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rIa} .:f3;�(t·· . t� 'o� vi:
.�. ce�!W�ffii[�"It l··f��ê.,,�,�i;-
,( Ih<5: ':il1 >/ó'estlr preparando sua
:

f'yiagem't�9, Ri?' Gyh:nde do,
'$tll. que possivelmente será.

"�<� iad'ã�"vib:fê e seis
do corrente. Atenderá, as

sim, o SI', Café Filho a va

rios e reiterados convites

C d
· que lhe tem sido feitos no

urso e aSpira0· sentido de visitar aquêle Es-

P M-I·
tado. Antes do seu embar

te na . '1Itar que,' o vice-presidente da.
"

I" RIO 23 (V A ) E tã República' dará a seus ami-

P.Upu ares I aber�a's .até 3i d'o corre�te� gos uma recepção em seu

as matriculas para Q curso gabinete, mo Palácio Tira

de aspirante a oficial da dentes. A reunião terá cara-

RIO,23 (V.A.) - Chegou, ' daria com vencimento in te- ção de providencia social a
.
verdade, do que o restabele- Policia Militar do Distrito ter de recepção particular,

finalmente, à Câmara e foi �ral, lei que modifica' os págar a apõsentadoria inte-!,cimento dum direito q�l: e�- Federal, o qual se destina [mas se�'vi�'á de IJ1,'etext.o �olida no expediente da sessão preceitos da lei 593 de 24 gl:a� n"a forma prevista pela

Isas
classes re��mente ja t.í-

ao preenchimento de vinte sr. Cafe �Ilho para retl'lbUl,l'de ontem, a mensagem do de dezembro de 1948, ii na Iei b9iJ. veram pela lei 0109 de 20 de
e cinco vagas de aspirantes as atenções que lhe tem BI

presidente da República, a- parte referente às aposen- Art. 3° - Durante o pe- dezembro de 192?": .' naquela corporação. O can- do disp�nsadas em
_ divel'sa.scompanhada do projeto de tadorías, e sua proposição riodo da complementação da O deputado Vieira Lins

i didato civil, para ser consi- oportunidades, Serao conv�lei, que autoriza o, Poder está assim redigida: i aposentadoria serão devidas louvou o ato do gove,rnador f derado aluno do curso de dados ?S represent�ntes di-
Executivo a importar e per- "i as contribuições fixadas pe- do Estado do Pa,r�n�, por aspirante a oficial da poli- plomatícos- dos. parses ;Iamitir a importação, com "Art . .10 - A aposentado-,' los artig-os 9, letras A, B e haver aberto o credito de cia local terá de submeter- Europa e do Oriente Médio,
isenção de direitos e taxas, ria aos 30 anos de serviço, C e 13 da lei 593. 461 milhões de cruzeiros no se alem 'do exame fisíco, a que visitou há poucos me
de vitualhas e artigos de na forma da lei nO 593 de' Art. 4° - Esta lei entra- orçamento do corrente exer-, prova de capacidade intelec- ses, alem dos rep:esentanconsumo popular, durante 24 de dezembro de 1948 é rá em vigor na data de sua cicio, para abertura e pa- tual constante do seguinte: tes de outras naçoes que
os anos de 1952 e 1953,' para concedida cmo proventos in- publicação. ficando manti-. vimentação das importantes 10 _ provas oral e esc ri- aqui no Rio o tem recebido
cessão ao povo a preço de regrais nas seguintes condi- dos todos os dispositivos da rodovias naquele Estado e ta de inglês francês, portu- ou recepcionado, sendo in
custo, O projeto em refe- ções: a) caberá à institui- lei 593 <UJ 24 de dezembro de formulou um apelo ao go- guês, matemática, e ciencias clui,das tambem na recepção
.rencia está assim redigido : ção de previdencia social o 1948, que não acontrariem, vemo federal no sentido de fisieas. Obtendo.as notas es- varias figuras do mundo po
"O Congresso Nacional de- pagamento da aposentado- revogadas as disp-osições em, prestigiar a iniciativa do tipuladas para aprovação, o lítico.
creta : .Artigo 10 - Fica o da, n.a base de 80% do contrario". govemador Munhoz 'da Ro- candidato é admitido auto- -----:�-----

Poder Executivo autor-iza- salario ; b) ,\l empresa em- Na justificação do proje- ,ha, .concorrendo tambem maticamente ao curso, onde
do 'a importar, durante' os' nregadora complementará a to acima, salientou o deputa- com seu auxilio material.

passa a perceber do primei
anos de 1952 e 1953, pelos aposentadoria com os res- do Brigido Tinoco. que O sr. Heitor Beltrão ocu- 1'0 ao terceiro .ano os ven
seus orgãos centralizados tantes 20%, de modo .a atin- "constitui aspiração dos fel'-IPou-se da passagem de mais cimentos que variam entre
ou não, com isenção de di- golr o salario integral, até roviarios, bem como das de- rum aniversário da fundação mil e duzentos e dóis mil
.reitos e demais taxas adua- completar o segurado" 35 !mais classes contempladas da cidade do Rio de Janei- cruzeiros mensais. ' TEERÃ, 23 (D.P.) - O
neiras, inclusive a de pre- anos de corrtribuíção. I pelaIei 593 a aposentadoria 1'0, para focalizar .as varias Os vencimentos de ofi- governo persa recusou aceividencia social, bem como A rt. 2° - Completando o aos 30 anos de serviço com festividades realizadas do- ciais da Policia do Distrito tal' Robert Hankey como no
do imposto de consumo, ge- segurado 3Q anos de contri- salario integral. E esse jus- mingo ultimo, comemorati- -Federal, desde o posto de vo embaixador da Inglater-
neros de primeira necessi- buíção, passará :a institui-. to reclamo nada' mais é, em vas do acontecimento. 0.'

aspirante, são idênticos aos ra na Persia. Os inglesesdade e artigos de indispen- , de oficiais do Exercito. submeteram a nomeação desavel consumo popular, pa-

T
N. R. -.,- Enquanto a Po-' Hankey, na esperanca de

1'3- cessão a preço de custo Div8rqe1lcial na aUá dirp,ção do - P B licia do Distrito Federal que o novo embaixador pu-..

ao povo, sempre que haja ca-
procura melhorar, os seus desse resolver o caso do pe-rencia dessas mercadorias elementos, sob o ponto de troleo entra os 'dois países,()1.1 quando forem vendidas

D.anton Coelho D· t D I vista técnico, a de Santa desde a nacionalização da
.por preços iguais ou supe- versus lo·ar e - orne es Catarina, segundo se propa- companhia petrolífera �n-riores aos das congeneres --._

'\ Ia, anda ii marcha-ré, .. ·, ,.glO'=1raniana, na ultrma; nri-
estrangeiraR, computados 0.8

RIO 23'" A ) N I
-". SaJ'o P-a-lllo e' o ponto da dl"S-"· .' mavera, Hankey iria suc�del'ti díreit '

. (\,. "
- a sua meses pe o menos, naQ maIS J

Prof GAsa AVII .respec lVOS IreI os,.
sede, nO' edifiCÍ'o São Bor- comparecia al( En'contra-se cQrdià: É que os partidários '. n r .' a a su·. Francis Shepherd, ()

:Barágrafo único, A f,ecul- .

h" t d' t b
..

d
.

N'l RIO, 23 (V.A.) _ Em au-
embaIxador q�le a _Inglaterraja, reunIU-se o.1e, a ar e, aSSIm novameu e a raças ou amIgos o major I ton

,_dadpe cd,oncE'edidat�leste �rtigo a comissão executiva. do com seria crise a direção Santos continuam naturaI-, diencia especial foi recebi-' mtadnteve e� reera, d.uranteao o er ",xecu IVO poU.e ser d'
,. .

I' d P t'
.

1 d PTB C d I '1' d
.

d t 1 "d t d
o o o penado da crise pe-t t d'd I ll'etol'lO naClOna o ar 1- naClOna o . amo es- mente losh lzan o o ex-ml- o on em pe o presl en e a � l'f Opor es e es en 1 a, pe o mes-

do Tl'abalh.l·sta BrasI'leI·!'o. d
...

d d t d'
.

t d T b Ih
.

R- bl' f C
llro 1 era. nome de 'Han-. e' o ll11CJO o esen en 1- nls 1'0 o. ra a o e cpan- epu Ica o pro essor e- k f'

.

d ."mo prazo e nas mesmas con-
T'lresl'dl'U a sessa-o o SI'. Dan- t d D t C Ih d d'f' ld d'

_

d' A'I d F' ey OI enVia o ao pl'lmeu'or men O O sr. au on oe o. o 1 ICU a e a acao me la- sal' VI a a acuidade de ..
.dições, à prefeitura do Dis-

C Ih
., .

h' d Id t d" d I M d" d D'
'. mmlstro Mossarlegh para a-t't FdI' ton oe o, prImeIrO vlce- com seus compan elros e; ora que pre en la esenvo - e lcma a nlverSldade -

f' ,l'l o • e era e aos governos. ..

d direção, aI'n,da o c.aso de i ver. d P AI . provaçao, con arme e a pra-�staduais.
\

preSIdente em exerClClO a e .' egre.
xe diplomatica. A recusaArt. 2° - Para fazer face agremiação petebista. Du-

I
· A

b
'

d d d'

!e:lsi�:�asc�:���a��'gã��aC:�� ,����teol�l��� t;�rt�:��id;eb�� nquerlto -SO re O pa rão '. e vida brasileiro ;r:.�E:�::i�E�!d��' �io�=t 1· d d d" t
- Paulo, cUJo dll'etorlO se a-

RIO 23 (V A ) O'
.

b d
-

d d
.

I C .ra lZ:;l os a a minIS racao .

.. ,< t"
-

'

,pre,Sl- pesqUIsa so re o );la rao e encla ao ongresso como macIa - irá agravar ,a ten-'federal, é o Poder Exect�ti- cha novamente em serI.a Cl'l: dente da Rep\lblica, por des- vida das populações brasi- essencial à sistematização são existente entre os dois.

.

"

se desde que renunclOU a
h d

.

. -

I' ldvo autol'.Jzado a efetua' as
'd" d

. -

d pac o exara' o na expOSlçao eIras nos mo es propostos de uma politica de bem-star países. É uma, outra atitude-

d d' preSl enCIa a comlssao e
d t' d

..

t d I f'd t'd d
.

I'
'

.operacoes .e cre ItO n.eces- t
_

d
os mo 'IVOS o mll11S TO o pe a re e1'1 a en I a e, sacIa, serVindo 'ainda como ll1sólita dos persas que, hásarias' com o'Banco do Bra- reestruduraçFa?lho sAena OI'

TI:ab"_41ho, a�ltorizou a Co- ,A medida. que ag�ra v�i Ileleme�1to fnndamental para 10 dias, mandaram fechar'1 t' t't'
_

b Marcon es 1 o. pesar N 1 d B t d f 1 f I'"Si ou ou ra ms I luçao an-
d 1 t b Ih t

. mlssao � aCIOna e em- ser concre lza a 01 conSI-! qua quer es' orço e p ane]a- os nove consulados ingleses'.caria, a juros nunca supe- aque es l'a a os erem SI-
Estar Social a realizar uma d,erada na m_e_l_ls_a_g_em presi-IImento à sistematização da existentes no país. A Ingla":do se�retos, percebia-se pe- .._..� _. - .....................1'i01'es a 6% ao ano ,,,

._.., _ ..... _ •••• • _ _

.. .. _ - �,- or.� -�-

I orderrll economica. terra,' depois de energicos
I •

'.' la discussão acalor�da que .. - ��.• _.�, ., �,- ��.-

D
•

.Os favores pl'evistos nes- '.

omlDgos De acordo com estu<Jos protestos. obedeceu à 01''-ta lei abrangem as importa- ú ponto de vista do sr. Dan-

p 'd d' Hton Coelho não coincidia A-qu·lzas de p. '. - prelIminares aprovados pe- em, ommgo. ankey, a-
ções já realizadas e desem-

com o do sr� Dinarte Dorne� U�, {J- �qulno lo pre;;idente da Republica tua:Imente, é embaixador na:baraçadas, mediante assina-
Ies e outros membros da co- 'trol80l"'Am S PaulA Via aél'ea viajará hoje," o trabalh_o será realizado e� I Hungria.,±tfra do termo de J'esponsa- missão executiva.'Outro sin-

. (:' • ,I..
com desUno a Curitiba, São cooperaçao entre 'outras,hil.idade nas alfandegàs do

toma positivo de desinteli- . RI�, 23 (V.A.) - O Bl'a-
Paulo e Rio de Janeiro, ó com as seguintes institUi-Ipaís,

-

gellcia foi a atitude brusca s11 V�l .contar com uma fr�- sr. Domingos Fernandes de ções: Fundação Getúlio
OArt. 4° - Esta lei entra- do�·s�'. Danton Coelho, que,

ta mIlllma de do�e,pertolel- Aquino, gerente de "O ES- Vargas, Confederação Na-I riso cracidacle •••rá em vigor na data de sua
em dado momento, saiu, de- rdos �e fdezessete m��. t?n�a- TADO", que naquelas' Ca- ,cional de Industria, In,stitu- i T

�'� � ��
*publicação. datando que, durante seis as, lU or;na o sr. mlO a-

pitais tratará de interesses, tos dos Industriários, Co- '. \.
.

