoso calmante e Regula�

dor por excelência.
(;'LUXO SEDATINA, pela sua com-

,.' ...:

Distribuidores
Comércio - Transportes

C. RAMOS S/A
Rua João Pinto. 9 Fpolis

�e{rescante! IL���� ����.�.�
) - =�'q ICoqueiros. ao la�o do gru-
.

po escolar "Presidente Roo
sevelt", com 15 metros de

fr�nte e área de 400 m2 .

Todos os lotes servidos
de água encanada e luz.
Informações no local com

o sr. Gilberto Gheur.
KOLYNO� perfuma o hálito \

Dentistas e' milhões de
Kolynos-Istas 'compro
varam que Kolynos per-

. fuma realmente o hálito,
refresc ando a bõca.
Além disso. Kolynos
combate efetivamente
as cáries e rende
m u i to mais.

Vende-se
Uma casa de madeira com

23x31' de Terreno localiza-
da no Estreito (Coloninha).
Preço: Cr$ 25.°.°0,o0.1ITratar com Gentil Gil -

Estreito. ...

Dr. Ctarao
'6. GDlte"i
- ADVOGADO
Rua Vitor Meirelles, I

60. .: Fone 1.468. - Flo
rianópolis.

APARTAMENTO
Aluga-se com 3 quartos,

sala e demais dependências
à rua Santos Dumont n. 12.
- Tratar à rua Nunes :Ma·
chado n. 20, diàriamente das
15, às 17 horas.

4�J�!C��T!!II!S .

-,

Professor Bonson
Rua Deodoro nO 3 sob.
Diariamente.

Dás 8 às 12 e das 14 às 19.

Compre pelo me

nor preço da cida
, de o seu refrigerai' dor"NORGE,. mo
dêlo 1.951, cc»m ,a

rantia real de
_5 anos.

Osor Gama &: Cia
Caixa postal, 239
Telefone, 1607

Rua. Jeronimo
Coelho,.14

FLORIA,NOPOLIS

r.hl'loaat. • dl.t.lbuldo... da••fam.da. 00.:
leGga•• -DISTINTA- • RIVETt�Ponu. "m ...aDf
d. IIOltlm••to d•••••mira.. II.aado.: larl••
bo•• e balCltOla algoda•• ,1moHIUI • ..Iame.to•
•a.. .lfal.'... que � HGeb.· cUrelam••t. •••

8I\r.� Oom.,o•••t•• d. lllt••lol ....atido d.�lh. ta••••m \.m.
Flo.I.1I6po!!.i�•.,rIlal&IS ea. Slgm.nau .. Laj..:
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,

.Diretoria d� Obras r_ob�icas!TECELAGEM ",CANELINHA S. A,•
.

'

'

Edital,
" ,I ,F;"m ,���d��:���,2�!!�'"?��:�!!�;�d' para ,: DEMONSTRE��� ii; D'i:i����U�:��5� PERDAS"

EDITAI! DE· CONCORRENCIA PUBLICA PARA AR- i reunirem em Assembléia Geral Ordihária, a realizar-se no dia 26 DEBI�O:
RENDAMBNTO DE CALDAS DA I�PERATRIZ 'de Janeiro ae 1952, às 15 horas, no escritório da Sociedade, no Depósito de Fios .

Faço público, de ordem dó senhor diretor de, �bras !
distrito de Caneli�ha. Município de Tijucas, para deliberarem sô- Almoxarifado ,

'

.

Públicas, devidamente autorizado pelo Sr. Secretário da
; bre a seguinte' -'-' Gastos Gerais .............•.....................

Viação, Obras Públicas e Agricultura, que às 14 horas I Ordem do dia Juros e Descontos .

do dia ? de março .do corrente ano, pela Mesa designada � 1" Discussão e aprovação do balanço,. Te latório da Dir�tória éontribuições da Firma ao IAPI

para presidir a presente concorrencia, serão récebidas,.
e Parecer do. Conselho F'iscal. . Conlbustível e Lubrificantes .

no Gabinete do Sr. Secretário, à Praça Pereira e Oliveira, I 2" Eleição do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. Material de Expediente .

jiropostas para o arrendamento de "Caldas da Impera- 3& Eleição da Diretoria. Salál"ios .......................................•.

triz", nas condicões estabelecidas neste edital. \. I�'
.

d 'e M»Ó,

I� PROPOSTA
4" Assuntos Diversos. mposto e -onsurno e Est. "erc. . .

1) - Podem apresentar proposta todos os interes- .

A V I hS O
A

.

'd' I IDmr.oPgo.�tsose TI.'n·t·a·s··· .., .. •. ,

.Acham-se à disposj ção cios Seri ores cioni stas, na se e SOCla �

sados que atendam as condições estabelecidas neste edi-
no' Distrito de Canelinha, Município de 'I'i jucas, os documentos a Corni ssões .

tal.
.

,
• que se refere o artigo 99. do decreto-lei u. 2.627. de 26 de Se teru- Lucros e' Perdas " .

21 - A1) propostas serão entregues a Comissão apu- br d 19'0.' J o e +v ,

radora no dia, hora e local fixados para concorrencia,
i Canclinha, 10 de Janeiro de 1�52.

em envelope fechados e lacrados, Contendo em sua par- i TECELAGEM CANELINHA S. Ai!'te externa e fronteira os seguin-tes' dizeres:
.

. I João Sdares Filho
, "Proposta de arrendamento de "Caldas da Impera- : Diretor�Presidente.
triz - Secretaria da V. O. P. - Concorrência Pública".. 1

RELATóRIO DA DIRETOÍUA .

3) - As propostas deverão ser acampanhadas dos: Se�llOres Acionistas.
seguintes documentos:

Cumprindo as exigências legais,. e as determinações de nossos. . CRÉDITO: .�
a) - carteira de identidade do responsável e do

Estatutos Sociais, submetemos a vossa apreciação e controle o n05- Manufatufas .

.Nignatário;. G D d' L ""p
.

"
P

.

1
·&0 Balanço .eral, ernenstração � .•con ta .UCl'OS e. erdas e' a- -r Teéalagem '.' .

b) - folha corrida do responsável, fornecida pe a .

