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LONDRES, 12 (U.P.') o serviço .para a Europa se-

Anunciou hoje a Comissão rá reduzido a .37 horas se

Diretora da British Broad- manais de emissões. Os ser

casting Corporation que os viços atingidos por essas

escritórios da BBC na Amé- novas medidas são os bel

rica Latina serão, brevemen-: gas, . dinamarqueses, he

te, fechados.
. landeses, franceses, ale

Essa medida faz parte de mães, -noruegueses, portu
séi'ias reduções nos servi- gueses e turcos.. assim como

ços estrangeiros da BBC, ingleses.
incluindo, não' somente a As emissões para a Euro
América Latina (017).O, tam- pa Ouiental, Oriente Próxi

bem, a Europa Ocidental, no mo, comissões' gerais desti

próximo exercício f.inancei-· nadas 'ao estrangeiro, não

1'0. serão afetadas. Os. serviços
Cerca de 130 postos serão de escuta tambem sofrerão

suprimidos, em virtude des- reduções, A publicação do

sas reduções, que, orçamen- .

"Arábio Literer" deixará

tariamente, atingem o coe- de aparecer,
'

f icíente de 7 por cento, já

fíizabeth II dirige-se às Câmaras dós ���C�Ol�o�::'n�erb����i���V:l D;'�e·""�p.·L
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que vem dando a BBC. Os
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'. o· uns serviços latino-americanos to ea
reporto de Newark, situado serão sériâmente reduzidos

perto das povoações de Ne- LOND.aES, 12 (U.P.) - declaração fios Comuns, di- mais absoluto, mas todo o
e os escritórios fecharão em

wark e Elízabeth, até segun-
O cadáver do rei George VI Izendo que o falecido monar- ,movimento, toda a circula

da ordem. �oi colocado, esta tarde, na ca se sentira desanimado cão pararão, em homenagem
A maioria das vitimas pe-

Sala de Westminster, onde porque a vitoria 'total 'obti- à memória do soberano de-

receu instantâneamente, permanêcerá até Ga feira da na 2a guerra mundial, furito. .I

queimadas ou em conse- próxima, 'q�ando será real i- não contribuira para resol- VISITA DO CORPO DIPLO-

quencia cio choque. Apenas zada a solene cer-iràonia de ver, definitivamente os pro- NIA'I'ICO

uma, a trigéssima, pereceu
enterramento. Os restos blemas internacionais. Se LONDRES, 12. (U. IJ) -

ao meio-dia de hoje' no hos- mortais do monarca brítâ- as nações pudessem viver Os membros do Corpo Díplo

pital, Trata-se de uma jo- n ico foram trazidos de trem em paz, umas com as ou- mátíco, conduzidos POI' seu

vem não identificada. As au- de Sandr'ingharn, onde o re] tras, ·0 mundo . conheceria decano, o clnbaixadol',1 ,do

toridades lo{�a}s'inf()h:há.ram
. falêceu, e. co_nduzido,s 'em so- uma fl'a�:depaz, p�osperida:'� Brasfl, �l'. 'l.\hiri: d� Ar�Ú�ão,

1;10 entanto, que eitPJ3.1p;m re- 1E'ne,. prqc1ssao,atí a.§a18 de l·d�. e,cult�lra . .oxalr" z,a ASCtHF' torí:tln' ti nonmha, pl'�Sc�.rtirar rl"e entre os escombros Wes,�mirís.t(\r." A rainha Eli- ;;ilo. dé nossa jovem 11linha sua hómen:rgem 80S' �esths
outros quatro cadáveres. zabet II e outros membros aS8male o começo dessa é- mortais do Soberano eXDos-

O sinistro originou ime- da famili� real acompanha- 1'a'.'. tos 'no Westiminstér'Hall .

. diàtamente uma série de in- ram o cadaver do rei desde Foram segu.idos pelos Pa- h"' ..,._ �_,

vestigações e protestos, os San1'ingham, no mesmo trem DOIS MINUTOS DE SI- res do Reino e membros cio
quais chegâram até o Con" que ·se compunha de 10 va- LENCIO Parlamento, acompanhados

gresso, en_:l Washington. A gões. LONDRES, 12 (U.P.) por suas esposas.

direção do porto de Nova Ao longo de toda a ,rota, Segundo o desejo da rainha I)epois das,17 horas, após
York: que administra o ae-

desde q estação de Kings Elizabeth II, dois minutos o serviço fúnebre, um gran

roporto de Newark, um dos Cross até Westiminster, mi- de silencio serão observa.dos de silencio reinou na imen

maiores do país, revelou ha- lhares de súditos britanicçs em toda a' Inglaterra, no dia sa S:àla, ,única parte do an

ver recebido cartas anôni- se reuniram para ver a p�s-115 do eor.rente, à� 14 horas, I tigo "Palácio de 'Westmins
mas ameaçando colocar sagem do cadaver do monal'- no mom�nto precIso em que i ter que foi' poupada, por 0-

bombafl nos aerop.ortos de �a. O trem �ue conduziá os I começara o servi?o 'fúnebre j c'asi�o do incendio de 1834.