�

�
,Art. 5° - Revogam-se as -·.,._.._..",..,•.I' oh...........• tanh:de a reportagem, O

ligado.s à administração dês� merciarios, Bancarias" Em- '��'\ �disposições em contrário". I volta ao' sr p�'esldellte do �ons.elho Na-
te diário. ' pregados em Transportes e ,\. \\ ;. \ I

,

Este foi o papel mais im- ,- ClOnaI do Petl'oleo mformou Acompanham-no., os nos- Cargas, IPASE, e Comissão � \ l, � ,

�E;:�:E���rEt�;:r: A!!;'�v;�) O��tan_ ::�?�:!:e�:r�:i:�::�:; =::.:::�::.:.�.:c:��::=� .. ���� ,L I

I

'\��!bertos pelo deputado Gur- do a se noticiar como defi- ao mal; antes do fim de aüó.. ...\.. I '"'\ '\:
"

geIAmaral,presentesno�'e- nitivamenteassentadaano�l. O sr. Plínio Catanhede No Rio, em t 951:, 1.200,' ':', \_

·_�'�"'Icinto 58 deputados. meação do embaixador Os-: que vem imprimindo uma
_,_Nos primeil'os 15 minutos valdo Aranha para chefe da !

orientação mais objetiva no '-

d' d
-...

-.. .

e �desta sessão, após a leitura �'epresentação do Brasil jun- i Conselho NaCional 'do Pe-
" açoes e e�qol.e '\ldeaI'tuatI,aa ddao see,xspSãeod' l'eannttee,rioocl'ue_ t� à Dor.gdanizaç�o das Na- i trlole?, fPrestou ontem'd amt-j - ',,8.0·00 d·,espeJ-'os 'G"çoes 111 as maIS uma vez p os 111 or:m.e,s ao preSl en e

,
,

-". ". i ovel'ntldo - Eu não te-púam' os nlicl'ofones do re- não Sf'. obteve sua confil'ma- . Getúlio Vargas sobre o re- _ RIO,' 23 (V,A.),·...,-- Mais ações de despeJO, que ascen-
disse; Udenild'an Umcinto, para breves comuni- ção, Hoje foi o ministro do Aultado das, ultimas ativida- ! de mit e duzentas ações de deram a oito mil. Isto traduz
guarda-clmva só nãocações, os deputados Vieir� Exterior, sr. João Neves da des do ConselJlo, sobretudo j desquit.e foram distribuidal'i a ganancia, dos pl'oprieta-
serve para nós dois!'Lins, Br.igido Tinoco, Heitor Fontoura que disse nada es- no que se refere às novas às di;,>ersas Vai'as �la Fami- rios para se verem livres Por tua, Causa vou mo-.

Beltrão. ,Benjamim Fará, tal' assentado quanto àque- perfurações que estão sen- 'lia na justiça local durante dos antigos inquilinos ,é ex-
lhar-me todo!Felix Valois, Muni:;: Falcão la escolha, acre!'icentando,' do levadas a efeito· em meio pIorarem o novo, aplical1do-

e Medeiros Neto. O deputa- ainda que não se encontra

f
a g.rande '" eXl_)ectativa �el11 o' ano passado. Et3i3e numero, lhes alugueis extorsivo� a Udenilda - Ingrato! Por

do Brigído Tinoco", justifi- com o sr. Osvaldo Aranha São Paulo e na Ilha Mara- denti'o das' ações civeis só é s..eu atenta, como pérmite' a I" tua causa eu iliz: muito.
·c.ou o projeto de aposellta� há bastante tempo: jó. . ultrapassado no foro pelas Lei, do Inquilinato em vigor. mais - -.

{
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Universidade do Disbritc Federal,
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,"

.
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-
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Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.
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Estágio no Instituto Benjamim CoThstant. para cegos-
no Rio de Janeiro.

'
.

RECElTA DE OCULOS'
Angio: - retinoscopia exame de Í111ndo de olho para.

diagnostico e controle da pressão arterial.
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. Janeiro /

RAt.JL,.CASA"ÁYOa
Rua Felipe de mil'efra
.0 2i -- 80 .adar

Te): : 2-9873 - '510
') Paulo

.....

ASSINATURAS
Na Capital

Aao . . .. Crt 100,00
Semestre ••er, . 60,00
Trimestre • CrI 85,00

No laterfor
ADO ••••• Crt .120,00'
Semeatre .. CrI 70,00
Trimestre _ CrI '0,00
Aadnciol media.t. eo.
trAto.
Oe orii'inaJI, meamo

alo publieadoe. alo ...
rio, deve-Ividol.
A direçlo nlo e. re.

ponsabiliza pelol eoa

eeítos emit1dol DOI .".

tiro. aeat.ado.,·

Dr.�Antôni8t,Moniz �de Aragão
Comunica a seus clien'tee e ami&,os que rei-

1I1cioo. a ciínica' ne�ta Capital .
CONSULTORIO: Rua Nunes Machado,

(consultório D!'. Oswaldo Cabral) - Das 16 À.

17,80 horas.
RESID1tNCIA: Rua Boeaiuva. 135 - Tel ..

fou 14-71(.

------�----------�._--��---- ---
, .

Dr. R'enato Hamos_da Silva"
Advogado, .

L�.....u.,....,._.s......_"_to_.__,..."D_u_m_o_"_t,._1_2_-_.Â_p.....' ���
Jose ,M.ct.ir,os,,, Vieira".- .' y '�.: '" •.

"",
, :,' ADVQ,GAQO"

Dr."

taIQ Postal 150 .• "ltaJai •• Santa .Cltarta É' 8 fraqueza que o deixa can,aoo, pIlJido,: .

"

com moleza no corpo e olhos sem brilhe•

A fraqueza atrasa a vida porque rouba •

as fôrças "para o trahalhó .

. , .

�.......___.,,_..-:
- .

"
" VANADIOL

'i'_' ,:!:awmenta ·o� glóbulos sangüineos e vrfALJZA o sángue'''én-·
" -

'·i;'aqu�QidCí. É de gosto Idelicloso e pode Il�r usado em todas_
'OlIU..ew»__ ,....4r.:�" .� '�" , ," , < .-

, " '_A��;";'''_:' ,;". ,"." I' as idad,ea·
.7 �

.._.-

: '

' 0Ia1l1"" AlI U.... Ar•• _ &
"

...; ,,: 11· "Ilora••_III .1 .

,

."

,.au "'l'a) .

: ,�'
, ..

";.,if;'.:-:� 1......
"

..... , "-.�" .

•••iltenta •• Ctrurct. .0 Prof.

Ulro Pinh.iro" Gaimart..: (.10).
0Ib1...édlea - J)oaD," )f.r Coai.: . ".Up. Schmid,t. ••.

� , Conlulta", diAri.m.nta. Ia. 11
.......lt6rl••

,

lIClfléle "'U. ... 18 "'or•• ,

.... _ l!IaJa •• .

,

1 alIa at. ara..
Rua Dóm Jaime Cimar&,

... I". '. :,.
20.pt;o. 2,

."'-'> w1iaa A... ':ta: .._ II .. '"

.

Fone �t.. 802. .
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. ,DR.'ARM:ANl>O ;:VA.. ;

,

':" i"·' : uau9�DÉ ASSIS, .

D"R.· ..�N·"
"." " .. ,·J'c'itSDléo'·.l" \',

R.r,,,-J.V " �., '.
1 -.

•

,

"
D' 1I>. ..'nw- II>.

. ... aen-t CU.._ l1li.....
. ft .. .u..n. . Ia __.dada eI"1 •

'
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....... cera. - .,..... .....
.

t •• «:ad .

....._ -l'ndeIeIIa' OLDfIC DICA 'D. oau.w� , ..
'

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

..'Pal 'iI. OA.I!I • ADULTO'
':'-t' lt6rIO' Vi..� .....
,,'

1. :.... ,Tel"". 1.11'1.

. Crédito Móluo: PrJ!dial:'
RESULTÁDO .DO::�6° SORTEIO DO' PLANO ::R, ImA:

úii.6o NO DiA '2!} DE DEZE�fBRO' mi 1951',·
"

.

CADERNETA N° 00.506 ,.:' '. •
"

PHÊMIO ·�L.tIO REM ·MERCADOHIAS NO vAtOR D�
I

CR$ 6.OQO,00
.

Aproximação Superiores Aproximação,: Inferiores
Em Mercadorias no Valor : Em Mercadorias no ValoT
de Cr$ 1.000,00 Cada Uma

.
de Cr$ 500,00 Cada Uma

Caderneta NO 00.507 Caderneta N° nO.505
Caderneta N° 'n, 700 Caderneta N° 11.698

Caderneta N° 17.392 Caderneta N° 17.390

Caderneta N° '05.647 Caderneta NO. 05�645

Caderneta N° 04.611 Caderneta N° 04.609

O resultado acima é do sorteio do mês de DEZEM"-
BRO 4de 1951, extrai do dos cinco' primeiros p-rémios da.

extração' da: Loteria Federal de 29 de Dezembro de 1951..
.

Florianópolis, 31 de dezembro d� 1951.

VI�TO
Orl-ando L Seara - Fiscal de Clubes de So�·teio3>-

. em Mercadorias - Interino.
'

nuzp UMA & lRMÃO�
Cons. Mafra, 37
Florianópolil':

ESCRITÓRiO DE
c_

A9VOCACIA Materiais de Construção,.
DO SOLICITADOR WAL BenefiCiamento em Geral.

DIR CAMPOS Madeiras para todos OllV

Advocacia em v;eral
. Fins, Aberturas, Assoalhoa�

. FUllcion,a junto a08 laati- Forro Paulista; etc., Mad�l .
tutos e Caixas de Aposenta· ra8 de Pinho, Lei e Qualida�
doria. Acidentes do Traba- de.

.

lho. Inventários. Sociedadel, Escritório, Depósito ..

Naturalizações. Oficinas _... Rua 24 de Maio<,

Escritório: Rua Vito! nO 777 - Estreito - Floria..

14eirelea, .0 18 - '20 ••dar. nõpolis •

,'T.·

-----

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANAD1,ÓL·

MOÇA� DES�IMA[)A8"
HOMENS SEM ENERGIA.

" .Não é sua culpa!

tO
�'

':'
'.\ ..

'

�-�-,--------�---�-----....:.._��-__.;......:.....- --...;,._,,-"__'""'-- ��----------,.._......----:--:��--....;.--------�
� 'r· r.