.
,

recer do Conselho Fiscal, relativos ao exer-cício finrlo em 31 de' Lucros e Perdas '
.

autoridade competente;
.

Deze�lbro de 1951.
.

.

'

. I
(' �

c) - prova de quitacão dos impostos de renda e
_o Balanço demonstra claramente a situação. da Sociedade, no

I ..demais impostos e taxas devidos pará o legal funciona entanto, permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas, para'
mente civil e. comercial do proponente. t

.

f
-

f sol·,·cl·tadas'.· J
. pres ar as. ln orrnaçces, que nos orem

4) - Cada documento será selado na forma .da lei, I
, Canelinha, 10 de J�neiro de 1952. ;' ,

podendo estes serem apresentados em fotoscópia, devi-,
TECELAGEM CANELINHA S. A.

darnente autenticados.
.

I5) - Conterão' as propostas exclusivamente; Diretor-Presidente .:
a) - nome do proponente, residência ou séde, suas

BALANÇO GERAL ENC�RRADO EM 31 DE DEZEM-
enracterísticas e identificação (individual ou social);

-

'.

b) - declaração expressa de aceitação de todas as '

Al'IVO: .

BRO DE 1951.

eondiçõee deste edital; I Imobf llzado:
c) - firma reconhecida por tabelião; Bens de Raiz' .

d) - plantas de ante-projetos para- ampliação de
Maquinismo .

mais um pavimento no prédio existente; Móveis .

e) __:_ plantas de luxo, com salões de diversões; Ferramentas e Utensílios .

f) - idem do balneário propriamente. dito; . Veículos .

g) - prazos em que. iniciará e terminará a constru-
;

ção integral ou por etapas.
.

.!. Realizável a curto e longo prazo:
II -CAUÇÃO

.

. Depósit.o de }<'ios. .

A participação n� concorrencia. depende de prévio M'an�j'aturas ........•..........

depósito de caução no Tesouro do .Eatado, Tecelagem ...................•...

� 10 - O valor da caução será d� Cr$D·I0�.OpOP"�Ob"I·�!!l. ,AlmÍ>!x.arifll·clo' > •••
,
••••••• :•••••••. '1"moeda corrente do País, ou em títulos da ívida u ica Contas Correntes! devedores

Federal ou Estadual, inclusive obrigaçõeq,de' guerra, re- Combustível e Lubrificantes 262,60
presentados pelo resye,ctivo_ valor n�minal. .' \

Mnter-ial de Expedien:te .. . . . . . . . . . .. 1:>.502,50
§ 2° :- As cauçoes sento devolvidas a requer imento Drogas e Tintas . . . . . . . . . . . .. . . . . .. 18.077,50

dos interéasadqs, depois de homologada a concorrencia, I • ._

pelo Sr. Governador dó Estado, com exceção da caução! Disponível:
.

feita pelo vencedor da "cóncorrencia. : Caixa �
_ , ..

II I - PRAZO 'r' Compensado i

6) - O arrendamento do próprio estadual denomina-
. Ações em Caução

do' Caldas da Imperatriz, com .as demais benfeitorias e- \

Fictido:'
"

xistentes e com a porção do patrimoriio julgada necessá- Lucros e Perdas .

'ria pelo concorrente vencedor, será autorizado por 30 ;

anos. '17) - O prazo .do arrendamento poderá ser' prorro- ,

gado a critério de ambas as partes. PASSIVQ:
8) - O arrendamento tornar-se-á sem efeito se o Não exígível ;

concorrente classificado não comparecer para' assinar o Capital .

contrato de 'arrendamento até 10 dias depois de 'notífíca- Fundo de Reserva " .

do nesse sentido pelaSecretacia da V. O. P. A�
'. IV - CONTRATO .,

25.460,30
\

17.633,70
121.428,10
6.906,40
3.930,40

720,90
144.308,90

49.090,00
6.782,70

21.449,00
42.843,70

Férias

Veícu los
.

336.619,50
3.936.60

12.000,00
Despezas Com Veículos

Despeaas de Vi'ágens ••.

!,
.....•• 0.' •••

258.00

17.116,80

885.760;50
-

..
-----

,
75.251,30
156.53.6,4.0
653.972,Ro

Canelinha, 31 de Dezembro de ,1951.

TECELAGEM CANELINHA S. A.

João Soares Filho

João Soares FHho Di.retor-Pres idente.

Joaquim oIosé Kormann

Guarda-livros, reg. n. 0.562, no C. R. C ..

PARECER DO CONSELHO FISCAl,

!l74.667,70

, Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da 'I'ecela-

I gem Caneli-nha S. A., tendo examinado o. Balanço GeraÍ 'encerrado
em in <te Dezembro de 1951, a conta de Lucros e Perdas, o Rela-

referentes ao exercício findo, tendo achado tu.do em perfeita or-

495.741,60 .

tório da Diretoria, os livros de Contabilidade e demais documentos

19.889,iHl
6.405.00

2.1il9,oo
dem, recomendam os mesmos à aprovação da próxima Assembléia

Geral Ordinár-ia.
Cane l inh a, lO de Janeiro de 1952.

AJ.fredo Augusto Otto Koehler

73.584,00 FeUppe Guilherme Krieger
20íl.005,50
60.368,00

l\f�ritz Germano Hoffmann
I

'
,

"

. 53.7�O.70
. 351.460,20

Fundo de Depreciação 50.�OO,oo

7í9.051.,00
DIRETORIA DE OBRAS i belecido em Cr$ 10.000,00

PÚnLICAS .1 (dez mil cruzeiros), o pre-

ço mínimo 'de venda.
De ordem do senhor di- I As propostas deverão ser

retor, devidamente autoriza- ! entregues em envelopes fe-60.000,00

Ido, declaro que se acha a- chados, no Gabinete do Di-

653.97'2,Bo berta, a contar desta' data, reto!', até às 10 (dez) ho

._--' I a concorrência para a venda ras do dia 31 (trinta e um)

2.393.01õ,80
. de uma limousine marca de janeiro, corrente, quando.

"Chevrolet", ano de fabri- serão abertas em' presença

cação 1938. dos proponentes, .

O referido veículo poderá Diretoria de Obras Públi-
{ser' visto e examinado, du- cas, em Florianópolis, 17 de'
rante as horas do expedien- janeiro de 1952;

. te, no páteo desta Diretoria. Günther Egon Beeker1.464.015,60 .