NewaJ'k e La Guardia, em,
restos do reI e os membros

I
lia Catedral de WmdsOi'. Fo- Somente aman�ã, à noite,

Nova York. A Junta de Ãe- da familia real e outros a- guetes �ança?o� ?ela polici�, : e durante três. dias, a po

i·onáutica Civil a Direcão I companhantes, chegou a m�rcarao o llllClO dos dOIS
I pulação londrllla poderá

de Aeronáutic; 'éivil a IH- Kings Cross às 14h44m (ho- mmutos de silencio: .ll,ão. Mõ i render h?menagem ao sobe

reção do Porto d'e Nova ras de Londres!. Nesse mes- mente as.�Ilhas Br�tal1l�as; rano .extlllto, desfilando an

York, as autoridades de No- mo lugar haVia chegado, mergulharao .no sllenclO I te o catafa1ço. i

va Jersey e a National Air- ta,mbem de <Sandringham, há ,..·.·":·."..·.-_- --• ...,..,�..JOo.._ _ � M �� - - - -

Unes, empri:lsas
' proprietá-' 16 ano�, .0 cadaver de Geor

ria do avião sinistrado reu- ge V, pal do monarca agora

nil'-se-ão amanhã pai,; rea- faleci�o.
lizar uma �nvestigação, mi- _ CUR,TA SESSÃO
nuciosa do desastre.
O governador d� �o\'a Jel'- No Parlamento, i1mto à

sey, Alfred Driscoll, . falou; Sala de Westminster, mem-

�:l���:f�o�r��!;����l�� 1��O�e��:a�;::�::;t:Osses���� DeSfalque Vullo'so na ".P
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wey, e a Dlreçao do Porto I antes da clf.egada do cada-

convo,cou a dita conferencia Iver do rei. Os presidentes,de C.acau p Cale' .'

geral para amanhã, em No- ,ambas as Câma,ras leram a Ele'v.a-se. o desvI·o' a' mal·s'· de
•

va York. Forarp. convidados I seguinte mens�gem da rai- quinze ml-
6t assisti-la os representan- inha EHzabet tI: "Sei que·as

Ih- . \.
NOVA YORK, 12 lU.P.r

tes das dezessete principais

I
Câmaras dos Lords e dos Oes d.e CrUZ�jrof!'. \ - O cacau para entrega

empresas de aviação. Comuns ,lamentam, c{)mo
� imediata cotou-se hoje a 200'

Nancy Taylor, camareira eu, a ,morte prematura de
BELO HORIZONTE, 12 .

.

fastados dos respectivos cruzeiros a arroba, eaindo

de bordoe único membro da Imeu querido pai. Em que pe- (V;A.) -_ Teve sensacionallfeituril- 'de Belo Horizonte' cargos desde a abertura do 23 pontos. O Bahia Supe
tripúlação que sobreviveu,. se ,sua quebrantada saúde, repercuss�o. o resultado, do para apUI'ar responsabilida� processo administrativo" ''{·ior foi cotado a 216 cruzei

disse aos investigadores a-: êle manteve, até 'o fim. os la,udo per�clal do inquérito des em torno do vultoso des� cujas peças' principais' fo- ros e 34 centavos a arroba,
ereditar que "doi� 'dos qua- ideais de servir ao povo e

ha tempo ll1staurado na Pre- falque \"6rificado na admi- ram anexadas, para a ins- subindo dezessete pontos.
. ...........�_,...........�..

tro motores do avião para- d'l defesa do governo cons- nistração municipal passa- trllção do pedido de prisão O café Santos "8" a têl'-

Tam re�enti�aménte e pou-,; titucio�al, ·,que ele havia Domen"aqem �o
da.

.

preventiva, que visa acau- mo, fechou "hoje em baixa

·co depOIS CalaInOs".. IprometIdo manter. EI(� me

1
., II

.

Segundo se revela, o des-Itelar 'os interêsses do erá- de 2 a 30 pontos, tendo sido

Nancy decl'al'ou que se en- - deu o exemplo de consagra- d'r Ido!fo lo d vio eleva-se a :mais de 15 mi- I rio. vendidos 84' contratos.

contrava na parte postérior . ção abnegada, que estou de- • I, O p.r lhôes de cruzeiros, tendó o No mercado para entrega

{f? apal'elho/e que não. ou- ! cidida a. seguir, fielmente, I Os amigos e admiradoÍ'�s prefeito Amé,rico Gianeti Trata-se de um do!'l maiR imediata, o Santos 4 caiu

VIU passageIro algum dar o com a aJuda de Deus". I do Dr. Adolfo Konde�, aSSI- requerido o sequestro .Judi- vultosos peculátos já I'egis- 1/8 de cent., cotando-se a 54

alarme de fogo nos moto-I O premieI' Churchill, que i nalando a passagem, a 16 do cial dos bens do ex-tesourei- I trados em Minas, sendo pro- 7/8 de cents., a libra-peso,
res. I em. seus 77 anos de vida viu, corrente, do seu aniversário 1'0 e do ex-contador geral da i vavel que até.o encerramen- ''os cafés colombianos per-

Em Washington o l'epre- '�eis réinados distintos, des- natalício, oferecer-Ihe-ão, Municipalidade, como prin-j to do inquérito em curso, a maneceram inalterados, co-

sentante demoC'i'ata Alfred' de a l'airrha Vitória até a l'ai no Coqueiros Praia 'Clube, cipais responsaveis. I aya\iação dos prejuizos ul-: tando,-se a 58 cents a libra-

Sieminski apresentou um nha Elizabeth II, fez breve uma churrascada. Ambós já haviam sido a- ti'apasse de vinte milhões. pêso.

Espatifou-se- O avião,
o _quadrimofor de pi\�sag'ei,os :fe.j de .éacentru

um
.

'edificio residenci·àl
-

{ '.