A·T L,;.·A·N T ICA
. .�.

os. MELHORES ARTIGOS! OS' MENORES. PREÇOS! AS MAIORES' FACILID.ADES!
" ,RAQlOS,�"ELEC1a()LAS - AMPLlFICÁDORES - 'TRANSMISSORES - DISCQS roCA·DISCOS ...,... AGULHAS-

:,� '. âNeElt:ÁDF;lRAS '

..::_> :GELAD�s - DlQUlDmCADORES - 'BATEQElRAS - VALVULAS ALTOFALANTES - RE-

..
'

,
,

.

SISTENCIAS - 'CONDENSADORES'
•

o mais completa estoque de· peÇaS para radio
, Rua 7 de Setemhro, 21 e 21 A - Florianópolis·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-C-'lecie,elt'Üe.. '111'iI ti )aitàrao fi.lsdo Perila'8lft
- .'

O' ICllticilell.' )i '" ma
�la� J'�'lltbt sr. 1!f�!!.!!!!�q��P-dl·d'o' d'e I-a''f"r"m·a�o-e's· -=oA'bre Para atender àquêles que ra, eomerciante : ,Jorge Bar-
tu !ti ' ante-ontem, compareceram

.,. ',' " Y, �, II-li chegam em estado me- 'bato, tambem comerciante,
-nro, 23 (V.A,) - O vice- ao jantar que as classes ClDl40tO 'adqul·,ldo P'alo Istado' Iindroso, neeessitando de 'dr. Abelardo Arantes, advo-

'presidente da República, sr. produtoras ofereceram ao ti, ,U sangue e mais sangue para gado em Campos Novos e
'Café Filho, na proxima dr. Fritz Oellers, Embaixa- O sr. Dep. Lenoir Var- I 8° - Qual o destino da- que se restabeleçam, o "ban- outros cujos nomes não nos
quinta-feira em seu gabine- dor da Alemanha, que on- gas Ferreira apresentou na do a êsse material; co de sangue" se

encontraj-Qcorrem
no momento.

'te no Palacio do lYIinisterio tem regressou ao Rio de Ja- sessão de ontem o seguinte pronto a -iuncionar e salva- É de se esclarecer que ês-
-do . Trabalho dará uma re- neíro, no Lira Tenis Clube, pedido de informações: 4° - Se foi vendido pelo los da morte. .

ses doadores não atendem
-cepção ás altas personali- conforme ontem publicamos "Sr. Presidente: Estado, a que preço e a tão sómente a enfêrmos in-
-dades e aos seus amigos. em detalhada reportagem, Requeiro a V, Excía, ,se quem; Os Doadores ternados no Hospital de Ca-
-Corn esta _recepç,ão j deseja l'�ltiçip,l:!ram da I homena- digne solicitar do Poder E- 5° - Qual o volume da Mas, há a considerar, no ridade ou no Hospital "Ne-
.aquele procer politico retri- gem mais ,oS' seguintes r Dep, xecutívo as seguintes infor- Jmportação e o preço do caso, o espír-ito de sol ídaríe- rêu Ramos" ou Casa de Saú
Ibuir a's atenções que lhe têm Protógenes Vieira, Presi: mações: 'custo ao mstado, posto no dadé 'humana de cidadãos' 'de São Sebastião. �les têm;
'sido dispensadas em varias dente da Comissão Perma- 1° - Se o Estado fez no porto de desembarque e aqui residentes, que, fun- tambem, se' colocado à dís
'oportunidades. Tambem fo- nente da Assembléia Legis- ano pretérito alguma im- 'qual êsse porto. cionáríos públicos uns, co- "pos.ição de doentes tratados
.ram convidados pelo sr. Ca- lativa, dr. Henrique Rupp portação de cimento; S. S., 23 de janeiro de, merciantes e' comerciârios '

nas próprtas residências,
::fé Filho" os representantes Junior, Diretor da Faculda- .',20 - Em caso afirmati- 1952. outros, sempre estão a pos- mas que apélam para o ban
-diplomaticos dos países da de de Direito, dep.· Osvaldo vb, ','em nome de quem foi

I
(a) Lenoir Vargas Ferrei- tos para atender as requiai- co de sangue do Hospital de

"Europa e do Oriente Médio Bulcão Vianna, Presidente despachado este cimento; Ira". , ções dos médicos, f'ornecen- Caridade, serviço autoriza-
-que o anfitrião visitou re- do Lira Tenis Clube, dep. do ,aos enfêrmos o precioso do para tal fim.'
-e entemente. Wilma r Dias, srs. João Leo- liquido vermelho. São os Êsse o acontecimento do

netti, Norberto Rihl, e Sid-I U.O.H. el Curl·'_I·banos doadores, registados naquê- dia, que, hoje, a reportagem
, ney Nocetti, do alto comer- le hospital, e, assim, com a de O ESTADO focaliza, a-

o

V·d S -ai
cio local situação legalizada para os fim de tornar pública uma

, I a OCI·· Nos 'arraiais -pol iticos do É, inquestionavelmente, 'P 'socorros dessa natureza, das anônimas modalidades� ,

, Vai servir Dê udenismo cur itibanense, prestigioso chefe brigadeí- Há, em Florianópolis, se- de assistência à população,
ANIVERSÁRIOS:

B n I N A
houve um estremecimento rista derrotado pelos pro- gundo informações colhidas cujos trabalhos dependem,

::PROF, DINÁ M. GEVA�RD OSpl 2 « eruD no momento que atravessa- prios companheiros, um ele- pelo jornalista, unia equipe única e exclusivamente, da

Regista a data de hoje o

R
mos, onde a lealdade é mui- mento de valor no seio do e- de 15 doadores de sangue, solidariedade e do espirita

.aniveraário natalício da ex- Bmos» tas vezes um mito, sobretu- leitorado daquele mumci- todos registados para êsse humanitário dos doadores
.

1\'1 d d Iiti pio e dI'SSO tem dad prova fim altruistico. Dêsses, os de sangue desta Capital,ma, RJ'a. Prof Din
á

i' en ou- Por ato do s r. Governador o po 1 ica, . o •

-ça Gevaerd, diretora do ..

d Ha poucos dias, o direto- em varias eleições, ao passo que maior quantidade de sempre prontos a salvar vi-

'ddo EDsta�lo fFOI �eSIgnDa o

t
o
rio udenista de Curitibanos I que o vencedor na presiden- sangue têm pôsto à disposi- das humanas.-Grupo Escolar "Silveira de

1'. aI11 o rerre uar e, -'

d di tó 1 I
-

-

d d-

d çao' os oentes, contamos:"--:Souza" e digna esposa do 'do d D S P t processou a renovaçao e era o Ire 01'10 oca, nao
me ICO o ' . . para er 'd f t d

.

ti d Oscar Pe"';;ira comis a'
.

"

ar, Emmanuel Gevaerd. ' .

d
. seus quadros, sendo de no- es ru a as srmpa las o ' te,

,
s no

1 ••••••••••••••••••••••exercicro, por OIS anos, no . -

1" leit dI' t lti de POII'cI'a que atendeu a 15Às muitas homenagens de H it 1 "N
.

R "

I
tal' que a eleição a 1 prrmou e ei ora o ur ems a curr 1- "

c '

ospira • ereu amos,
b requisições médicas, doando Dr 40to"'01·0,,-que será alvo a ilustre edu- , . _ pelo descontentamento do anense.

i d S Id ti
.

h f den i t em 250 a 450 gramas, um -

cadora, O ESTADO se asso-

SS OS ert O pres rgroso c e e u ems a, I
.

"

O b M
•

-cia, respeitosamente. -
ti l sr, Alzerino de Almeida, que! Esta é .que é a verdade. total de 58 litros aproxima- i utSI'LUIZ FIUZA UMA .

P
r

bl· se viu derrotado na eleição I
Se não fora portanto, o tra- damerite. Seguem-se, o dr. "

,,' e- res O IIIOS "

b Ih .ç it I itã Waltér Barros da Q,' ilva,

hO-I'
Ausente até o dia 10 deTranaccrre, hoje, o ani- " para. p.resldente do dlretorio I a � .�eI o, ,pe o c.apI ao 'i

b d 1 I b Ih G I AI d je Promotor Público em fevereiro.'ve!'sál'io natalício do nosso Rece emos e agra ece- mUl11CIpa, pe o tra a o I raCl 10'" o sr. zermo e
, h d

.

'AI 'd
-

t' 'd d Indaial, sr. Mário Davi Mou- Em viagem de estudos.prezado c,onterrâneo, sr. mos: 'Tenho a on·ra e florratelro de seu pnmo, Sl'. I mel a nao erla SI o er-

Luiz Fiuza Lima, Diretor- comunicar a V, s. que, no Gl'aciliano de Almeida, co-I rotado.
'

;'Superintendente da Tl'ans- dia 5 ,do cOl'rent,e, foi elei- nhecido por capitão Graci-
:portes Aéreos qatal'inense ta e empossada a diretoria lio. (Do .Jornal da Serra).
__ TAC, desta Associacão, para o

Ca\'alheiro, dotado de bienio 1952-53: ficando as-

80'LE1'I'M' -,�SEM,', ,A''NA,L'qualidades de espirito e de sim constituida:
',.

,coração que o credenciam a Conselh'()-diretcl! - Dr.

-estima e it consideração dos Haroldo P. Pedemeiras Co'MANDo' Do' 5ó DISTRI. 'O;triii-Notàs: "

.

:seus inúmeros amigos e ad- Pres-idente,
To' NAVAL

"l11il'adores, o aniversariante, Osvaldo Simões Corrêa
Semana de 14: 20-1-1952

':amigo por excelência dos - Secretário.
Movimentação de navios:

homens-de-imprensa, rece- Diretoria:
Chegou a Florianópolis,

-:herá no dia de hoje, expres- Ildefonso Linhares
no dia 20 do corrente, ten-

�iYas manifestações de ,J'ubi- Presidente. .

"'. do fundeado em Anhqto-MI-
10 no transcurso do seu ani� CeI. Davi Trompowsky, rim, o CT "Bertioga", da
versário. Taulois - Vice-presidente. Marinha de Guerra Brasi-

O Estado, cordialmente, Silvio Màrques de Olivei-
leira.

ra - 1° Secretário.,eumprimenta-o, com os me

"lhores votos de felicidades.
FAZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

'

- Ermelindo Paz- de CÓl'

.dova, chefe da Agência Pos
'tal Telegráfica em Biguaçú,
- Olindino Timóteo Paim
SENHORAS:

- Cilene Cidade Gevaerd,
digna esposa do sr. Mário
'Gevaerd.

---;- Maria, cliinaco da Sil-
-va.

SENHORITAS:
- Isolina Campos, filha

"de sr."Orlarido Campos.
- Iná Souza, filha do sr,.

José Zeferino de Souza.
, MENINO:

- João Vaz Neto, filhinhó
do sr. José da Costa Vaz,
funcionário da Secretária
da Segurança Pública.

MENINAS:
- Sônia Maria, filhinha

do sr. Ivo Bandeira Côrte.
- Rose-Marie, filhinha do

'sr. Eugênio Lázaro Cidade.
- Neusa-Maria, filhinha

,do sr, Raul Tito da Silva .

. NAScIMENTo'
Mariá Cândida Assis
Com o advento, a 20 do

corrente, na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa", de lin
da menina que re'cebeu' o
-nome de Maria Cândida, es
tá de parabens o lar do nos

,so prezado conterrâneo dr.

ArI}lando Valério de Assis,
.co):lceituado médico, e de
,sua exma. esposa d, Inah
'Furtado de Assis.

... .