Outrossim, faço ciente aos
-

Oficial Administrativo, cl.
interessados ter' ,sido esta- 1.

1.099,70

1.400.000.00
. 13.615,60

9),- O arrendamento será autorizado mediante con- I Exigível a curto e longo prazo:
trato -:assinadO na Procuradoria Fiscal, observadas as I Contas Correntes, credores' .

condições estipuladas neste edital, acrescidas das van-' Operários , .

tagens que os proponentes oferecerem ao Estado.
10) - O contl'ato será lavrado em acôrdo com os

termos da proposta aprovada.
V - OBRIG�ÇÕES DO CONCESSIONÁRIO
11) --:- O. contratante ficará suj�ito' às seguinte obri-

gações:
a) - proceder às expensas proprias as instalações

a que fica sujeito nos termos deste edital;
. b) - cobrar preços constantes da tabela préviamen-
'te aprovadà pelo Govêrno do Estado;

c) - dispor de pessoal habilitado, necessário à ma

nutenção do serviço em padrão satisfatório de cortezia,
confôrto e higiene.
V I - PROCESSO E JULGAMENTO DA CONCORREN-

CIA mais propo.,tas, a ctlmissão apuradora procederá a nova

12) - O ·Govêrno designará uma comissão de' tres concorrência entre os concorrentes empatados, afim de
membros para receber e ahrir as propostas e apurar a I verificar qual o que faz melhor proposta. '.

conconencia nos termos d.este edital. 15) _ O Govêrno do Estado reserva-se·o direito de
13) - A referida comissão competirá: anular a concorrência por conveniencia 'administrativa, Para que chegue ao co-

a) - verificar se as propostas atendem as condi•.sem que aos concorrentes caiba indenização de qualquer nhecimento de todos, torno
ções estabelecidas ne.ste edital; espécie ou a qualquer título. público que, tendo sido ins-

b) - verificar a selagem das. propostas e documell- 16) -. Em caso de anulação os concon'entes terão' talada a Bolsa Oficial de
tação anexa; direito de levantar a caução e receber de volta a docu- Valores de' Santa Catarina,

C) - rejeitar as propostas que não satisfizerem as nientação que acampanhou a respectiva proposta, median- e, tendo sido nomeados por
exigências deste edital, no todo ou em parte e as que se te requerimento. Decreto do ,Exmb. Sn1'. Go-
fizerem acompanhar de documel1tação deficiente, il're- VII - INFORMAÇÕES vernador do Estado, em 27
.guIar ou incompleta; 17) - Outras infoJ'maç6es. serão prestadas aos in- de dezembro -transáto e em-

d) - rubrica·r as propostas e documentação acei- teressados na Secretada da Viação, Obras Públicas e possados, pelo Exmo.' Sr.
tas, oferecendo-as também à rubrica dos. representàntes Agxiculturà, todoS' os dias úteis das 9 às 12 horas. Dr'. Secretário da Fazenda,
dos concorrentes presentes ao ato; Diretol'ia de Obras .públicas, em Florianópolis, 16· em 2 de janeiro corrente,

e) - organizar o mapa da concorrencia e emitir pa- de Jàneiro de 1952. �en'contram-se no pleno exer-
l.·ecel' indicando a proposta mais vantajosa. I Günther Egon Becker - Oficial Administrati� I cício de suas . funções, os

';1.4) - No caso de ab�oluta igualdade de duas ou vo, cl. I.
.

corretOl'es oficiais de fun-

23.792,30 869.000,20

Canelinha, 31 de Dezembro de 1951.

TECELAGEM CANELINHA S. A:

ECITAL..

Tendo sido -instalada, 80- Dias úteis - das 9 às 11

60.00000 ,lenemente, no dia 15 do cor- e das 14 às 16 horas.
____'_. rente, sob -a presidência do Sábados; - das 9 às 11

Exmo. S11r. Governador do horas. t

2.393:015,80 •
_______ Estado, a BOLSA' OFICIAL E, para que chegue ao co-

DE VALORES DE SANTA nheciÍnento de todos, man-

dei publicar o presente edi·.

CAT-4RINA está funcionan- tal.
do à rua Saldanha Marinho Pl:esidência da Eolsa Ofi�

esquina da rv.a João Pinto, cial de Valores de Santa
Joaquim José �orntlmn .

Edifício Oswaldo Machado, Catarina, aos 17 de janeiroGuarda-liVlZos, reg'. 11. 0.562, no C. R. C.. •

sendo o seu expep.iente para de 1952.
o

.

público, no seguinte ho- Mário Roberto Bott -

l'ár10:
'

Presidente.
...,..__.�__.....·.·.·.·........·.·...·.·._.w..............""';""'....._

845.207,90

Compensado:
Caução da Diretoria

.João Soares Pilho ..

EDI TA L

Diretol·-Presi<l�nte.

'dos públicos, componentes
da Corporação de Corretores
de Fundos 'Públicos dêste

Estado, senhores:
Mário Roberto Bott

. Alcino Moritz Júnior
Eurico Hosterno
João' Gonçalves.J·únior .

Presidência da Bolsa Ofi
cial de Valore's de Santa Ca
tarina, aos 17 de janeiro de
1952.
'Mário Roberto Bott -

Presidente .

. I

.�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J A N .. E I R O
SÃBADO dia 19

Avai 2 x Guaraní 1.

Figueirense 4 x

'Ramos 2.
Avai 6 x Paula Ramos L
Atlético 4 x Bocaiuva 1.

Guaraní 2 x Atlético O. Paulinho, o jovem e valo
Figueirense 2 x Bocaiuva l"OSO comandante de ataque

1. do Avaí foi proclamado )
. Avaí 5 x Atlético 2. art.ilheiro-mór do certame de
Paula Ramos 4 x Bocaiu- aspirantes, assinalando 13

va 4. tentos.
Figueirense 4 x Guarani

2.
Atlético 7 x Paula Ramos

-3.
Cuaraní 4 x Bocaiuva 1.

Avaí 2 x Figueirense 2.
Guarani 10x Paula Ramos

1.
Avaí 5 x Bocaiuva L
Figueirense 4 x Atlético

1.
Guarani ,2 X· Avaí ,1..

.