.ELIZA'BETH, Nova Jer-

j
projeto de resolução, pedin-, das as informações possiveis . povoado. Hand atacou os

sey, 12 (U.P.) __: Um gran- do que se tire da Direção do sobre o desastre".
'

que afirmaram que "grande
de avião quadrimotor de Porto de No"a::'York o con-I .Trmta minutos depois do parte do clamor" de protes
passageiros "espatifou-se de trole sobre o aeroporto de acidente,' chegou ao local, a' to contra .o aeroporto se de
encontro a um edificio resí-. Newark, submetendo-a.vade- Sub-Comissão da . Câmara ve a motivos políticos.
dencial, à primeira hora de mais, a uma investigação a Investigadora de- Desastres Os membros da Sub-Co

hoje, causando pelo menos fundo pôr parte do Congres- Aéreos. O senador estadual missão Investigadora da Câ
.30 mortos e provavelmente soo Anteriormente, o Iider de -Nova Jersey, sr. Kenne- mara comprovaram que o

34 feridos. Ademais, houve democrata na Câmara dos th Hand, reiterou sua recla- avião sinistrado conduzia ao

mais de 40 feridos leves. O I'Representantes, J. Percy mação para que o aeroporto levantar vôo, menos 26 li
referido aparelho" um trans- Priest, havia assegurado de Newark seja transferi- bras do peso máximo per

porte "D.C.-6", foi o' tercei- que ° Congresso obterá "to- . do para outro local, menos mitidó.
1'0 avião de' passageiros a ,""""-'"- _ �•.-••••k .I'w'",J'.-__ w.- -!'-"._w.-N :...- ;.-.,....;,;..;.•• �..'., "

cair. na povoaçio de Eliza

beth, em menos dé dois me

ses. Depois que o avião se

chocou contra o edificio e

ficou �presa das chamas, as
autoridades' fecharam o ae-'

\'

\Crise . Econômica na 8. B. C�
e

I

todos os países dessa parte
da América. Não mais po
derá a BBC distribuir às es-

tações que emitem para a

América Latina o conjunto
dos programas reg istrados.
As reduções feitas nos

serviços estrangeiros atin
gem à .maioria dos progra
ma'iv'da. manhã e da tarde na

Eukopl1 Oeidénta1. Os &erv'i�
(,-

, \,.

cos'jiara a Belgica e Luxem-
burgo serão inteiramente S1.h'
primidQs. POl; consequencià

Pode o Estado
Intervir Deverá chegar, hoje, a es

ta Capital p'elo avião' da.

l'AC o ilustre parlamentai'
catarinense Dr. Leooerto

Leal, uma das mais destaca::

da� expressõt)s da Bancad<'l.
-

catarinense na Câmara Fe
deral. S. Excia., .que vem a

sua terra natal rever paren
tes -e amigos fará unia gran
de viagem pelo interior do
nosso Est�do.

.

Ao ilustre parlalpentar a
presen'tamo-s os nossos votos
de feliz permanencia em

Sa�ta Catarina, de vez que,

sabemos, aqui, estudará S.
Excia. di'Versos assuntos re-

RIO, 12 (V.A.) Por
mª,ioria de votos, o Tribunal
Regional do Trabalho, em

sessão de ontem, reconheceu
a constitu'ciOÍlalidade da lei
916, de 1949, que concede
pl�eferencia aos ex-comba
tentes, na prõmoçào, em

igualdade de condições. O
-juiz Homero Pl'ates, voto
vencido, manifestou-se pela
.incQl1stitucionalidade da re

ferida lei, argumentando
que o Estado não deve in
tel'viT nas empresas parti
�ulares, para beneficiar al

.Jumas pessoas, e não a cole
tividaM. lacionados com a nossa eco-

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o-. JulIO Doin, Vieir-t:I,
Formado pela Faculdade de Ciência� Médicas \11&

Universidade do Distrito Federai.
' , ':

Sspe�iânsta em doenças dos olhos, ouvidos, nari; 6>
, garganta: '

'

, Ex-asaistente na' Policlímça Geral do Rio de Janeiro,
na Caixa de Aposentadoria e' P,ensões da Leopoldina,
Railway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

Curso especialtzado em' 'I'racoma no Departamento>
Nacional d,e Saúde.

. Estágio no Instituto Benjamim Con stant, para c eg os- \
no Rio de Janeiro. "

RECEITA DE OCULOS
Angio: - retínoscopia exame de fundo de olho par�,

diagnostico e controle da pressão arterial.
Tratamenio e Operações na Especial+dade.
Consultas: Diar-iamente das 9 às 12 horas e das 1'5"

às 18 horas. \ _

'

,

-,

'

Rua 9 de Março, 594. - Joínville - Santa Catar'ina,

8 �
.
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vOR,SOnlDr. Roldão
Cirurgia Geral -- Alta Çirurgia - Moléstias de Senhoras.

-- Cirurgia dos Tumores -
Da Faculdade de Mêd'icina da Universidade de .São .

Paulo.
Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alíp-io

Correia Neto e SyIla Matos.
Cirurgia do estomago, vesicuÍa- e vias 'bilia.res, intestinos.
delgado e grosso, tiroide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hídrocele, 'varizes e hé-rnia.

Consultas: Das '2 às. 5 horas, rua Felipe Schmidt, 21
(sobrado) - Telefone: 1.598.

.

Residência: - Avenida 'I'rompowsky, 7 - Telefone:
M764.

DR. ANGELO F. FONSECA
, (
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FILHO Comuaie. a seul eUeatee e amigo. qu. rei-

eletou a clinica neata Capital.
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I, Dr. Renaio ,Ramos da: Silva I
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Medeiros Vieira

ADVOGADO
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Viagem com ,stgur,mça I
e rapldp,z '

�sd NOS CONFORTAVEIS �tlCRO-{)�llir:s·n<) r
RA?IDO (SUL-BRASILEIRO)) :
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_ADVOCACIA

I
Materiais de Congt'rução.