Florianó polis, Quinta·feira, 24 de Janeiro de 1952 3 "
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Osvaldo Silveira
Secretário,

O Ajudante de Ordens
do Comando do 50 Distrito

Nomeaoõel. EIODera�ões e Aooseo
tadorlas DO Dep. de Bdoeação

No Departamento de Edu- I timp nomeado para êsse
cação houve as seguintes cargo, �to contínl.!Q. Q.pri
modificàçoes, por atos'do sr. meiro foi nomeado 'Inspetor
Governador do Estado, assi- das Associações Auxiliares
nados no dia 21 de dezem- da Escola, de Inspetor Geral
bro de 1951 e só publicado do Ensino NOl'mal.
no Diário Oficial de ante-

Naval, compareceu às 17,00
hor.as a inauguração da Bol
sa' de Valores de Florianó
polis, instalada à Rua Sal
danha Marinho, nesta Ca
pital.

O Comandante do '5° D�s
trito Naval em companhia
de S, Excia. o Sr. Governa
dor do Estado e todos os

oficiais do 5° Distrito Na
val e respectivas famílias,
compareceram à chegada
do� iates participantes da
Regata InterBacional Puer
to-Buceo-Florianópolis, jun
to àr Fortàleza de Anhato
Mirim.

O Ajudante ,de Ordens,
repr,esentando o Sr. Coman-
dante do 50 Distrito Naval, ARTIGO 91
compareceu às 10 horas, Curso fundado em 1940

A' 12 "0 h do mesmo J'unto a' Esta'tua do D H ""'latr'l"cula para 191;:2', dl'as 30, 31 de J'aneiro elO des ,,, s" r. er- l' "

dia, a referida Corveta de- cílio L1:lz', 'na Alam'e-da Adol- Fevereiro - das 19 às 20 horas,- na Faculda'de de, Direi-
2°

satrocou, 8: fim ,de procurar fo Kon.der, onde (oi recep- to,- seIta dos fU'ndos.
,

os dois iates "Alchemar" e cionado S. Excia, o Embai- ;Ileab�tura das aulas; 4 de Fêvel'eiro.
"Marallgo", que ainda nãÓ:1 xador Alemão no Brasil: Dr. .,. ,'Av,iso; Os candidatos façam empenho 'por' uma fre
tinham termi,nad� o seu pel'--:[Fritz Oellers, ora em visita quenciã 'desde o início do ano letivo, para apróveitar.em
curso, atracando às 16,�5 aos Ílucleos alemães' ,exis- as aulas básicas iniciais.

. -,

horas.
,

' ten'tes em Santa Catarina. Informações prévias - Almirante Lamego nO 67.
________.�c ----__--__�'

ontem:
,

NOMEÀÇÃO - Adriano
Mossimann para o cargo de
Inspetor Geral do Ensino,
cargo em que foi aposenta�
do em ato de 31 de dezem-
bro último. O -dr, Waldemiro Cascaes
EXONERAÇõES - Abe- foi, por ato do sr, Governa:

lardo Souza do cargo de Ins- dor do Estado, nomeado Juiz
petor Escolar e Teodosio Substituto, desta Capital e

Mauricio Wariderley da fUll- Herédoto Pereira, Guima

ção de Inspetor Geral qo En- rães para idêntico cargo em

sino Normal, sendo este u1- Mafra. ,

Juizes subs
titutos

Atracou ao trapiche da
Cia. Carlos Hoepcke, às 10Roberval Silva - Tesou- hoi'as, do' dia, 20 do coi'renreiro.
te, a CV "Maldonado" daHeládio Olsen da Veiga Marinha de Guerra do Uru

- Tesoureiro substituto.
Comissão Fiscal: - Vas- ��a�o�!1t:a::e5�e���:i��

co de Oliveirá Gondin, Hé-
Naval, compareceu á bordo

lio Monteiro, Osní Paulino
d S'l M I D' P

a fim de apresentar os cum-
alva; anoe las, er-. d b

'

d.

I C 11 d FI C 1 pnmentos e oas vIU as
clva. a, a o ores, ar os

I
em nome do Exmo. Sr. AI

Fedngo e Emanuel Cam- .

t C d t d 50mlran e oman an e o
pOSo

. ., D. Naval.Ao mtell'o dIspor de Vs,
subscrevo-me respeitosa
mente.
o'svaldo Silveira

Secretário",

____,---------------------

Curso de Humanidades

'JASA MISCELANIA distri
buidora doa Udfol' It.O.A.
Victor, Válvula..Di"OI.,

Rua Coal.lh.lro Km...

AVENTURAS�',,' DO ZE-MUTRETA • ... ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.'

18rOOl05:'.'0 .'EsludiaÔles de,.,�'La, Pláia
Podemos informar c:om.segurauça que i o "Esluaiantes de La Plála ac:�iiou o convite do
Paula �amos' parB" realizar dois jogo� nesfa Capilal nos dias I 28 e 30' dn corrente.

I '
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.) ()._.{)...:..(-).;...()
.
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"

Esportivo
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'o· 'Iaterestedae!
da

Promete emocionar o publico
peletão gaucho e o. campeão

o novo campeão invicto da I . .

cidade e candidato ao título 1
supremo do futebol catari- (nense, de enfrentar, o pode-

iroso grêmio da terra dos

pampas,
O nosso campeão, no' afã

de se apresentar condigna
mente no certame estadual,
cuja data ainda não foi'
marcada, realizará uma sé
rie de amistosos com qua
dros' de reconhecido valor,
O Corintians Porto Alegren-.
se será, assim, a primeira
prova de fogo para o con

junto do clube presidido pe
lo infatigável desportista
vereador Miguel Daux. O
quadro dirigido pelo "coa
ch", Manoel Tourinho atua
rá completo, salvo modifica
ções de última hora. Assim

Estão se sucedendo os in
terestaduais e os internacio
Irais. O Botafogó virá' rries
mo no dia 31 'do corrente e

fetuar um amistoso com o 1Figueirense :e' por 'outro la-

do o Paula Ramos está f'a- 'I.zendo força para traiét .. o.
Estudiantes de Lar,J�lata" d� I
.Buenos Aire�iiJ'�tÍlalmente
-em excursão pelo'visinílO Es
;tado do Rio' Grande do Sul.

NIZETA, o veterano e hábil
meia direita do Ava]

Ontem, homenageando o

jornalista Zedar Perfeito da

Silva, diretor do nosso.con-l
frade "Diário da Manhã", o

Figueirense teve ocasião de
medir forças com Q "team"
d'o Corintians Porto Ale-
grense, que pela terceira, vez I '.

vLita a metrópole barriga- (NIVfINHO, o valoroso meia
verde.

.

. ':' '1 esquerda do alvi-celeste
Hoje será a vez do' Avaí, � .

Grandes equipes de bas- Os catarinenses nas elimina-
quetebol '�m confronto .

to i Si-
•

d
. O. sensacional quadrangu- Idos rivais é um selecionado r a naCionaIS ,e remo
lar de basquetebol' se a.pro-I

e o 'outro é a mais positiva A propósito da chegada milton Cordeiro e Sadi Ber-
xima e com ele o publ:icó ve- equipe do Rio de Janeiro. ao Rio dos remadores cata-Iber, ao Ciube de Regatas
xá duas equipes maraV-ilho-'I"

'Caravana do Ar e Bar- rinenses que' irão participar Aldo Luz e Walmor Vilela

sas de bola ao cesto: Asso- riga Verde precisam levar a das eliminatórias de domín- e Manoel Silveira, ao C, N,

dação Atlética Grajaú, do. 'serio de' verdade a sua res- go próximo, na Lagoa Ro- 1 Martinelli: O reserva e K�rt
Rio de Janeiro e o Seleeiena- ponsabilidade. drigo-de Freitas, o Matutino iKupka e o chefe da repre

do de Ponta Grossa, base/do � Santa Catarina precisa "Diário de Notícias", da! sentação o sr, Osni Melo, vi
selecionado do Paraná.'

,

ser -preetigíada e a esses Capital Federal, 'deu a se- ce-presidente da Federação
Naturalmente que o n08-' clubes cabe conseguir as guinte nota : Aquática de Santa Catarí-

80 público se pergunta se os . vitórias de que o nosso bas- "A guarnição de "quatro na e presidente "da Federa-
florianópolitanos -estão em quetebol está precisando. com patrão" de Santa Cata- ção Catarinense de Futebol.

condições de fazer. frente a 1 Que se preparem' com a- rina, que 'obteve grande su- Os remadores "barr-iga-ver
equipes fâó �lj,tt�ma'da� e finco para as jornadas que .cesso nas eliminatórias de' des" estiveram, ontem, em

das mais fortes. dó :país., .
aí vêm.'

,

Porto Alegre, também já se contacto com a Lagôa, num

Achamos que' sim, A res- ! -Ó: acha nesta Capital.' Trata-se barco do Flamengo, .mas de-
ponsabilidade de defender o I O Caravana e. o Barriga de uma equipe mista inte- verão correr no- seu próprio
basquetebol catarinense foi IVerde precisam' tambem grada de elementos de tres barco, esperado dentro de

entregue às duas melhores icont�r 'com o estimulo da Clubes. O patrão, Décio C�u- FlOUCOS dias. Encontram-se
equipe do m2ment�. O Ca- jtorclda e, certamente, todo to, pertence ao C. N. Ria- hospedados no Regina Ho
ravana do Ar é o campeão o POvo desta capital' vai chuelo: os. remadores' Ha- te!.

da capital e o Barriga Ver.,.!prestigiar ao Quadrangular .. --'_,--------------------

?e, o vice:campeâo. Seg?�do Ina cert;za quê os �speta-cu�' 14'ftlpolg'a toda a I'I-dade a VI'�ínformações do Capitão los serao verdadeIramen.ta�· .' "

Catpes e do Major Spaldillg

I
sensacionais. L

.

>

't .I B �f .I R-8� equipes jogarão reforça- AO, ESTÁDI.O SANTA 51 a' uO' fha ogO:, uO '0
das, POIS, ptetendem honrar CAT;AR!NA_, POlS� todos .os Como :já demos noticia,

eS-j
maioral da Federação Ca-

() _no�so esporte e .0 l'eforç? I Flor�anopohtanos para O. lll,,- tá assentada a vinda a esta tarinense de FuieboL
nao' e �esdoul'o pOIS que um cenhvo \,4_a nossa ra?asiada. Capi,tal, à'o possante esqua- (j Botafogo é na realidade

drão' do Botafogo de Fute- um conjunto de 'grande va

boI e Regatas, do Rio de Ja- 1101', pois derrotou o Flumi-

Gr'and."osas regalas" a'
.

ve'.la I:neil'o, qtle ep.frentará a 31 nense, Bangú, Vasco, Amé
do corrente o "onie" do' Fi- ricá, Flamengo e não fosse
'gueil'ense, vice-campeão daI sua lamentável derrota

sábado 8 dO:lliOQO
'

nesta Ca'pltal cidade. frente ao Madureira o clu-
.

'

" �'. ,.' ,." .• Depois da presença n e,:: be alvi-negro carioca esta-,Continuam s(:1ndo a1vo (le em p.omenagem aos valentes 'tà Capital do 'não menos fa- ria a estas horas de posse
grandes homenagens por. iàchtmen, para sábado à moso eleven do Clube de Rl)- do tão cobiçado titulo de
parte das aútoridades 'civis, tal:.ae e domingo pela manhã ga�lfs Flamengo que enfren- campeã.o carioca.
militares e esportivas. os in- serãd< realizadas grandio- tou e venceu a sel�ção Ca-
trépidos velejador�s" brasi- !las provas de vela em bar- tarinense por 4 x 1, o públi-leil'OS, uruguaios e argenti- cos Lightning e Sharpie en- co só quer saber dós in te
nos que com retumbante su- tre os velejadores 'partid- restaduais com os clubes
-cesso complet-aTam, sábado pantes do raid ':e mais os das grandes metropoles. É
último, o dificil raid Monte- velejadores do Iate Clube e .