Bocaiuva 'i�"*ttêtiC'õ;-f):-""
Figueirense W x Pa�lla'

Ramos O.
'

Guaraní 3 x Atlético ii..
Avaí 4 x Paula Ramos 3.
Figueirense 2 x Bocaíuva

1.
Avaí 1 x Atlético O .

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

P�liI nlt"' Ihor
off>trfa
Aluga-se uma casa con

fortável, no centro da cida
de. Aluguel base: ......•.
Cr$ 2.000,00. Exige-se con

trato. Informações, à rua

Pedro Soares, 5.

I

SOIRÉE AO 'DEPARTAMENTO ESPORTIVO - TENIS - BASQUETE - VOLLEY E_ ATLE-'
TISMO - ENTREGA DE PREMIOS - ÀS 21,30 HORAS.

DOMINGO - dia 27 - SOIRÉE MIGNON - ÀS 20,30 HORAS.
FEVEREIRO

SÁBADO - dia 2 - GRITO DO CARNAVAL - ÀS 22 HORAS.

Numeros finais do Cem-
peonero de Aspirantes
Juntamente com o certame tos ganhos, 13 pontos perdi

de . profissionais, foi. encer- dos, 3Ó tentos a favor e 27
rado, domingo ultimo, o contra,' com um saldo de :j
Campeonato Citadino de As- tentos.
prrantes. Abaixo damos .im 40 lugar - PAULA RA
ligeiro, retrospécto sobra o MOS, 10 jogos, 2 vitorias,
sensacional certame con- 7 derrotas, i empate, 5 pon-
quistado pelo Avaí. tos ganhos, 15 pontos per-

OS :JOGOS didos, 23 tentos a favor e

Guarani 4 x Paula Ramos 41-conü;a, com um dificit de
2: 18 tentos.
Avaí 4 x Bocaiuva 1. 50 lugar -r-r- BOCAIUVA,
Atlético 10 x Pigueirense com 10 jogos, 1 vitoria, 8

2. derrotas, 1 empate, 3 pontos
ganhos, 17 pontos 'perdidos.

Paula 12 tentos a favor e 33 con

tra, com um deficit de 21
tentos.

O ARTILHEIRO

Paula Ramos 2 x Bocaiu
va O.

Figueirense 4 x Guarani
O.
Paula Ramos 5 x Atlético

.2.
Guaraní 6 x Bocaíuva L
Avaí 5 x Figueirense 2.
A CLASSIFICAÇÃ8
Campeão : AVAl, com 10

jo�os, 8 vitórias, 1 derrota,
J empate, 17 pontos ganhos,
3 pontos perdidos, 35 ten
tos a favor e 15 contra, com
um saldo de 20 tentos.

Vice-campeão - FIGUEr
.

RENSE. com 10 jogos, 6 "i
torias, 2 derrotas, 2 empa
tes, 14 pontos g-anhos, 6
pontos perdidos, 28 tentos a

favor e 27 contrà, com um

saldo de 1 tento.

Vic�-campeã� - GUARA
NI, com 10 jogos, 7 vitórias,
:3 derrotas, O emp.ate, H

pontos ganhos, 6 pontos per-.

\
didos, 34 tentos a favor e

17 contr�l com um saldo de I17 tentos.
.

;30 lügar -

ATLETICO'l'com 10 jog?S, 3 vitorias, G
ilprl·ot!1R.l empate, 7 pon- _

""""II'I'!"';''''!'PT'--'- l
.

Edital r·21 E' O � T A L
ORDEM DOS ADVOGADOS I ..

DO BRASIL - Secção de iJUIZO DE DIREITO DA lião de Angelina, onde tam-

','. Santa Catarina. " COMARCA DE BIGUAÇU i bém se fez a revogação (?oc.
De ordem do Sr. Dr. Pre-. .. _

.

1), de acordo com os artigos

I'd
t d'C Ih torno EdItal de notJfIcaçao com o

1 316 e seguintes do CódigoSI en e o ouse o,
d

.

(20) di
.

I N G L E I!S A público que, de acôrdo com pra�o �-vInte_
.

A la: ! Civil. ? valor .jurídico da t:
.

.

I a resolução de 4 do corrente O �ldad?o. Joao Qandldo,' vogaçao consiste na notif i-

LfI Y ,�r , I ] d ti 7t> da Silva, JUlZ de Paz no e-
caça-o por mandado a pes-I I I e nos termos o ar .igo .:1,

I
.. ' .

de
'

, � ,�;� do Regimento Interno, as x�rc.lClO do cargo de JUIZ .e
I
soas conhecidas e. a tercei-

'-- .------ - -
. IdIrelto da comarca de BI- , dit I D':' Ofi

_

'

I sessões semanais do Conse- . ros pOI e 1 a no iarro i-

r o N I C A � ,A p, E R I T I V A. lho Seccional passarão a re- i gU�çu, Estad� dedSanl t.a Ca-
I cial e jornal ,do lugar, se-

,.

.--.,
. I. '. •

f" tarína, na forma a er, etc, d ,� 178 do C P Calizar-se as qrrintas euas, -. - ..

_.. ! gun o o aI.... .

. . . "

,

9 h
/ Faz saber aos que o pre- : a doutrina e a jurispruden-as oras.

t dit l' dAI
c

FI
. "

1" 7 d'
,sen e e I a VIrem ou e e cia vigentes À vista do ex-'. Ol'lanOpO IS, e Janel- . " . .' ,

'

1'0 de 1952. I
conhecimento tIve.le� qu:, I

posto, e co mbase no art.

Waldemiro Cascaes _ 10 por parte �e Benjamína Si-
1724 do Cód. Proc. Civil, com

Secretário. ! mones, por s.eu advog�d�,. o devido acatamento, e dada
d:-",Paulo F�h.?e, lhe fOI di- .

a urgencia que o caso exi-
.

I rigida .a petição d� te�r . s�: \ ge� vem requerer a v. excia.
gumt�. �xmo. SI. dr. JUlZ: seja notificados da revoga

"ERlDAS,' REUMA'rI8J10! d� dlrelto. da cOl_nar�a d.e: ção da procuração em cau

• PLACAS 8IJ'ILI'lIC
.