DO SOLICITADOR WAL Ben.eficiÀmento em Geral,
DlR CAMPOS Madefras para tOd08 Olt

Advocacia em cera' Fins, Aberturas, Assoalho&.
'Funciona junto a08 la.tI· FGno Paulista, etc., Madt'!i�·

tut08 e Cai�&8 de Aposellta· ras de Pinho, Lei ti Qualida
doria. Acidentes do. Traba·. de.
lho. Inventários. Soeieda.de.. Escritório, Depósito - I

Naturalizações. Oficinas - Rua 24 de M.io
'

Escritório: Rua VitOl nO 717 - Estreito - Flori ....
Meireles, 1'10 i8 - 20 aadu. oop&lis.· -.

._-- ,------,---------------
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.:_ . /

RADJOS ELECTROLAS - AMPUFICADORES .- TRANSMISSORES ._ DISCOS TOCA-DISCOS -_ -AGULHAS
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NTI'OA
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o mais compl�to estoque dé peças para radio
Rua 7 de setembro, 21 e 21 A - Florian6polis
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Regista-se, .ho]e, o aniver-
;;:;ário natalício do sr, Oscar 13 DE FEVEREIRO
'Pinto de Oliveira, do comer. A datlf de hoje recorda-
,�io local e pessoa grande- nos que:

,

.
- em 1641, os Estados'mente relacionada na SOCle-

d.ad� local. Gerais de: Holanda ordena-
O ESTADO cumprimenta. ram que fossem tratad�s os

-o, I portugues.es como am1g�s,
F�ZE.M ANOS, HOJE: 'Um embalxador'�e -D. Joa?
SENHORES: I,\, a�lama�o ReI de ,pof.tu.,

_ Odinaldo Oliveira, gal tinha sido recebido em

_ Afonso Vei.ga Filho," �a.j,a e nego�íado, um arrnís
'_ Dr. Ribeiro Pontes, t icio de 10 anos, Juntamente

',u,<tvogado.
' "

com uma aliança ofensiva e

S_ENHORAS: defensiva contra a
- Espa-

- Catita Livramento, es-, nha;
posa do 81'. Heitor Livramen- - em 1668, foi assinado
'to, tuncionário público fede- o tratado -de paz entro' Por-,

�}aJ, aposentado. tuga] e Espanha, pondo ter-

I ,-'- Carolia Alves Gevaerd. mo a guerra iniciada pela
"SENHORITAS: revolução de l° de dezem-

V
. cr bro de"1,640. Era Regente de

"
� ,anIl' .::louza.

- ,Zilá Amaral. Portugal o Principe D. ,Pe-
- Marina Luiza GonçaI- dro, depois Rei corri o no-

oves. me .de D. Pedro II;
MENINO: - em 1868, o então Capi-

_:_. Guy Brasil. tão de Mar e Guerra Delfim
VIAJANTE: Carlos de Carvalho forçou

- Para Porto Alegre se- durante a noite, as baterias

,��ue, hoje, o sr, ptavio Me- de Curupaiti com os moni-
nrn. tores "Pará", "Alagoas" e

"Rio Grande", indo incorpo
rar-sé aos errcouracados sob
o comando do Almiremte
Irihaúma que se encontra
vam entre Curupaití e Hu

maiíá;
- em 1889, faleCE;'.l, João

Mauricio Wanderley, ,J3arão
de Cotegipe, esta,dista fiotâ.
veI nascido na Bahia em 23,
de outubro de 1815:

Relação <los telegramas
Tetidos nesta Estação Sede,
,1.10 período de 4 a 11 do cor

-.rente:
João Alcino, Wahnap, Ro-

.

S - em 1855, na Povoação';:.;a P. de Souza, Juvenal e-
. , " ,

'basti.ã,o A7.evedo, Herminio do Rlacho" �S_Pll'ItO ,Santot
J_Jlma, Maria Caldas Macha., f�leceu o Vla.1�nte, natura·
do Souza; Rosita Bastos, hsta.e des,e_nh.I�ta dr.� T�o-

'. ,,'
- ,-� < �'" .... , U:01"0 DescourtIlz. Represen-'OsvIldo 'Lmz Ramos, Walter .

,
.

.

Metzner, EtW1ce I:.IaJila Pe- tou em .dlvers.as �quàrelas,
ghetti, Rosalina Silyà; Aris- co� �u:ta fIdelrd�de, �s
�:", El ·d' d So a Dr prmClp�us aves do Brasll,
l·v -1. "PI 10 e uz, .

.'

d
.

'R ; F' rschuette Usabo que VIeram a ��r repro UZJ-
.11-:eU , ,

d l't f''1\". I Ol·h P
.

R
• as em logra las.

,LVJ.anue, 1, Ul'l�SImUS,
Ad' N'l T d

. ·Edson Rolim, Marques Se� n re 10 a asco

bre Filho, Silvio
-

Jantzen,
�laria Rosa Xavier,· Emer
son S. Pinto, Zenobia Ayres
'Silva, D. Silveira, Terezinha
Rosa, Zequinha Bordo S/S
Bahia, Bela Borges e Il'uci

CI'ube '12 de
gos

"

,

Agost.o
'

,.

Aproveita a oportunidade para of�receí· 'os seus ser

vicos de transpóite regular a�reo em seus possantes a

Suspensa a "Soirét( vi6es "CURTIS COMANDO" com 50 poltronas indivi-
A "soirée" programada duais para tedo o nOl'te do país e para Laguna e Porto

para dia 16, sábado proximo Alegre, mantendo aeronaves mistas.

foi suspensa, bem como 2a 25% de desconto'sobre a tarifa de passagens.
.

feira, dia 18, haverá a ulti- Agentes: Z. L. STEINER & CIA. Rua ,ConselheIro
.

ma sessão de cinema deste I Mafra, 90 ,- Fone .1402. . / Inos ADVOGA-\ :me,s.·
,

'. "

, Rio de �ai1eir�, em Õ de Fevereiro pe 1952. I

,------�----�----------------------��--�--------�DO BRASIl" .\

ANIVERSÁRIOS:
'SR. OSCAR PINTO

OLIVEIRA

)

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

'Telegramas
rr-tldos

Sii"1â.