I
.

d "t• , ., i pOSSlve que am a VlSl em a

vldeu-FI?rIa:�lOPohs, em a- Veleiros da Ilha, locais. nossa insula os conjuntos do
penas sel.s dIas. Rein.a d.esusado .ill.ter-êsse-I-Bangú e do Vas�o. Para
De acor�o com o progl'�ma e o maIS Vl.VO entuslasmo pe- tanto vem' trabalhando o

dos festejOs nesta Capltal las sensaclOnais disputas:' vereador Osni Ortiga,' novo

O prélio entre Botafogo e

Figueü>énse pelo interêsse
e entusiasmo que se'llota na

cidade, deverá bater todos
ás recordes de bilheteria em,

I

!
i.

gramados catarinenses.
Agual:dem o gi;andioso

in-I'terestadLlal do dia 31"entre
os dois. 'alvi-pretos! .

de hoje
cidade.
sendo o conjunto deverá pi-I O quadro visitante será o

zar o gramado obedecendo a mesmo que extreou ontem.

seguinte' formação: Adolfi-'
'

nho, Beneval e Danda; Mi- A peleja entre gauchos e

nela, B�os e'Jair; Nenem catarinenses está marcada
(Bolão), Nizeta, Waldir para ser iniciada às 20,30
(Moraci), Niltinho e SauL í horas.

.

...

-,.a. DO'I e entre o

Penarol, campeãp ur�uuaio
MONTEVIDÉU, 23 (U. bol, ém face da derrota so-

P,) - O Penarol

clasSifi-Jfrida
pela Nacional, unica

cou-se de forma definitiva equipe que estava em con

corno campeão- de 1951 no dições de empatar no pri-
certame uruguaio : de fute- meiro posto.

I

.

dos marujos bra-
sileiros

Ante-ontem, no estádio da [jogando.os marujos braailei
F. c, F, deixou de ser efe- ros e uruguaios componentes
tuado, 'devido ao mâu tem- da turma que disputou, o

po, o cotejo Figueirense x raid de vela Montevidéu
Coríntians, Apenas a preli- Florianópolis. Saíram 'vence- .

minar poude ser realizada, dores os nossos pelo escore

de 2 x 1.

Vitoria

Diversas
.

- Hoje, em Santos, joga- mengo terá pela frente o

rão amistosamente os esqua-IDesportivo de Calí.
drões do Santos, local e do - O Avaí solicitou à F_ '

Madureira, do Rio. C. F. as datas de 27 e 29 do
- Bigóde já assinou novo corrente para realizar dois

compromisso com o seu an- amistosos com o Ipíranga;
tigo clube, e Fluminense, re- de Canoinhas.

'

cebendo 10 mil cruzeiros - Para a temporada do
mensais.

'

Botafogo foram estabele-
- Deverão chegar hoje ao cídos os seguintes preços:

Rio os remadores paulistas Cadeira - Cr$ 50;00; Ar
que irão participar das eli- quibancada _! Cr$ 30,00;
minatórias de remo 'com os Geral - Cr$ 20,00; milita
catarinenses, cariocas, gan-. res :Qão gradu-ados -

. , ...

chos e baianos dO!lÚngo prq- .C.r$ 15,00,
ximo, na Lagôa Rodrigo de - Domingo no Rio será
Freitás. realizado· o Circuito Aut.o-
- Domingo o Vasco dará mobilístico da Quinta da

combate ao Ra�ing e o .Fla- -Boa Vista.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.

Pa:çticipaçã,o
.

Romario Carioni
e

Senhora
, têm o prazer de partici
par a V. S. e Exma. Fa
milia, o contrato de ca

samento de sua filha
ZÉLIA,' com o sr. Alci!'
Fernandes Rodrigues.
Blumenau,' 5-1-51.

l\lanoel F. Rodrigues
.e

Senhora
têm o prazer de parti
cipar a V. S. 'e- Exma.

Familia, o contrato de
casamento de seu filho
ALCIR, com a srta. Zé
lia Carioni.
Ri.o de Janeiro, 5-1-52

Zélia e AI�r
confirmam

\
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Florianó j)olis, Quinta.feiral· 24 de Janeiro de 1952 g
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"APAiTÀMENTO

t. ,... L I.
•

't<:
"

• to
\ \" \� I

,.

%;Átrâs,:'d" "refmig�.,.dor'
Descobrir si o homem nas-

ce ou não com instintos
':guerreiros é uma das preo

-cupações da ciência. moder
"na.

Desde que. 'o mundo é

mundo tem-se produzido
guerras.

São essas guerras provo
<la das artificialmente ou re

.sultam da propria natureza
"humana ?

....

I,

Afim de encontrar uma

"resposta cientifica para tal

'pergunta, 'os laboratorios
'Roscoe B. Jackson, de Bar
11 arbor, no estado norte-a

'mericano de Maine, vem fa
zendo exaustivas experien
-cias,

(' Estas experiencias são
feitas com animais, especial
'mente com ratos, ratazanas,
-camondorigos, cães e maca

'CURo

Os orientadores das pes

-quizas são os doutores J, P.
'Scott e Emil F'redericson.

A questão da existência
'ou não de instintos guerrei
TOS no recém-nascido envol
ve o problema de determinar
() poder da hereditariedade
-ern face da educação.

Os próprios cientistas a

cham-se divididos neste as

.sunto.
Houve alguns, como o ita

liano César Lombroso, cujas
teorias partiam da base que
Q homem pode nascer cri
minoso.

Sendo assim, a educação
€ o ambiente pouco poder
'possuem sobre o individuo.
Modernamente, a tendên

-cia é no sentido de atribui]..
«» 'cada vez menôr importancia

à heredintariedade e acerr-:

tuar cada vez mais o poder
<ia educação e do ambiente.

Os Drs, Scott e Frederic
son encaram a questão pelo
lado da experiência de la
'boratorio com animais.

E a expertencia, tal corno
'vem sendo conduzida nos la
'boratorios Roscoe B. Jack
son, indica que os caracte
Te!': hereditarios, especial
mente os resultantes do fa
tor hormõnico masculino, si
'bem sejam decisivos em cer

·tas situações, podem ser, em

geral, alterados pela educa-
-ção e peJo ambiente. ,

Scott e Fredericson C011-

cluem que não existe uma

.rcausa interna espontânea
'que faz com que 'os a-nimais
-tenham o desejo de guer
Tear.

Nem as ratazanas; nem

os ratos, nem os camondon
-gos, nascem com o instinto
'Indomínavel de combater.

Todos possuem, desde o

começo, o instinto. básico da _

conservação da espécie que
os leva a procurar alímen- _:.. ;......;,;.'J.I_�'C....----�--'L,
'to.

'

. ção da paz na terra é funda-I do assim, talvez a educação

lD
·

t d M"
"

..
"

. i

Entretanto, a associação Imentalme�te
uma questão e o ambie�te, que ,são cap�� epOSl O e . oveis

entre a procura do alimento de educação. zes de evitar o desenvolvi- ' '

e a. IU,ta contra outros ani-
.

A questão complica-se mento do espír-ito g?errei�'o MOU�Amal" e uma resultante não ,dIante do fato de que o va- entre alguns anrmais, .nao �
do instinto mas do treina-; lor hereditario varia entre tenha fOl'?a para evitar tal I

Dormitórios, - Varandas -:- Copas Laqueadas
"rnerito, das condicões do am- 'os ratos, ratazanas e ca- desenvolvimente entre os Pastex.

biente, da educação, mondongos, de umlado, e os homens. I Reform�,de C()P�s Laqueadas.- Peças avulsas.

Daí os cientistas deduzem cães e os macacos do ou-
. Ultimas novidades.

que, si a� condicões de am- troo
"

Preços Módicos
,

"hiente e educação forem a- Os ratos, as ratazanás e ACO,RDEON . Rua Conseíhelfo Mafra nO 182 .-'- Fpolis.
"propeiadas, as ratazanas, os os camondongos, qualquer
ratos e os camondongos po- que seja o ambiente em qu.e Ver(de-se um com 120 bai

dem ser treinados para vi- vivam e o treinamento que
�os de.marca Italiana, com

'ver sempre em paz, sem re- recebamt nunca se organi-
2 registros nos acordes -e 4

con.'er ao combate para en- zam em grupo para atacar registros na clave de sol.

'contraI' alimento, um individuo. Mas os cães Preço Cr$ 10.000,00.
Isto reveste-se de extre': e os macacos sim.

' Tatar à rua Deodoro 19.

m2 importância porque si a- Este fato poderia indicar L to PIJlHcarmos os mesmos prin- que os carcteres heredita-" �C oa·se aoo
�5pios ao homem ehegam{)s rios variam de uma espécie' Pará' principiantes à rua
;ã conclusão que a pl'eserva- a outr� em intensidade. Sen..: Uruguai nO 47.

'

,

.... '.

HÁ UMA DUPLA
ORGANIZACIO
DE ESPEClftll,SIAS

,

"

"

"

'

. I
aselLf.elV1fl!_.

;�

Ao adquirir um refriaerador N ORGE. Você obtém,
automàticamente, a assistência de uma dupla legião
de peritos: a organização que construiu o refrigera
dor e a organização que dispensa I a assistência téc
nica. :É .claro }Iu,e êsses especialistas só usam peças
originais e {: claro também que -êles: são especial
mente treinados para resolver qualquer prohlema
de serviço. Mas, em virtude da incrível.simplicidade
do seu motor .selado - o silencioso "Rollator"-
NOIH;E dispensa cuidados, livrando as donas de casa

dos aborrecimentos com visitas de técnicos. É o

refrigerador ideal para o confôrto e a economia do

Lar, porque [oi especialmente construido para servir
à Iarnília. brasileira!

"

ISTO 'E' QUALIDADE!
12 PONTOS DE CONFIANÇA

Gabinete in teir iço ; acabado com tinta, sintética, bran
ca', resisrenre,

"Vedação rigorosa contra a unüdode,

I.

2.

3.
::� .�.
'.":

'�.�. 4."'�
."

5.

6.
7.

8.
9.

Ie,
II.

12.

Isolação com lã m.ineral; ti procu de um idade e upa-
drecimeuto,

,

\

Acabamento interno esmalrodo.« fogo.
Lõmpada embutida,

Compressor fechaao, silencioso - o famoso
••Hotlator'",

Pratdeiras de at;o zincfldo brilhante.
Evaporador de avo inoxidá·ool.

Porta do evaporador, de alu.mínio.

Fôrmas para cubos de gêlo com extrator.

,'tIoldura isolante de material plástico resistente,'

Fabricado pela, Brasmotor - ,l'e'rfeita organiz4r;ão de
servit;o.

I" .....__oo�.'& .._

".' ��,
....

• Em exposição no Concessionário:

,w
.

OSNY GAMA & CIA•• Rua Jerônimo Coelho, 14. Florian6polis
CONCESSIONÁRIOS NAS

".

,,,I
,

PRI,NCIPA/S CIDADES 00 INTERI,�,,!, DO ESTADO E Df TODO o SRASI'� -,.-
.

'

,

nus INTJPSS., NO
Rio ele S••eiro ,erIo

, bem defeadido. por

1
"J .

",

. .
...

�
..

\
I

,

<O

o
�
s
OI

fi
-c
"
'o

� .

"
"

.. )

E
o
c

�

ARLINDO AUGUSTO ÁLv.J
advorado

&.... alo Bn.éó, 128.;;... 8&1•• -1'101/.
Telf. 32-6942 - 12-8001.

Aluga-se um apartamento
ou casa grande na rua D.

J-aime .Camara; 18 e 20.
Tratar no Edificio São

Jorge sala 13 c�m o pl'oprie�
tário.