.AI Biguaçu. Dl� �enJamllla .Sl-1 sa, o sr, Valdemiro Louren-

ViiI! de N01UUli .

a mo�e�, �r�s.Ilell'a" �olteIra, ço Rios, o sr
..

escrivão de
fI r I inJ",r maI�l,. �ehglOsa, residente e Paz de Alto Biguaçu, nesta
Il.dieao.o au:dUar •• tta- domiciliada em Angelina, comarca e o sr. oficial do

tam..to da llifm. municipio e comarca de São
José, por seu bastante pro- Registro 'de Imóveis desta
curador infra assinado, ad- comarca, .poi· mandado, e a

vogado inscl'ito� i-ia O. A. B. terceiros por edital, com o

Secção deste Estado sob o prazo de 20 dias, conforme
n. 479, residente em Floria- IV do art. 178 do Cód. Proc.

nópolis, na rua Uruguai, 15, Civil, entregando os autos,
onde recebe citações, (doc. em seguida, ao patrono da

1), que tendo de inicio, cons- requerente, independente-
e tituido corno seu procura-Imente de traslado. Dá-se a ..:-- .__

dor, o sr. Valdemiro Loul'en- .. presente o valor de prazo de vinte (20) dias,
ço Rios, residente e domici- Cr$ 2.200,00. para efeito de publicado e afixado na for
liado em Alto Biguaçu, nes_. alçàda. Nestes termos, pede ma da lei. Dado e passado
te muniCipio e comarca de deferimento. Biguaçu, 30 de nesta cidade de Biguaçu,
Biguaçu, para vender a A- novembro de 1951. (Ass.) aos três dias do mês de de
nastácio Richarlz, um ter- pp. Paulo Felipe, adVOgado ....' zembl'o do ano de mil nove-
reno de sua propriedade, si- Estava selado com estampi- centos e cinquenta e um,'

to no Rio Farias, municipio Ilhas estaduais no valor de: Eu, Orlando Romão de Fa
e comarca de Biguaçu, her- Cr$ 3,50, devidamente inuti- ria, escrivão, a fiz dactilo�
dado no inventário de sua lizadas. Despacho: Como grafar e subscreví.. Bigua
mãe d. Matilde Manes, Si- requer, notifique-se. Bigua- !

çu, 3 de dezembro de 1951.
mones, mas, como resolveu çu, 1° de dezembro de 1951.1 (Ass.) João Cândido da Sil
não mais efetuar a aludida (Ass.) João Cândido da Sil- 'va, juiz de direito em exer

veida, é -a presente para re- Iva, juiz de direito em exer- 'cício. Confere com o origi-
.

.vogar os poderes outorgados! cício. E para chegar..ao co- ,nal afixado no lugar de cos

ao sr. Valdemiro, outorga-' nhe'cimento dos interessa-' tume. O escrivão: Orlando
dos em notas do mesmo tabe- dos, passa o presente com o Romão de Faria.

.. .�,. i

�io' FRANCISCO 1)1) SI111 oara NUV 4 fORM
fnfo m4 6." O�mO'4 4.0."'911

lIIaopun,- C.dOI Heep.: ke �!� -. c 1-· T,.ttín t 1 1)? 1 .E no , teu�;�.
.. "r·'IIIM)dn S�l"-C , ..lo. Q'l'!l1rke;:1> r-f "'1"1l"!�n· ç; .iV'-CJ;EMAC�

Deposito de Move·is
.MOURA
�)ol'initórios - Varandas - Copas Laqueada:,

Pastex .

Reforma de Copas Laqueadas - Peças avulsa�.
Ultimas. novidades.

.

Preços Módicos
.

Rua Conselheiro Mafra nO 182 - Fpolis.
j

SEUS INTERJi'..sSBS NO
Rio dt' Janeiro "erlo
bem defendidos por

ARLINDO AUGUSTO ALVIIS
advocado

Al'. Rio Branco, 128 - Saiu 11108/.
'1'elf: 82-6942 - 22-800&.

I Vão ser reexa
Im1oados

"À Comissão Técnica de

Rádio para reexamina!" o

processo e verificar se a iJ,_
I teressada tem cumprido to

das as exigencias legais".
- Radio Teresópolis Ltda.

(Estado do Rio), Sociedade
, Rádio Cultura de Mog i-Mí-

'1 rim Ltda. (São Paulo), Rá
dio Industrial de Juiz de Fo

ra Ltda. (Minas Gerais),
Rádio Cultura de Monte Car
melo Ltda. (Minas Gerais) ,
Rádio S\Il Fluminense Ltda.

(Barra Mansa, Estado do

Rio), Sociedade Rádio Ara

guaia de Brusque Ltda,
(Santa Catarina), Rádio
Voz d'Oeste Ltda, (Cuiabá,
Mato Grosso), Rádio Trans
missora Iguarapavense S.A,
(São Paulo), Rádio Pirajuí
Ltda. (São Paulo), Socieda
de Rádio Clube de Campi
nas Ltda. (São Paulo); Rá
dio Cultura de Dois Cérre
gos (Minas Gerais), Rádio
Difusora Santaritense Lida.
(Santa Rita de Sapucaí -

Minas), Rádio Cultura de
Bararé Ltda. ,(Ba'rirí), Rá
dio Clube de Minas Gerais
Ltrla. (Conselheiro Laf'aie ..

te, Minas), e Rádio Cultura.
Araraquara Ltda. (de Ara
ranguá, São Paulo).

(oceira dos Pés
Combalida n041.o Dia
) Seus pés coçam, doem e ard;m
.anto a ponto de. quasi enlouque
cê-lo? Sua pele racha, descasca ou

sangra? A verdadeira causa destas
afecções cutâneas é um germe que
se espalhou no mundo inteiro e é
conhecido sob diversas uenomína
ções, tais como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dhoby" c)
cetra. V. não pode Iívrar-se destes
sofrimeritos senão depois de elimi ..
nar o germe causador. Uma nova

descoberta, chamada N i x o d e rm;
faz parar a coceira em 7 minutos.
combate os germens em 2'j horas e
torna a pele lisa, macia e nmpa
em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de eliminar a coceira e llmpaI' a
p.ele não só dos pés, como na
maioria dos casos l1e Rr"cções cutâ
neas. espinhas, acne, 00-, :rieiras e

Impingens dO rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu
tico, hoje ml�smo. �� nossa ga-

Mizoderm ��'�t��a�o�
'ar. IS Aleccli8S CaIlIl08S proteçao.