Edital n. 25
ORn"�M'

DOS
'Seeção de Santa Catarina
, De ordem do sr. dr. Pré·
'Sidente do 'Conselho, torno
!JúJilico que, nos termos da
decisão' tomada em Assem-
bléia Geral Extraordinária

,i-Q.e 10 corrente, passou a ser

',de 240,00 a anuidade para
..os inscritos nesta Secção a

'eontar do ano em curs'o.·

Florianópolis, 11 de feve-

'l'yiro de 1952. '

Clatno G. Galetti - Se
:cl'f,tário.

Missa de t-
- , ,.

anIversarIO
Viuva Ercínea MO,ngui-

1:h(,tt, seu filhos, noras, gen
TOEi 'e net'Ús, convidam aos

'panmtes e pessoas amigas.
p�ra' assistirem, 110 'dia' 15

",do corrente, na Catédral
lVietropolitana, às 7 hOl�as
,a,. mi ssa de 10 aniversário, do
faIecimento de seu esposo,
pai, sogre e avô, Genésio
lIt1011guilhott.
Antecipadamente agrade-

cem aos que a êste ato com

parecerem.

DE

·Uma coleGão de Uvros ialantl_,
qoe· compre seu Drogra.a

ROS que morriam sem deixar f'ilhos. Os romanos consa- , ,

grararn a solenidade ; o testador redigia suas últim�s Já tendo.puhlicado quatro Iravilhosa através do ._mun-disposições ante .a assembléia reunida ou, antes de par�Ir livros anteriormente, "Eu do, dentro de um aviao de
pára a guerra, diante o exército. Grécia e Roma, 'que for- Vou Contar Urna História" velocidade supersônica, a-'

maram a consciência do mundo branco, transmitiram, de em que se relatam origens vião que não é mais que o

geração em, geração, um ínalteravél respeito por um, do- do nosso país, "Pequena próprio. àtomíquíno .,.

cumento que contínua a personalidade humana através História .de Uma Grande São trêsIívros interessan
da inevitabil-idade da dissolução. Os testamentos. redigi- da" (biografia de Rui Bar- tes e se constitui a.coleção
dos para deixar atrás de si um últiplO éco de hilarieda- bosa), ambos de Alvarus de em esplendido presente que
de são' quase sempre contra-producentes.

. Oliveira, "Bicharada" de os pais podem ,oferecer a

o
Um senhor multifilionário, que. tinha uma remota Leonid�ls Bastos e "Horas de seus filhos ou mesmo qual- o

e dispersa parentela de advogados, iescrivãos e estudan-, COnVel';3a". de .João Guima- quer pessoa que. deseje ob
tes de d.ire�'to, divertiu-se em .redigir .. um . testamel'l.to rães, prossegue a bíblioteca sequiar crianças de sua es

cheio de clausulas contraditórias, cada uma, da" quaIs., "Divertinstrue" 'no seüvpro- tíma.
seria uma armadilha legal. Um. testamento que era u1!l grama de editar livros para ( .Caso o livro não seja en

ninho de víboras. Uma causa que se arra�tartª durante a juventude nos quais haja centrado na livraria de sua

5ú anos, imaginava. E se comprazia em pensar em toda ensinamentos úteis, além da cidade, poderá ser pedido
;essa gente que o tinha afagado com hipdcrisias e bajula- natural distração. diretamente pelo reembolso'
çõés em. vida, no ato de dessangrar-se em gastos preces- Assim é que agora lança- postal a Irmãos Pongetti
suais e arruinar os nervos diante do juiz.

das pela Editora Pongetti, Editores, rua Sacadura Ca-
Como perfídia, era um prodigio de artimanha; Mas, bral, 240 - A, Rio,apareceram mais três livros,

no além. não' teve a alegria que se 'prometia. Não creio
com ótima apresentação grâ- /

que' os z'nortos se preocupem com :,!-S brincadeiras daqui
fica, belas jluatrações e por D,a"CIOnam80'to dade baixo, mas, se, excepcionalmente, aquele testador (:)x- preço bastante acessível a 11 11

travagante, pensando em desencadear entre os seus her- todos os bolsos. .•

"I t j
,

deiros uma batalha de' Atridas armados de papel selado, São, eles "Carrinho .de f oergla D e r ca
lançou unia' olhadela às crônicas ju<liciais, teve a amar-

Bois" de Leonidas Bastos, Joinville,12 (E.) De acõr
gura de comprovar que seus bens passaram pacíficam�n- "Menino e Herói" de João do com avizo da, EmpresuI,
te ao Estado, Uma superior justiça niveladora e, repara- Guimarães e "Aventuras do te-remos a partir de amanhã,
dora o tinha feito Incorreu num grave equívoco: havia

Atomiquino" de Alvarus de \ se não chóver, novo período
escrito ·0 testamen to a máquina, Como diz a palavra, o

Oliveira. {de racionamento da energia
testamento ológrafo -deve ser escrito a mão, 'sob pena de