'
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p. �.����� ��R�����

furiosa Re:��:o IA EletrolandiaÍ
TUNIS, 23 (U.P.) -=- No- Havia-se adiantado sozinho, P'tO'.Paz �i+ LIQUIDIFICADORES -, Arno .�,ve.arabes e um militar fran- do ponto onde estavam suas

.;!. ENCERADEIRAS - Amo 6
cês de alta grdauação mor- tropas, dirigindo-se à mul- �,

tRIO,23 (V.A.) - Os jor- ..... DISCOS - Star e Copacabana ..
reram hoje em Sousse, na tidão em árabe, Hngua que

nais divulgam a seguinte :.
costa do Mediterraneo, no falava fluent�meute, pedín-

nota: �t RAmOS - Hikoc, Clipper, Invictus, M�rconi, Orbiphen
-

mais grave incidente regís- do que o ouvissem, mas,
"Tem noticiado a impren- �:.. RÁDIO-ELETROLAS _ Bush, Standard Eletric e Clip- �t"t.rado numa semana de cho- ímediatameate, ouviram-se .. �

i1 s� desta Capital notada- � I
.

6\t08 "

ques entre as forças fran- duas, detonações e o corone .... ..... per- nVI.:.
" ' I" ,mente- através de f?e,\.iil�,;,9X� � 'r' '

t;,' I'cesas
/
e os nacionalistas tu- desequilibrou-se.

gãos obedientes à ()H�.tação .!{..- 'fOCA-.DISCOS -., ,SI�.L.�S E AUTOMA.TIÇO.,ê -,
- �,�� :. ,',"

-,

nisianos. Vários ,milhares PISOTEADO \ �
lard C 1 Ali V M T ti W ti f . �

de nacionalistas árabes, I Ouvindo os tiros, li. multi- de .elementos que se con- :.: ,q,e�ro, 13nCe, . . rioma C, e s er
...:...servam fieis à linha polrti- ......

)
"""'"

pertencentes ao partido I dão precipitou-se sobre o ! Long Playng ..:...ca do extinto 'Partido C07 ..--:. .....Neo-Destour (Nova Inde- militar caído, pisoteando-o munísta do Brasil, a reali- .'t. GELADEIRAS -,
- Frigidaire, Gibson, Coolerator, Crosley .Pendência), procuraram e crivando-o de punhaladas.",., '.' •

zação, em futuro próximo, � _.!l._ tid 5 ....,

quebrar um cordão militar Então, as tropas atiraram ••+ - giuan I as por anos '

'"' ....

de mais uma tentativa de a- :+. �
€ marchar sobre Sousse, quase à queima roupa con- .t_+ APARELHOS ELETRICOS EM GERAL �...

.

tra os agressores. Em con- gitação anti-democrática, '"' �porto da costa oriental.
agora sob o titulo de "Con- ••+ F

-

r' d uma e duas bocas abertos e fechados Ferro +;:.
TIROS E PUNHALADAS sequencia do incidente res-, :+. oga euos e , ...

gresso Continental, Pró- ...+ de enac T f d E bílí d
�...

O ceI. Norbert Phillippe trrngiram-se as comunica-
Paz':. _ ..++ e engomar, rans orma ores, sta inza ores, ..�.

Duraríd.: de 55 anos, coman- ções telefoSnicas e telegráfi-
Corno é do dominio públ i- .:. Máquinas elétricas de fazer café e motores para .!.,-dante da guarnição do Sous- cas entre ousse é esta ca- ...

ti "':+. , •

d ..

'Se e chefs-admin istrat.ívo da pital e de pronto descouhe- C?, essas. lJ1ICla l�as peno- �:.. maquina e costura i"
zona, foimorto a tiros e pu- cem-se mais detalhes. Sous-: dicas dos c�mul1lstas, ,er;r .... F,O,GÚES - Elétricos, eeonomicos. a gáz ou Querozene )�'

tá '55 1'1 'met'r'o o
todos os parses democráti- ., .,;;--:..

11 haladas por árabes que se es a a qu o s a ,.' -, '+.+ 1\'1 "QUINA DE COSTURA :
desobedeceram a ordem de sul de Neboul, onde, ontem cos, se, s ub�rdmam pas,s,lva- ••• n .�'"1

-

:
�t

alto. As' autoridades france- à noite, morreram três -pes- mente a tatica de �ampal1ha .!.' ORION - É_ dotada de. todo o que se pode que.r_er d,e u.ma ....
• .

, tracada pelo Kommform 'e _ :+.
sas impuseram o toque de soas, quando manifestantes .' ,

't;' Ii
-

b i
. MAQUINA DE COSTURA' 'Perfeição técnica ••+�

,

,s,"abes atacaram as tropas v.rsam a um I1P Ice o' jati- •
,

•
-

, ,+Te<.:olheI', em Sousse, não �u. . ..... "'" a f":�, .

'

v_o:,
'

• ,,;'; LI'llda aparencI'a, MaterI'al de 1 qualidade e un- �
-permitindo a ninguem des- comgranadas... +.a) - criar no seio dos �.+ .

I
.

d C I ." �t-ceI' às ruas, depois fie 9 da ,.
,povos democráticos um am- ••• ClOnamento eve e rItma o. omp eta asslsten- ..�

�i�ii�is.salvo por motivos o'.
, ',��

biente de agitação capaz de �i., cia técnica - Eletrolandia _ Edificio IPASE - �i.
'QUERIA APASIGUAR Cabelos ,adios, luuni., perturbar o funcionamento �•.., ,

A.ndar Terreo.
,

••�
fixados mas nã,o colados. do regim'e que sonham des- .... A .....Segundo testemunhas

�o voei con, seguirá. truir,' �,ORION _. Venha (vá) a senhora mesmo ver e examinar':. .

1 ..+. .. '

-presenCIaIS, o corone rece-
,

usando ,"'� b) - incutir no espirito
•..t de perto, esta MÁQUINA DE COSTURA e verifi-

:"'"Ibeu dois tiros e várias pü-

B
",- To,..

R�I 'CREE.. das massas o falso pressu- J.. que por que é ela a preferida pelas muI,heres de +':.mhaladas, quando tentou
, I a.; .,. posto de que os Governos .......

convencer os manifestantes f +".: t d d C I t
•

tA
•

t" ...o fixador mais que perfeito I democráticos são os respon- ..... O O O 111Ull O. -'_ omp e a assls enCIa ecmca. �
,de que deviam obedecer. :+. .....sáveis pelo ,estado de in- *••

'

Vendas a vista e a prazo. ttranquIlidade que domina ••• ..+
os povos e que tem sua ori- ..:. ORION _ Pela sua' perfeição técnica - Material de la.:.
gem de uma nova guerra; .:. qualidade e linda aparência ..

- É a máquina de .:.
c) � que somente o tota- : t

.

f'd I Ih d t d ...+.
litarismo russo e seus a- �t cos ura pre erI a pe as mu eres e o Q o mun- t
deptos. e servidores fora das ••+ do. Completa assistência técnica -,- vendas a .:+b Yfronteiras soviéticas lutam, .!. vista e�a prazo. Eletrolandía - Edifício IPASE '.:.efetivamente, em pl�ol da ....

'

A d T' ..
d d h ..!�

,

_' n ar' erreo. I, .�+paz ura oura que a uma- ...-7.... -

nidade almeja. ••• ORION - Fabricação esmerada da Indústria Japonêsa. �tFace a essas suas reco- .!. Borda - costura para à frente e para trás. Com- �:+nhecidas finalidades, os �. ...

"Congressos Pró-Paz" 01'- :!. pleta assistência técnica. Experimente uma e ve- .!.ção :arnaval�sc�, com muita animação, cantorias, se_r:' ganizados ou inspirad�s pe- .... rá porque é a máquina de costura preferida por .:.pentmas, confetls e lança-perfumes ... A demonstraçal) los comunistas tem tido � ,

t
,.

t
.

t h
.

1 I 1
- -; .... milhares de pessoas de todas as nacionalidades. . .:.era lJ1 ell'amen e um cun o espeCla carnava esco e pe o sua realização. proibida por 't� �

que sabemos será ilma muito animada e. bonita demons- esta Chefia. ., .,
tração ... Para conhecimento das .:...:..:..:..:...)+:..!�:..:..:...:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:+(,�..:�:..:..:....

Que os foliões se afiem 'e entrem nos cordões, neste pessoas de boa fé que a, ro
prenuncio muito animador das futuras pugnas cárnava- tulagem falsa, mas sugestilescas '"

va, adotada pelos' comunis-
Alô "veterano"! Pernas de oitenta a110S ainda fazem tas, ,possa iludir, e do povo,muita roda e encostam nos cordões noite toda '" -em' geral, a Chefia do De-
Aguardemos a noite de sábado. partamento Federal de Se-

Mominho gurança Pública presta, de
'ofI!t público, os presentes eScla-'-----------------------

recimentos e informa, desde

PÁI''' ,,'�OJ1�J;�ji���:rf�t:i%�;�:f:II
• nUl\clado com o .nome deI/ ,

"Congresso Continental Pró

�_ 0lJflAIfTE TODO DIA' Paz"., '

1'" . : 'ltos t'Al)CJOS·.
,.

�.:; �\ �., ,,'"ii: �t��
. ���:�::��t��!*I

," ,//,� abate o espírito mais resi�
tente. Ser asmático é viver
sempre de baixo qessa obs
sessãe nervosa e dissolveu-

D' O' I
�

d';
') -

te. O remédio dó dr. Reytl,

r�'
'

,. caaci io, �' Ara,uJ"O gate, a salvação dos asmáti,
cos, combate eficazmente,

, ÇIRtJRGIAO DENTISTA não.só a própria asma, como-:Rua Felipe Schmidt - Edif. Amélia Netto -- Sala I_.:.' .

. q,ualquer bron,q�jte crônica
- Fone -, 1.430 - - 'i!.'ou nao, toss�s, cuuf,dQs, etc.Tratamento cirúrgico e cura: da Piorréa Alveolar.

.

Com o remédio d'o dr_ Reyn-Extr.ação.�rúrgica de focos radiculares (por Apic.etomia) gate, as gotas antiasmáticas,PartIclpa aos Amigos e clientes que no dia um de puramente vegetal, o doeuFevereiro, começará a funcionar um novo' Laboratório de te adquire imediato' alivio,Prótese, sob a di:'eção de um Técniço vindo do Ul'uguai, voltando sua respiraçãologo-formado pelo maIS credenciado especialista da América ao ritmo natural. Não .en .

.{io Sul, em Dentaduras sem o Céo da Boca (Abobada Pa- contradós no local, enviemlatina). antecipadamente, Cr$ 25.00
Serão Executados Também: para End. Te1êgrãfico Men.
1 Pontes Móveis e Fixas. delinas, Rio, que remete-

.

2 Qualquer Trabalho Acilico e demais trab_alhos pro- mos. Não atendemos pelo
,téticos pela técnica mais recente.

" reembolso.

Linchado

Clube Doze de 8gosto
GRANDIOSA "SOJRÊE" DANÇANTE NO SÁBADO
Programada para sábado, dia 26, será levada a efei

to nos salões do- 'Chfhe DOze -de Agosto, uma retumbante
'''soirée'' dançante em homenagem aos ilustres visitantes
argentinos e ur,uguaios, componentes da empolgante re

gata havida entre Montevídéo e· Florianópolis.
Com surpreza haverá a meia noite uma demonstra-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:J A N E J R"O: "

,

�DOMINa() ;_. � dia 27 '_'- , SOIREE'"MIGN:ON -. AS 20,30,"H JRA;;.
F E V E R E I R O

.

' .. ;,
.

_

SABADO - dia 2 - GRITO DO CARNAVAL - ÀS 22 HORAS.',

L·
.

'''J,;Ià,r' a"·.•.

r; ,
•

/ ..

,

.

(
. !
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.,

, rlll

•'Q"'_.f. .. . ,\ �'
.

•..
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.'

\
'

'q,
.
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� "" r .

. '''"1'

-::� .. ,.'
.