Sabão .

\7irqem ,Especialidade'
da Cia. WHTZEL INDUSfRIAL-Jolnville. (marca registrada)

,

Torna a roupa branquissima
------------ _,--_._ .__ ..._------, ------------------_._--------
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'Conàresso' N. de InsiRo Particular

.-. ----'----

'1. [leia. foi Um G'ran�e·· Presidente"
, ,

,

.;

Em nossa edição de sába- I A Comissão M,unicipaI d" I' Q b_, '}' '"
'" ue os seus mem ros, em

<-:0 u tImo denunciamos te-, Prêços em agindo dessa IT'a d
'

d- t
.

.

t'
"

,h -,
, _. - aquI por Ian e, SIgam es- ..!.. "

� _

r�l:r os pr�prle anos de, va,- I neira, não fez mais do que sa mes]lla linha de condutafe" : Bars, desta Capüal, lhe cabia e em assim sendo, e satisfaçam, plenamentG, CASA MISCEl.ANIAproposto ?m aumento ,a�sur- cumprindo com o seu de- as suas finalidades - defen- buidora do. Rádloa ���do no p,reço d? cafezmho, ver, prestjgia-se Perante a dam o, povo, o que é o seu Victor, Válvulas. Dilllto.
Pl0I:��;ndIam d<:les . a,penas opinião pública, sagrado dever! 1, Rua Co...lhe1ro Mafra

:110 e, ,.na a maIS. '

� ,

qU����t:�, v:�pou;;:::.t::.ii� R\)�I 'O'bSÓ- ESTEL ION,ATO-'ticando tal pretensão, de
certa forma alertou osmem- NO

'

�IO' DE JANEIRO,bros da Comissão Municipal
"

'n'
,

'

",;...
.

, ,
" �,

'

de Preços., que ante-ontem, . RIO, 17 (V.A.) - A De- Icruzeiros sendo finalmente
reunidos na Prefeitura, re- legacia de Roubos e Defrau- 1 vendido em leilão, por de
solveram - até que' enfim! dações está empenhada em I terminação �iudiéial, pela
- não permitir que" mais apurar o estelionato come- quantia de trezentos e dez
uma .vez,. fôsse à bôlsa do tido por José Kahias, e sua mil cruzeiros. Apesar de

contribúinte vítima do ub- esposa Egilda Andraus Ka- todos os esforços, Antonio
surdo! hias. José não conseguiu embar-

O que aconteceu, com· ') Os, acusados', segundo gar a venda em hasta pu':
caso do cafézinho, ,é J'a' um'" t d J blica, pois, inadvei'tidamen--, queIxa apresen a a por 0-
medida que excepcionalmen- sé Antonio da Silva. vende- te, não registrou o respecti- c.utante esteja cumpUeiatio
te confórta .porquanto O r�m o apartamento 201- da

vo contrato no registro de I com os trapáceirós.
povo, desta vez) venceul

.

'Avenida Luzitania pela ............................w.......w...................._........,. .I"....................;..• ....,

quantia de 160.mil cruzei-
A policia,-entretantQ, con-

,

ros, ficando o'compradorna Vereador Aof'oAnl•o P. Ipõsto'lo
tinuou a jnterrogá:la, dian-

A'lIuesla-o' dos obrigag'ão de liquidar sua li te das declaracões insofis-
- . máveis dos médicos, até q'uedívida no prazo de tres

I",ons,ula,d.n., .1:.""
anos. /José Antonio da Sil- O Vereador Antônio 'Pas- agremiação sob cuja legen- Isolina terminou confessan-

" . ""., va, no ato da transação, deu choal Àpóstolo, da bancada Ida se elegeu, comerciante do que, em casa, tinha tido

TEER
-

17 (
.

t
.

d 50'1 do Partido Social Democrá- destacado ,desta praça, An- um parto natural e estran-
A, D.P.) - A. a Impor ancla e. mI cru-, I I l' .,

.

1 tI'co na CaA'mara Municipal I
tônio Paschoa,l Apo�sto,lo tem gu an( o o própriO fIlho, ao

nglaterl'a 'sem rebuços �ez 'zeir@s e passou a morar no '

saber a Persia que sústenta- 'imovel.
.
Quando faltavam, a- de Florianópolis, recebeu, sido um dos representantes nascer, escondendo o cada-

l'á os direito13 do seu trata- penas cinco prestações, foi ontem, expressivas manifes- do povo naquêle Legislativo ver,

do e que não retirará os surpreendido com uma exe-' taçõe� de aprêç(! e amizade qué se tem revelado verda- Achado o pequenino
seus conslJ,lados, 'A nota bl'i- cução judicial ná' 16a Vara por parte dos seus inúme- deiro defensor dos interês- cadaver

'tanica invoca os direitos dá Civel, promovida por Anto- ros amigos, admiradores e ses coletivos. Diante da confissão da

n!.\ção favorecida, segundo nio Rodrigue� de Almeida, correligionários, pelo trans- A êle, que sempre soube criminosa, as autoridades

os termos do i tratado de' Ficou então sabendo que os curso do seu aniversário na- corresponder à confíal1ca dirip-:iram-se. para a casa on-

1857, pelo qual a Inglater- 'acusadores, logo depoi:s da talício, CJ,ljO registo invo- que lhe· depositamos; "O de Isolina é empregada e 10-

ra pode manter consulados I promessa
de venda, hipote- luntáriamente não nos ocor ...

·

ESTADO", embora tárdia- calizaram o pequeno cada

gnde quiser, na Persia e caram (l apartamer;tto pela il'eu.
".