Este último de autoria do elétrica, nas mesmas condi
nulidade,

,

" diretor da coleção mostra às fi ções dos anteriores, isto é
Os "Q_ellispiriti",- os "bout-an-train", os "f'aça-me-rir criancas o que é energia a- ,força das 7 ás 12 horàs e

que ordenavam, vinho, danças e cançõ:s p_ara seu �c��: tôrnica e levá um grupo de I enegia apenas par� ilumir:a-panhamento fúnebre, encontram-se �oJ: diante do nao meninos a uma -víagem ma-, ção durante a noite.
'

categórico da lei. .Cada qual tem o direito de enforcar-se
como quiser, mas' o 'espetáculo da morte d,eve ser sol�lle.
Em vida !1e pode cometer injustiças; o tribunal castiga
rá. Mas 'quando 'se está definitivamente' a�sente,!.outras
mãos corrigem as aber-rações. Um senhor rrco havia con·

fiado a um, prot'op.otário apostólic!? o, seu testamento, se

creto, que foi aberto à sua morte. friv,:va da \ herança
os seus filhos, deixando todas as suas .rIquezas a qual
quer sacerdote que celebrasse a sua :nissão, fúnebre. O

protonotári'o apostólico informou a PIO .IX: �o a�vorecer
do' dia seguinte., o Papa se fez, cpnd�tZlr a IgreJa, onde Icelebrou' a missa fúnebre. ;E, convertido desse modo em o

herdeiro unívei'sal do extinto, doou a fortuna aos filhos

deserdados.
,

_ ,_, _, .. ,,_,_ ,�. _

,

11- ��.
-

{",�""l'" ............ '
.y v. ....;.;;;_......_;;;;.;;;.._--':-�-"-_�__

'o

.Ulthna .. -Vontade

Participação
AURÉLIO SEARA E SRA. LlLIA HERMANN SEÁRA

-:-E -:-

HENRIQUE "BÁTISTA E SRA. ELZE DE FlGUEIREDO,
,

BATISTA

participam aos parentes e pessôas de suas relações,
contrato dercasamento de seus filhos

LUIZ, HENR�QUE (;l. TE��SINJIl\

• Florianópolis
,

Partici'pacão
LOIDE AEREO NACIONAL S/A comunica ao co

mercio e ao publico em geràl a mudança de seus escrito
rios centrais, situados n!) Rio de .Janeiro, da Rua Mexi

co para a sua sede propria, receni ádquirida á RUA 13

DE MAIO 'N013. ANDRADE$ .N° 27 - 28 e 29 onde con

tinua inteira,mente á disposição de seu'� 'clientes e ami-

.

- 9-2-52 Santa ·Cátarina

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

PA_I
.

cOJ
'l/ ,AfIIt..$... ,.

�--- . ".OUIWITE 'TODO DM

1"" ... .

nos \tAPeJOS

,D.".
Vende�se

. ; \

.

I

'Des,enhistas· e Arquitetos2 casas à rua:Conselhei�o Mafra n. 72 e 168.
1 casa à rua Álvaro de Carvalho n. 45.
1 casa à J;'ua Tenen'te Silveira n. 77 (esquina da rua

Alvaro 1e Carvalho). .

1 casa à rua Tenente Silveira 50..
1 terreno no Estreito ,_ Rua 24 de Maio ll. 707 dando

frente também parâ rua Gaspar Dutra s/no '

Tratar com N. Moura, à Avenida Rio Branco n. 74,
ria parte Ua manhã até 11%, .ou por carta. ,

I •
.

AVENTURAS'

Importa�tc firma de Engenharia CiviÍ em Curitiba neces�ita d� compe

tentes Desenhistas e Arquitetos. '

'Dirigir-!'e à Caixa Postal, 1.143, expondo p.retensões e. anexà'ndo �m tra

'bal'ho de sua autoria.

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

D'O,ZÉ-MUTRETA· . . ..

-
• HONE5TIOAPE
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,
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aman�ã, num espetáculo promovida pelo Paula Ramos,. extreará
.

.

nesta·· 'CapUal o conjunto. arU,entino Chacarita Juniors que
� enfreatará a Seleção Cat�rinense.·

o
.

I

figueirense· visitará
Joinville

Esportivo
"

"."".....•••-.._-.-•••- •••••-.-.-••.-.-_ _-.-.- -.'!"••_-.-••_ -.·_· -.,.-.- ·.-.-.·.-.-.-.- • v------- ...-_y _••••••�•••••_._._- - ••_ _._••-_..*•••-.-_.f!I-.-.· ·.-..:.._·.;;..·_..·IG· y •..�

Acertando o "passo ...
Ciro Marques Nunes l'quistas dos nossos remado-

Indicustívelmente, ao que, res, valorosos cem por cen

tudo indica, o ano de 1952 ito, .conquístando com a brio'
será para .

o esporte c,atari-llhante vitória nas �guas do

nense, o "ano de ouro '. Co- ' Guaiba e, posteriormente,
mo dissemos em comentário � em Rodrigo de Fneitas, o di

anterior, Santa Catarina, I.reito inconteste de repre
neste ano, conseguiu se pro- sentar o Brasil no Sul-Ame

jetal' no cenário esportivo Iricano de Valdivia. Aí estão
nacional. de uma maneira ainda, as arrojadas emprei
ímpar e 'indiscutivel. E isto, tadas dos nossos dirigentes,
gra:ça�s ao esforço daqueles' especialmente os do· Paula

(JUS procuram, ef'etivamente,
.