EDITAL
Edital de primeira praça, das, marca Philips, modêlo

com o prazo- de vinte 'dias: 389 AN e numeração 68376,
para venda e arrematação de • equipado com sete (7) vál

bens, penhorados na execu- I vulas, ôlho mágico, tomada
cão movida por 'ADOACY i para fonógrafo e quatro
SCHMIDT contra NICANOR I (4) chaves distribuidoras

SOUZA, .na forma abaixo: -de ondas, seleção, volume e

O Doutor Breno Sanvícen- 'tonalidade, em bom estado

te, Suplente de Juiz Presi- de conservação, avaliados
,

dente da Junta de Concilia- em treis mil cruzeiros , ...

ção e Julgamento de Floria- (Cr$ 3,000,00). A avaliação
nópolis : importa em treis mil cruzei-
Faz saber a todos quantos ros (Cr$ 3.000,00). Quem

o presente edital virem,' ou pretender arrematar ditos
dele tiverem conhecimento, bens, deverá comparecer no

que no dia 6, de fevereiro de dia, hora e local supra men-

1952, às 14 horas, na sede cíonados, ficando ciente de .

desta Junta, à rua Artista que o arrematante deverá
Bittencourt, nO 8, serão le- garantir o lance com o sinal
vades a público pregão de correspondente a vinte por
venda e arremataçãoa quem cento (20%) do seu valor.
mais der, acima da avalia- E, para que chegue ao co

-ção, os -bens penhorados 'ha, nhecimento dos .interessa-
execução movida por, Adoa:- .dos, é passado o 'preSellte e

cy Schmídt contra Nícanor dítal que será publicado pe

Souza, e qtle são os seguiu- la: Imprensa e afixado no lu
tes: �,Uma (1)' mesa, de. gar do costume, na sede des
madeira, modêlo de escsitó- ta Junta.

rio, com 'sete- (7) ·gav·etas, -F'loj-íanôpolrs; 1 'l'de janei=
medindo aproximadamente 1'0 de mil noventos .e cin-

0,84 x 1,30, em bom estado quente e dois, (1952). Eu,
de, conservação; um

-

(1) re- Maria de Lourdes Pereira,
lógío de parede, fah�'icado I�scritur�ria, classe "F·'\d�
po�·,,",E. Ingraham & Co�";· ·hl·ografel. e eu, " Antônio
em bom estado de

I

conserva- Adolfo Lísbôa, Chefe da.Se
ção; um (L)' rádio receptor cretáría, ':o,ub;;cl1eví.·. '

de ondas curtas
.

e longas, Bruno Sanvicente �Su-" Conce$iionários. em' tQdo_ o pciis·
co�_t_r_e�'�) faixas amplia- plente de Juiz Presidente. !

"

, '

_$

E 'D I T A L E O I T A L I

I Divulgue "O Es'rADO" ,. ��Áa-:�';t��.:
. Hercí.lio !--uz Filho, Ofi-Iros), con,tra M. H. Simon,

. �ercí.l�o ��z- 'Filho:" Dfi,: 101' de c-s 50.000,o� (cinco- ,,.Iilirde '00081"1r i a l Pr-ivativo de Pr.ote�tos I
estabelecido nesta pl:aça. E cia! Privativo d.,e p

..
1';0, te�tos euta', mil cruzeiros) cada vesse sido éncontradcs nesta '

, - -
,

' .
.

l' KIdi,··.o amUar ......
da Comarca de Floríanópo- como 1130 houvesse sido. en- da Comarca de::.Flotlanopo� uma. Ditos títulos são emi- cidade o devedor e o ava 18-' .."

.
'

, . tam.. to da .iflU.
Iis, Capital ,do Estado de.l�ontrado nesta cidade o de- .lís, Capital do· Estadc de tidos por Euclides Palma ta, pelo presente edital inti-

Santa Catarina,
_, ,,�e�or, pelo presente edital, Santa Catarina.,

•
_

Ribeiro, avalizados por Áci- <mo�os,. a vir" pagar o ,,:al�l'
F.az saber que esta em,seu i mtImo-o a VII' pagar ,o vabr Faz saber que estao em lino Costa Aguiar e a favor das ditas, Notas Promlsso-

Cartório, à rua DeodorQ,

n·llda
dita duplicata ou dar as seu Cartório à rua: Deodoro de Alziro Ra�os Pacheco i'ias ou dar as razões de i'mlis 'V'e"nd·e

'

fi, para ,ser protest.ada, por razões de l.'e?�Sa, notif�can�! n. 5, para sel:em protestadas: sengo que o protesto ,será I rec:l�as,· notificanáo�os ,de�s- .,' , '. -se
falta. de -

ra�am�nto; um� ,do-o, d_esde Ja, q9 protesto, I por falta
de pagamento, três, efetuado contra o emitente de la, do _protesto, caso nao

/, -MóVeis· de sala de jantar
d.uphcata de ",n. 64.43�: eml-lcas{J n�o :om�areça;, .. jNotas Pl'omissMias emitidas devedor Euclides Palma Ri- comparecei'am. e dormitório, por motivo de
tIda em 28-2-00, :(>01' Cla. Fa- I Flonanopohs, 22 de Janel- em 30 de junho de 1951 e beiro e Q avalista Acilino Flodan6polis, 22 de ,ianei- viagem.'

.

b�o Bastos Com. e Ind., de Iro de. 1952.
'

i vencidas em'3D. de deZ€.mbro Costa Aguiar. Ditos títulos 1'0 de 1952.
.

Ver' e tratar ,na Rua Roi
Suo Paulo, no valor de, .... i .

'

, . rde ).951, sendo uma Nota no foram, apr,esentados neste
.,.

,.BarhOSa,
132,

Cr$ 4.950;o{) (quatro mil, no-· O Oficial: Hercílio Luz valor de Cr$ 10b.000,00· (cem ça1'tól'Ío pelo Banco do Êl'a� O O'1'icial: Hereílio LU:l ,. (Em frente ao Abrigo: d'e
-vecentos e cincoenta ci:uzei.. Filho. . mil cruzeiros) e duas 1'1'0 va- sil, S. A.. E como não hou- Filho. Menores).

.

Cine�Diário
RITZ Ana lVIARISCAL e Adria

I no RIMOLDI.
I Preços:
I Cr$ 5,00 e 3,20

RITZ
ÁS 8 horas

Na Tela:

CONQUISTANDO
POINT

Ás 5 horas
, IMPERIAL

. WEST

Ás 8,30 horas

,CONQUISTANDO WEST
" ,.

POINT
...

'

.com:

,'J,ames CAGNEY - Doris
DAY - Virgínia MAYO e

Gene NELSON
,é9m: ,

James CAGNEY - Doris
DAY - Virginia MAYO e

/ Gene NELSON
No Palco}.

'LUIZ GONZAGA - e sua

Preços:
Cr$ 6,20 e 3,20
LIVRE.

ODEON .<
.

Ás 8 horas Sanfona.
No Palco: ZEQUINH.A - o rei do

LUIZ GONZAGA - e sua Frevo.

Sanfona. ,CAMILO - o rei da Za-

ZEQUINHA - o rei.": do ! bumba.
.

.

F'revo. '

' :,
'

...
'

I Precos ;
"

CAMILO - o rei da' Za-·' Cr,� '12.()O - un ico

bumba. I' IMPERIONa Tela: ., Ás 8 horas ,

CONQUISTANDO 'WEST IVOCE JA -FOÍ. A BAHIA?
POINT

. Technicolor.

Preços:
Cr$, 12.00 - unico

ROXY
As 8 horas

PACTO DE SILENCIO
com:

com:

Pato DONALD e Zé CA
rioca.

Preços:
Cr$ 5.00 e 3,20

Imp. até 14 anos.

I

c:z-----

ABREM CAMI'NHOS PARA O PROGRESS-O
.

"

-'

ChassI> de )37" entre·

eixo,. Capacidode pa'
ro ',50 m3 até 2 m3.

Os caminhões Cbevrolet estão sempre
presentes no árduo trabalho de, abrir
camil1h�s para o progresso econômico
do Brasil. Nessa' patriótica tarefa de

'"f::onstruil' 'estradas, os c a m i n hõ e-s

Basculantes Chevrólet são os mais

eficientes llO transporte de terra, caso

calhes, =etc. Inteiranrente : de chapa.
�oD1 reforço em toda a extensão das

laterais, os Basculantes Chevrolet
oferecem carrosseria fàcilrnente leva ao
tada .por meio de um aparêlho hidráu-
lico acionado pelo motor, sirnplificande
a operação de descarga: Prop���i,!. ,

nando maior resistência e mais êspà'" ,

.

ço, os caminhões Chevrolet dão �is
lucro porque rodam m(lis tempo: II.

, _
estrada - J icem menos tempo 'n.a �l ici�.

,�'

•

.":.�."
,�

'. ·di'

, "

\ --li.

;' "

"., .

.. .

. -
'
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Embaixàda ··academica Paulo
de Andrada Job

o Acontecimento do

o BANCO DE S:ANGUE. QUE FUN-,
ClONA, NO H. DE CARID�DE

SALvAR VIDAS'·
,

RESIDÊNCiAS,
- ENTRE MUITOS, O SR. OSCAR PEREIRA, COMISSÁRIO DE POLICIA JÁ
ATENDEU A 15 ENFÊRMOS A QUEM O, SEU SANGUE SERVIU DE TÁBOj\. DE�

SALVAÇÃO!
tal do Estado. Para aquela sangue e a cooperação de Em dezembro do ano findo,.
casa-de-saúde são' encami-Icidad-ãos à saúde pública, segundo .o movimento que"
nhados casos os mais diver- doando o elemento· necessá-. êste jornal publicou, .

com"

sos, em eS,tado '",mais gra- r�o à vida, após os necessá-! dados cO,letados naquela .ca
ves. E, ali, naquele estabe- rros exames para o esclare- sá-de-saúde, foram realíza- ..

lecimento, que cresce dia a cimento dos diferentes tí-: dos ali 954 operações, sen do'
diaK, mercê da sua zelosa ad- pos dos globos vermelhos. : transfusão de sangue 3.

ministração e de. uma equ i- O Banco de Sangue Conr,jrll'a D;\ 3a. paI! Da;
pe modelar de médicos e en- O Hospital de Caridade
fermeiros, tôda uma popu- conta com um dos mais mo- O U -

lação, formada de elementos demos e modelares do Bra- 1( 1,818
das diversas camadas so- sit: Dirige-�, o. dr. Artu�' Pe-l' UI-Dl-mO,ciais, vai encontrar os re- reira e Oltveíra, coadjuva- ..... ,>-
cursos necessários ao resta- do por dedicadas Irmãs de I Por lamentavel omissão,
belecimento da saúde. Caridade.. ' I não esclarecemos, ao dívul-
Pois bem. Muitos os ân- O número de .íntervenções ;ga-lo ontem, que o artigo sohe

gulos da assistência que ali cirúrgicas como já afirma-

j
o titulo acima foi transcrt

vem sendo prestada, já fo- mos, indica o grande servi- to do nosso brilhante con

rarn facalizados pela repor- ço que aquêle estabeleci- frade Jornal da Serra, de

tagem de O ESTADO. mento presta, à coletividade Lajes. "

maç�o �o ;a.lor dos téc�ic08 'Um, porém, que é consi-, -------.....;..-------

demissionârios do Ins!ltuto .derado de suma importância
Brasileiro de Geografia e;

em um estabelecimento des
Estatistica.