I mente, envia-lhe o seu, cor- ver, que fizeram r:emover

-outros ],)aises. quantia de duzentos mil Elemento prestigioso da diaI abraço de 'felicitações.. para o Necroterio Público

Assim o afirma o ex-Presidente de Assembléld
dr.', Rui Cesar Feurscbüene

Que acha V. S., Sr. Rui Cesar Feuerschüette, sõbre as surpreendeu a todos com a sua energia sem violencia, O"
atividades do Poder LegiSla,tfvo no período ôntem encer-II s�u entusiasmo sem a�e�a5ão ou vaidade, a sua intelígen-.
rado? ,', era sem alarde e art.ifícios.: mas, sobretudo, com a sua,

,,_ A atividade da Assembléia Legislativa no ano de I ponderação 'e equilíbrio. Sintetizando numa �'rase) pos-
1951 foi das mais proveitosas, pois que; como me foi da- I so afirmar: - "S. Excia. foi um grande Presidente". A,
do observar, todos os membros do Legislativo estiveram i maioria parlamentar discordando, algumas vezes, daqui-.
votados, de corpo e alma, à tarefa ingente de propiciar I lo qué--Ihe solicitava o Poder Executivo, outra coisa não-
melhores condições de vida à nossa coletividade, aperfei- : fez. senão dar existência real ao Poder Legislativo, lm-·

Plortanôpolís, Sextã-felra, 18 de Janeiro de 1952 çoando, também o aparelhamento estatal. o que foi i pritriindo-Ihe maior brilho e respeitabilidade, salvaguar-
--_. _ .. _ ,,--- feito através de um corpo· de leis discutido com a maior I dando sempre a clássica harmonia dos Poderes. '

vivacidade e votado com o máximo escrúpulo. Muitos pro-I Prazam os fados que na próxima sessão leg islativa.,
jetos fóram rejeitados e ISso demonstra que os parlamen- - sejam ainda êstes conceitos perfeitamente ajustá--
tares, embora' errassem algumas vezes, estiveram sem-

I

veis."
,

.
\

pre preocupados em acertar. (Entrevista com o Dr, Rui Cesa:r Feiierschuette•.

A"'pêlo ·ao Sr. �1-DI"s'r'o
O Presidente Volney Collaço de Oliveíra ,jovem e em 16-1-52, às 11 horas, na Assembléia Legfslatíva;

,
�..... '(desassombrado, na madrugada de sua. trajetória política". i com o Sr. Professor Medeiros dos Santos).

, dA 40'icu'fura I· .

D' i' I d
._-

Na sessão da Comissão Permanente da Assembléia
i BALEADO ep. agr pa e 'I N F A N T I C·I D I O'

Legislattva, ontem realizada sob a presidência' do sr. Cas Iro lar,·oDep. Protógenes Vieira, foi aprovado, por unânimidade Em um sururú que se ve- MATOU UM RECEM-NASCIDO DE UM PARTO DU-·
a �entessa do seguinte telegrama 11,0 sr, Ministro da A� rif'icou, ante-ontem, em San- PLO E DEU A I.UZ A OUTRO NA MATERNIDADE __

o

grI�ultura, .nos seguintes têrmos, da autoria do' sr. Dep. to Amaro, foi baleado, na Após alguns dias em vísi- AS AUTORIDADES ENCONTRARAM A CRIANÇA
Esrivalet Plire�: .. .

.

,

perna esquerda, Evaldo Se- ta a amigos e correl igioná- ESTRANGULADA
"Ministro Agricultura _ Rio�.'· emann, por um dos sold.t- rios nesta Capital" per-iodo

,
.

. Tenho o prazer de levar" ao �onhecimento de V dos do destacamento local. em

ash
lhe foram tlj��utad�s GURITIBA, 17' (E.) - Um I para os devidos fins, verifi--

Excià., que na sessão de hoje a Comissão Repre�entativ� I Se,gUndO foi informad,a a hca�'as omenage,ns, l":!l'I,',�ssa, I
fato, dolor,oso ocorreu ante- :can·do-se. porém, que a mã-e,

da As b'I" L
.

I t· 't
' ,I oje, em um dos aVlOes da .

.
�

..

f icid
'

. sem ela egrs a rva, aprovou proposta do sr. depu- nossa repor agem, ess_a 0'1 C .
.

.
" " ontem nesta Capital. ! 1l1, anticí a cortara o cor".

tado Estivalet Pires no sentido de que fosse endereçado correncia se verificou

quan-I F}ldlZelll9
do Sul, a �apI.�al Uma mulher após dar à! dã-o umbelical do filho re-

a v excia a AI t 't' I I e a -mot
'

Ii e era, o sr. Dep. Agrípa 1
•

'

id I
'

. t·.= " pe � pard� que os .rI ICU tor.es da zona do oeste (Ot'� I II �m surul��' a, '

de Castro Faria membro da
,lIZ a uma crranca, estran- I cern-nascrc o e ogo apos es-'

ca armensa sejam tspensados da obrIgatoriedade de de- en re popu ales, e po reiais.
banci

.

'
A gulou-a, escondendo, nos trangulara-o.

volucão d' t t'"
.

dí
. . A vitim E - ld Q ancada catarmense na Ca- f' . I Ii R d

. ,

d P,'"
_

e sémen e .rrgo, cuja fstrIbUlÇão foi feita por
I I a, va o ...,e-

'd D tdI'
undos da casa onde reside so ma .0 ngues e. au-·

,
,

t 'do d C' '

d E �' ernann f'OI' recolhido ao I-I' mal a os epu a os, e eíto ' '. -I
-'

f ti 'd'm erme 10 o ",erVlço e xpansao do Trigo deste' Esta- " 0:,;-
b I d d Parti

o pequemno- cadáver. a, a mae In' an ICI 3, res-

do. Motivos. determinantes êste apêlo fundam-se 'nas va- pital de Caridade, onde ain- S�oc' aI Degen a. _

ti
o ar tido

Sentindo-se, entretanto, ponderá pelo seu crime bár-.
• �

I" t''. d' t
o la emocr a ICO. . b" f 'Ihrraçoes cnma errcas como estiagem chuvas de cr.ranI·zo a se encon ra, ;

A '1 1 I O
em condícões anormais em- aro, pois matára o 1 O·

,

. ,. .:' ",' , ! o I US :re par amentar ",'., ,- " .'

que reduz"ram o mdlce da produçao acêrca de 600 por i
ESTADO d

.

Ih f l'
hora o parto tivesse SIda que nascera prImeIrO Jgno',

. t' I
- . '. '1

' eseJa- e e IZ .