Ramos, promovendo o c0l!le
dar ao esporte, o lugar que I ço de um intercâmbio espor
'1he ê devido nas diversas a- tivo com clubes de futebol
t.ividades sociais da vida pú- ,I de reconhecida. categoria,
Nica. E, com sobra de ra- I como o 'Flamengo, Botafo-'

•

zões -- sem dúvida -, isto fogo, Estudiantes de La
se efetivou com 'a atuação Plata, Cormtians Porto Ale
dos elementos que defende- grenté, e, para breve o Cha
vam as nossas COTes, nas lu- carita Juniors, '0 Madureira
tas de que foram partící- e Portuguesa Santista, Sem
.pantes. Ateltas, dirigentes, II dúvida, intercâmbio dos

torcida, enfim, a todos ca- mais proveitosos para o nos-'
be 'uma parcela no trabalho 1 so pebol.· F'inalrnente, aí es

'meritórfo que vem propor- tão o Torneio Quadrangular
«ionando à nossa gente, um ! de basquete, o próximo cam

Iugar ao sol no esporte. A- !peonato estadual d-e atletis
fletismo, ciclismo, remo, tê- : mo - que promete ser o

nís, voleibol, basquetebol e .maís brilhante de todos - e
•

Q futebol, graças à ação con- a estupenda conquista . de
juntiva daqueles que se de- Samuel Santos, conseguindo
dicam à prática ou à .inten- um lugar -na representação
sificação da prática, mar- brasileira de ciclismo, no

eham num ritmo que nos próximo sul-americano de
permite. expender tais consi- Montevidéu. Mais alto que
derações à,margem do seu nossas palavras; falam os

natural desenvolvimento. fatos. A. continuarem as coí-"
Parece que finalmente, os sas.nesse ritmo, com os nos
nossos esportistas, militan- sos dirigentes acertando o

tes diretos ou não, encontra- passo e fomentando a polí-
.

ram o �'àfninlío pata
'

a rea- tica do esporte' pelo espor
b ílítação do esporte, não só te, e muito breve Santa Ca
no conceito da' "hinchada" tarina deixará o lugar apa
barriga-verde, "como no dos gado de "participante" ape
outros centros esportivos do nas dos çertamens nacio
país. Pelo menos o que se naiB, para apa'recer como

tem feito até agora, capaci- uma potencia ,fulgurante
ta-nos a tecer comentários campo esportivo' do Brasil.
neste séntido. O ano de 52 Só nos resta aplaudir o ti'a
iniciou-se, esportivamente balho dé equipe que 08 nos

falando, de maneira auspi� sos dirigentes vem empreen
ciosa, sem dúvida, para o es- dendo, já que isso significa
norte catadnense. Si não melhores dias para os que
bastassem as realizações es- praticam ou admiram as di
tupendas da Federação A- versas modalidades do es

tIética Catarinense,- para porte, fator preponderante
justificar esse penBamento, no fortalecimento físico e

'aí .estão'as sensacionais con- moral da no�sa raça.....

. � -

Cuslo�1 mais veio
Fel�zmente a

Federaç�?1
eom os. eSi:Wl'tes, tão sadío à

"Catarmense, de Futebol )1. humamdriue, recorreu ao

t�onseguiu emprestimo de Banco Inco, conseguindo :>

Cl�$ 100.000,00 para paga-, emprf'stimo da quantia aci
mento das diárias a que fa- ma espedficada. Agora os

'zem J1,ls os jogadores do joguebn's du selé�ão pode
.scratch, seus ordenados e do rão se empregar m.elhor nos
técnico. \ IjOgos. Atê o dia 15 todos
A demora' por parte dos estarão em. dia. .

'i:1irigentes da F. C. F., não Pelidtamos os dirigentes
'lhes (�::tbe' a culpa em abso- da F. C, }'. na pessoa do seu

"luto e silí' no sr. Gove't'nador dinàmico presidente Sr, Os
Üinen Bornháusen. ,S. 'Ex- ni .Melo por ter' tomado esta
-cia. l)}'omcteu a referida medida bastante aCEirta�a
quan tia e na hora "h" como em ter 7'f;CCl rido ao Ban co e

se diz na gíria, �'tirou o cor- que veio a satisfaz'er aqllf�
po fúl'u", A Federação ven- la g0nte que há dois meses

(lo o pouco caso do govel'l1a- 11ã Q saLia o que era dinhei
,dei' em l.:.�() querer colaborar 1'1)'1

Chacarita Juniors
X Selecào Calarinense

,

Deuerá seguir para Join- ra os seustreinamentos tan-
Sob o patrocínio do Paula I tado!'. Corno todos sabem, o ville n o próximo sábado, a to que para hoje à tarde o

Ramos E. C.� deverá fazer Chacaríta derrotou q Grêmio equipe' pr inc ipal do F'Iguei- técnico Tte. Carlos Dantas,
sua estréia amanhã, em gra- Portoalcgrense em Porto rense F. "C. que, naquela cio, por nosso intermédio está,'
mados de "Santa Catarina, a Alegre com facilidade. dade enf'r bntará o forte con- convocando todos os ele

equipe' principal do Chaca- 'I Não 'percam, amanhã a junto do Caxias F. C. mentos titulares e suplentes
rita Juníors, poderosa agre- noite no gramado da F. C. Nesta semana o F'iguei- a comparecerem no' estádio

míação de futebol da Argen- 'F. mais esta sensacional (rense vem cumprindo um da F. C. F. às 16,30 horas,
tina que em nossa cidade en-

!
partida de futebol que reu- programa mais extensivo pa- para um ensaio de, conjunto.

frentará a seleção Catari- [nírá a Seleção Catarinense

nense, ora e mpreparativos x .Chacar ita Juníors.
para o campeonato brasilei-,I1'0 de futebol. .Ontern a tarde a seleção

O Chacarita Jun iors na Catarinense realizou o seu

temporada passada classifi- I apronto e desta vez 'tudo Irá
cou-se em L10 lugar no certa; I fazer em busca de uma vitó

m� portenho, der.rot��1do as I ria m�;ús('ula para o futebol

prmcrpaís agremlaçoes. NOr-
•
catarínense.