DOADORES, EM NÚMERO REGULAR, SEMPRE PRONTOS A
HUMANAS, SÃO PROCURADOS PERIÓDICAMENTE EM SUAS

Chegará, hoje, à nossa I jovens catedráticos de todo

Capital," a Embaixada Aca- Brasil, que, em brilhante
dêrnica Paulo de Andrade concurso, foi guindado a

Job, da Faculdade de Direi- uma posição de merecido
to do Rio de Janeiro. relevo entre os mestres das

Acompanham a referida [Ietras jurídicas, pontifican
embaixada, o Prof. Ebert : do, com a sua reconhecida
Vianna Chamoun e sua dig- 'I' competência,

em três Facul
nissima esposa. dades da Capital do País, a

Prof. Ebert Vianna Cha- Faculdade de Direito do Rio
moun pertence à nova gera- de Janeiro, a Faculdade Na

(:ão de ilustres juristas bra-I cional de Direito e 'a F'acul
f;ileiro'l, sendo um dos mais çl<lrle de Ciências Jurídicas.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A capital cata.rinense con

til com um banco de sangue,
no Hospital de Caridade, es
tabelecimento bi-centenário

, que de longa data vem pres
tando serviços à: população
como único de clínica geral.

Ali, o número de opera
ções diárias alcança cifra
que bem o coloca na diantei
ra de outro qualquer hospi-

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

Flor.ianó pôlfs, Quinta-feira, 24 de Janeiro de 1952

A Crise,DO IBGE

'Disputados os Té�nlCos Oe.lsslon,rlos do IB81
'RIO, 2S (V.A.) -'- Infor-, to mais alto dos seus varios

mando que até a Organiza- setores de atividade, o con

ção das Nações Unidas es- víte ao sr. Tulio Montene
tá disputando a colaboração gro representa uma reafir
dos técnicos da estatística
nacional que o general Poly

. 'Coelho 'repudiou, o vesperti
no "Ultima Hora", registra
o .seguinte: "A atual crise
que passa no IBGE está
propiciando convites, aos

técnicos demissionarios para Ao sr. Arolde Caldeira, lo afastado da direção da
exercer suas atividades em Inspetor Regional do Instí- nossa Inspetoria.
outras organizações. tuto Brasileiro de Geografia Compreendemos, contudo,
Enquanto o sr. Manoel e, Estatística em Santa Cata- as circunstâncias que obr i

Diergues Junior, já está rina, dirigiram os servido- garam a V. S. a tomar tal
colaborando com o governo res da Inspetor ia Regional, decisão, e, deste modo, em-

,

de Alagoas, o inspetor Espi- na data em que o mesmo so- bora lamentamos o fato, não
rito Santo já foi nomeado licitou exoneração do cargo, podemos deixar de aplaudir
pelo governo do mesmo Es- em solidariedade ao movi- a atitude, que se caracteri
tado para' presidente do mento de repulsa às declara- za pelo-legítimo espírito ib
Inst. de Previdencia e Assis- ções do general Polli Coe- geano:'
tenciR, e. os S1"S••. Valdemar lho, a carta que a seguir Estamos certos.rporém, da
Lodes e Rubens Gueiros, transcrevemos: completa vitória dêsse espí-
respectivamente, ex-secreta- "Florianópolis, 17 de ja- rito que ninguém pode ex
rio geral e ex-inspetor ge- neiro de 1952. tiuguir, motivo da nossa se

ral, convidados, entre outros Exmo. Sr. Aroldo Cal dei- rena certeza da tranaitorie
para supervisionar os ser- ra, Inspetor Regional. dade dó afastamento de V.
viços de poderosas organiza- Os servidores abaixo as- S. das funções que tão Pl'O-"

/ ções privadas, além de' con- sinados vêm à presença de ficientemente vem exerceu
vites de governos estaduais V. S. para significar-lhe o do há mais de sete anos.

para dirigirem alguns' ser- pesar profundo e sincero Com os cumprimentos cor-

viços. O senhor Tulio Mon- com que receberam a noti- diais de

tenegro, que dirigiu o censo cia do seu pedido de exone- (As.) Plínio Fra�zoni
de 1950 e se demitiu em fa- ração do cargo de Inspetor Júnor, Almiro Caldeira de
ce das acusações do general Regional. Andrada, Humberto Buch,
Poly Coelho, acaba de rece- A capacidade de trabalho, João, Baptista Bellin, José
bel' um honroso convite da a inteligencia, a honestída- Newton Szpoganicz, AIcina
ONU pata a

SUPE/rintenden-14e,
o espírito de justiça, a Jacinto, Maria Cascaes Bra

cia técnica dos serviços de sinceridade, a cordialidade sil, Odilía Boticelli Sell,
recenseamento de importan- - virtudes que melhor des- Oniluar Francisco da Rosa,
te país das'Américas. I tacam a personalidade de, Irineu João de Espíndola,

Conhecendo-se à serieda-: V. S., tornaram-nos seus ad- Augusto WestphaI Neto, AI
de com que, a ONU, trata miradores e, mais 'que isto, cino Caldeira Filho, Antô-.
desses 'assuntos constituin- seus leais amigos. Eis por nio Francisco Machado, Li
do-se. por isso, com o pon- que tanto nos consterne vê- na D'Alascio, Eulálio José

:;,-......:;......_.�........t"J"J'rI". .........,....._.w_..._........._""'!'f!!Je.... Thomaz, Henrique Bítten-
comi de Bona, Zaida Caval-

O aame'olo,dos marl-II·IOS �:��:e�;:SFr�i��:,é�:é�:�
lizário da Silva; Carmem Di-

, giácomo, Alcides José, de,
R�O, 23 (V.A.) - Contrâ- ,tro Segadas Viana pl'esidiu, Farias, Noeli Mendoza, Lú-

l'iando fi, expecta"tiva geral' os pl·es.identes do Sindicato, cia Maria Franzoni, Romano
dos meios maritimos, ainda Nacional das Empresas de Pio Pagani, João Silva e
não foi assinado o decreto Navegação Maritima e a Hildebrando Fernandes de
de aumento para as 'empre- Federação Nacional dos Ma- Lima".
sas de riàvegáçáo ofiéikI: Fi':- r'i'tiíri6S'. '�,
cára combinado nas, reu- Os extremos da tabela são
niões da Comissão lntel'mi- ocupàdos\pelos comandan
nisterial que o presidente da teR, que Pél'ceberãO dez
Republica daria spa sanção mil cruzeiros e pelos pra
ao prójeto antes do dia quin- tico�'e comissários logo de-
ze do c()rrente� Com � base pois. Deverá chegar a esta Ca-
nesse trabalho as compa- pital, na manhã do próximo
nhias particulares fal"Íam Em informações colhidas sábado, o sr; dr. Adernar de
acordos eom' seus emprega- no Loíde Brasileiro o ves- Barrós, Presidente do ,Par-
dos; nos mesmos niveis. pertino "O Gíobo" informa tido Social Progressista.
Aumentando a est;ranhesa "hOje que há uma promessa 'S. excia., que viajará via

dos funcionários aurtarqui- formal de que o ch�fe dó aérea, terá festiva recepc::,ão
cos as entidades particula- governo assine o decreto por parte dos seus correli
res anteciparam-se ontem amanhã oU quinta-feira no gionários e amigos e visita
'no Ministério do Trabalho maXlmo, retroagindo seus rá, nessa' oportunidade, vá
em fazer convenios. G.ompa- efeitos a partir do dia 15 rios municípios do sul do
receram ao ato que o mihis- f deste mes. Estado.

sa natureza, escapou ao jor
nalista - é o do banco de

RI�etç a crise- S.�Ça!�� faleceu" aos ··llO
Solidariedade 'ao sr· B. C.ald�l,a aoós" de

.

'idade!

Dr. Ademar
de Barros

D. Júlia Maria d..'l
Costa, cuja vida c�

116 anos, foi objeto de
uma reportagem do jor
nalista Adão Miranda,
publicada no número
11.186, de 19 -de julho
do ano recém-findo, sob
o título "A ,BIOGRA
FIA DOS ANóNI
MOS ... ", veio a fale
cer, ãnte-ontem, no Sa
co dos Limões, após al
guns meses guardar o

leito.
O sepultamento do

seu caaaver se verifi
cou, ontem, no Cemité
rio da Trindade.
Esta a noticia que à

redação de O ESTADO
chegou ao conhecimento
ontem, à tarde: D. Jú
lia, a macrobia, termi
nou os seus dias, vivi
dos durante 116 anos!
Aquela velhinha, nas

cida em Pôrto Belo, a

12 de julho de 1835, que
escapou à escravidão
por um desses atos do
destino; que conheceu
a Princeza Izabel e, no

Rio, na Quinta do Im
perador, viveu sob as

ordens <ia Imperatriz;
que, mais tarde, deu ao"

Brasil, 14 filhos, viven
do casada 54 Ilnos, sem
pre felizes; que assis-
'tiu, na então Desterro
a saida dos soldados
para o Paraguai; que
conheceu' o Largo 13 de
Maio ao tempo em que
o mar invadia as casas

residenciais; que assis
tiu o regresso dos bra
sileiros '

que participa
l'am da Guerra do Pa
raguai, recebidos à pra
ça onde se encontra o

Jardim Oliveira Belo;
que, apenas espe,rava,
após tantos anos vivi
dos, "descansar na san·

ta paz de Deus" -, às
primeiras horas do a

noitecer de antf>'-ontE'm.
cercada do carinho do
seu genro, filha e ne

tos, teve finda a sua

longa caminhada.
Paz à sua alma 1

/

/

Contaram-me aqui, quando há dias regressei de
quefazeres no interior, que à festiva recepção do,'
ilustre conterraneo, sr. Adolfo' Konder, mestre Wan
derley Jun íor, proferiu mais um dos seus desastra'-,
dos discursos, no qual aludiu às obr"as de fachad� -r:
dos govêrnos antertcres. "

Mestre Wanderley é um homem de coragem.
Arrastou bravamente o perigo biblico de transfor
mar-se em estátua de sal, como a' mulher de Lot. Na,
verdade, depois que Santa Catarina foi salva pela,
cruzada redentora da eterna vigilância. olhar para,
traz, para o passado sodomico e gomorrico, destrui-'
do pelas chamas moralizadoras da nova era, é ser va- '

lente.
Estamos em que o ilustre orador não precisaria

expôr-se da forma em que õ fez. Seria mais pruden
te se, ao revez de condenar as obras de fachada dos
govêrnos anteriores, enumerasse as obras sociais do'
atual, todas elas sem fachada e feitas com tamanha
preocupação de não servirem de propaganda, 'que
são totalmente invisíveis!!!

A exceção única, conf'irrnadora da regra, é o'

palacete da Estação Agronômica, Mas essa será "mm
ca - enunca dos nuncas - uma obra de fachada. A
sua construção era um anseio universal 'do povo ca

tarinense. Todos nós, reconhecendo que o sr. Irineu
Bornhausen, está num posto de sacrifício, queria-'
mos que o Estado, de folgadas finanças como o nosso,
lhe desse um solar com todas as comodidades do sé-"
culo. Apenas umas poucas vozes da oposição despei>
tada e gritadeira é que achavam que S. Exa. possuí"
situação financeira pal:a poupar o Tesoul�o dos gas
tos do palacete.

En'ado também andava um deputado governista
quando lá no longinquo Oeste, saudando o Governa
dor, disse em discurso arrebatador: "V. Exa., deve'
construir estradas, nem que para. isso seja preciso·
vender o Palácio do Govêrno".

O certo é justamente o contrário: "Faça V. Exa.
o seu páiacete, nem que pará isso seja preciso fechar
estradas".

.

xx

.
x'

O sr. Governador esteve ante-ontem no "Hos-'
pital Nerêu Ramos", em companhia do eminente em

baixador. Fritz OelIers. O ilustre visitante teria gos
tado daquela obra de 'fachada? Porque o sr. lrineu
Bornhausen não lhe mostrou as suas obras, que não
são de fachada?

x x

x

Mas, voltando ao discurso de mestre Wander
ley: de onde êle o preferiu? Da fachada do La Porta.

. Logo foi um discurso de fachada, como todos os

que profere. Um disctirso igual. às obras do atual go
vêl'llo!

GUILHERME TAL

/
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