, 'd '

cen,o em re açao a safra dos anos anterIores. Existem ' natural, a mulhe.r sobressaI- lan o que se tratavade.ge-
d ..

I
'

. VIagem. .

- '

d
'

casos e pequenos tnhcu tores que,. para cumprirem os

N'
I'(;u-se, ao sentir fortes dp- meos e que pouco epom .

compr.omissos assumidos perante o Serviço de Expansão' ovena dA N S do re�, o que chamou a aten- nas�era OlItra criança, e que
,do T:I?,O, c?ncernente à devolução de

seme,ntes, terão d,e � d CJ
•

.,.' lei-dente �ão de pessoas da casa onde motIvou a descoberta do'

adq,u�nr trI?,o �e outros pro�u�ores. Confian�es no alto agra O oraçao e empregada, pe.Io qu.e. fo- deshumano crime.

eSplrIt_.? deA Justiça e no patrIotIsmo de v. eXCla., espera- " 1"3om dadas prOVIdencIas, a- --.-..-

mos de a este apêlo o acatamento que merece em favôr T' _ 'I fim de que n parturiente
d

.

d
' �ra início amanhã, sába- .!! nte�ontem,. um "Jeep"i",' \

R
·

o maIor, esenvolvimento da triticultura nacional. Aten- .
� ;fo��se l'ec()lhida à Materni- eglst'O,ciosas saudações. (a) PROTóGENES V1EIRA _ Piresi-

do, as 19. horas, na Capela ehapa branca, às 11 horas dade "Vitor do Amaral".' ,

'

dente da Comissão Permanente da Assembléia Santa Ca- do, �silo de Orfãs; a nov)"na I tl'llHsitava' na estrada gel'àJ A descoberta do crime Há um ano, precisamente,
tarina".

de Nossa'Senhora do Sagra· Estreito-São José, govel':Ia- A dona da casa oh,de a o sr, dr. Adalberto 'rolen-do çOl:açã9. I do ,P9r u'a mulher, tendo ao t' t
,', tI'IIO de Car,"alho,' -enta�o p're-

______ ,pa!' 1.11'l'en 'e, e empregada. .

O POVO \/EN IlarlO o motorista.' , ignorando o qJe a mesma feito da Capital, fazia en-
I

""
" ,;' '"", ,CEU ,I '

A altura de CapoeiTas, praticára e julgando tratar- ,trega, oficialmente, à cida-·
nas proximidades da casa de

se de u'm parto natural, fez de, dos Parques de Recreio>
negócios do sr. Lulu" o vr�i- II f '1 'AIremover a. empregada para n. an�I '".,' �Íl·ante BenJ.·a-,cuI0 acider:tou um cavalc

a MaternIdade. mIm Sodre', a Rua Bocam •.

que por alI pastava ,QV'8-
/

• !va "T R '" P
.
.'. Nesta casa, pouco depols ' eresa amos, a ra-

Jnando-lhe· uma das pernas. d d t. 1
\_

Ih . ça Getúlio Vargas e "Pad .

Registe-se o fato pal'�t
e, ,ar en I aüa, a mu e1, ,,' .

re.,
"

.

' .

cujo nome é Izolina Rodri- Itamar, no Estreito.
conhec'imento dos mteressa- .

� d P l' .

t d'd �sse ato que constit i
c10S, , •

gue" e au a, a en· 1 a pe-
"

• U li

los médicos, dava a luz a homenagem ao então Gover-
uma criança do sexo femi- n�dor Aderbal �amos da
nino em condicões normais. SIlva, na data do seu aniver

tend� a crianç� nascido per�' I sário, que hoJe transcon�e�
feita, e sobrevivendo rior- �ontou com, a presença de

malmente. Ilustres autoriqades e povo.

Atendendo a parturiente Dois, mêses após, si não,
nos falh '

' , .

os clinicos daquela casa
P I

a a memopa, o s.r.
constatar'am' desde logo que au. o F.:0ntes, que assumIU

Isolina, poucos instantes a dueçao dos destinos do'

IlIZ a Município, resolveu tirar às,antes, havia dàdo ,a -
_

outra criança.
' crIanças pobres da Capitaly.

Tratava-se de um parto
o presente do seu sucessor... "

E, sem explicação alguma,duplo., , f' t· d b ]Diante' deste fato, a Di-
OI re lran o os a imcos

et�..Aeabou com ,o que �r;'
reção da Maternidade levou

realIdade porque, não há
ao conheeimepto, das, auto- dúvida, era um fato que re;"ridades policiais o qlle ocor- Iembrava a sua ascenção a�,ria. Poder Municipal ...
• De começo, ao s'e1'", al'gu·i-
da, bolina heg.ou que hou- Um ano apenas vem pâs
"-"esse dad.o a luz 'a outra' cri- sando e o que estava' feito,

ança, além da que nascera
caiu, o. que foi prometido.

na Maternidade,' apenas ficou no papel c·nos
discu,'rsos proferidos· e pu-·
blicados ...

. IAfim de representarem a

.

realizará em Pôrto Alegre,
Cong�'e�ação da Facaldad.e II sega irão, hoje, I via . aérea;
de DIreito de Santa Catari- para a capital gaúcha, os

na, no Congresso Nacional '1· SÍ"s, Desembargadores ,Ren-
,

.

, rique da Silva Fontes e Fer-
de Ensino Particular, que se

.

reina Bastos.
............................................

\

Comissã� PArmanente

/,

\

à CMP não consentiu ·Da

à bôlsa do consumidor
exploração

titulos e documentos. Iden·
tica prática deshonesta a

quele c.asal empregou. na

venda de mais tres aparta
mentõ� situados no mesmo

edificio, montando os pre
juizos, aproximadamente, a
oitocentos mil cruzeiros.- A
policia suspeita que o exe-

40· Aniversario
da Standard,OU

'

A Standard Oil Company
Of ·BrasiI comemorou, on

tem, o 40° aniversário de
sua fundação,
Por esse motivo, nesta Ca

pital, foi oferecido às 16
horas de ontem aos seus

funcionários, à rua Ruy Bar
b'osa, fundos do Abrigo de

Menores, um eock-taiJ, a'

cujó convite sômoo' gratos.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