,

ticias chegadas de Porto I Provavelmente será esta

Alegre dão-nos conta de que li forrnacão inicial da nossa

o Chacarlta Juniors. é real- I seleção:
mente uma equipe bastante I Adolfmho, Ca.lico e Anto-

E
.

d
.

d· ttreinada e pratica umfute- ,ninhO; Yico, Agos.tinho e I mpossa OS OS novos Ire 0..
bol vistoso, prático e produ- , Osni; Euclides,. Nicolau,

Rtívo, dign,o.de s:r presencia-
.

Patro�íilio, Teixeirinha e ., res do Paula amosrio pelo mais eXIgente espec- Saulsmho.
_.,.

" .

MAIS· ÜM�u

Podem afirmar que não é

verdade, mas, -podemos as-

Lafaiete, o futuro·so mê- segu).·ar, a nossos leitores
dia campeão carioca pelo q�e ··0 Bangu anda "malu
Fluminense úlda desapare- quinho" não só atrás 413
cido do clube. Segundo in- Santos e Paraguaio, mas,
for'macões dümas de Cl�édi- tambem de muita' gente boa
to' Laiaiete d'�i?eja rescindir é de outros clubes. . .

.

.

o contrato que o pi'ende ao, I - -
".

Fluminense. E' penal pois,' O S. Paulo apresentou, do
Lafaiete anda fazendo falta mingo a tarde, um quadro
ao tricolor. fraquissimo. Porém a maior

-

'- ,

nov1dade foi a inclusão de

Quando Bangu e S.- Paulo um tal Guimarães, que além
terminaram a "pelada" de de jogar mal, foi causticado Perde'u�se, no trajeto entre a Rua Pedro Soares e' o
domingo, o publico prorrom- impiedosamente pela torci- onibus "Agronômica" e do onibus ao "Morro do Céu",
peu em tremenda vaia aos da carioca ... '

\

uma barrete de ouro com umá grande pedra de ametista.
-
'.

Pede-se a quem achou o obséqu'io de entregá-la nesta

Torneio-Rio S.'Pàul0 '11edação, que sel'á gratificada.

o zagueiro Garcia, ·�tua�-I respeito da sua_possível. i�a
mente vinculado ao F'iguei- para o esquadrao dosmilio
rense F. C., recebeu há dias I nár ios Paranaense, assím se

tentadora proposta do Mon- expressou o jogador: "Não
te Alegre, clube onde mili- aceitarei semelhante pro
tam Doly, Enguiça e Wal- posta, estou bem no' Figúei
dir, elementos já bastante rense e nele pretendo jogar
conhecidos em nossa cída- mais algumas temporadas."
de,

.

I Ao que tudo indica, o Monte
Eis a proposta endereça- Alegre pretende contratar

da a Garcia: 10.000,00 de: quasi todo o team do Figuei
luvas e mais 4 mil cruzei- rense. Quem será o próxí
ros mensais. Indagando a mo?

Notas Diver�a�

.
Pedro Paulo �achado

Encontl'�-se acamado, há! cuidados e dentro em breve
dias, o nosso estimado cole- estará novamente nos brin

ga e diretor desta página, dando com suas crônicas

jornalista Pedro Paulo Ma- ! sempre apreciadas pela ma-
i neira imparcial com que ele,

chado. Podemos informar I escreve. Ao Pedro Paulo fa
aos nossos leitores que o seu I zemos votos pelo seu pronto
estado de saúde não inspira. restabelecimento.

Ao que parece o Flumi
nenSe €f,ta '-'bobeando" com

Jair. O rapaz está louco pa
ra ir pa,ra as Laranjeiras.
Acontece, porem, que o F)a
mengo já entrou no páreo

.
-'

e ... esperemos maIS uns

dias.

dois litigantes que deixaram
o campo cabisba:iJ{os. No
vestiário ao Bangu, após a

peleja, houve um verdadei
ro "show".

I'

Foram empossados ontem
.a noite, rra sede do Clube 15
de Outubro, os novos direto
res do simpático grêmio da
Praia de Fóra,

Vice-Presidente: - Bru
no Schlemper.

20 Vice-Presidente - Ni
lo Nocetti.

Os demais membros serão
eleitos posteriormente pelos

É a seguinte a Diretoria 'I novos mentores paulaínos
recem-eleita: Presidente -, por serem cargos de con-

Jorge Daux. 'fiança.

Após a ,3a rodada do Tor-, 30 lugar - Flumin�nse,
neio Rio-São Paulo é a -se- ; Corintians, Palmeiras, Por

guinte classificacào ·dos clu- : tuguesa 'de Desportos e

bes participante�: II Santos, corri 2 pont9S perdi-
10 lugar - Botafogo; com dos.

_ �
O pontos perdidos. 4° lugar - Bangú, Fla-
20 lugar -:: Vasco, com 1 i mengo e São Paulo, com 3

ponto perdido. I pontos pel:didos.

Teixeirinha no 'Botafpgo
Correu forte versão na cí- em 1948. Em conversa que

dade que ofa�oso atacante lina:ntivemos com o extraor-
catarinense Teixeir'inha, o

player mais completo do fu-
dinál'io jogador, disse-nos
que não pretende deixar o

futebol de Santa Catarina,
des�entindo assim os céle
bres "boateiros". Teixeiri
nha está satisfeito em sua

terra natal.

tebol c:itarinense estaria
disposto a retornar ao Bota
fogo de F.R. do. Rio de Ja

neir,o, clube que defendeu
_._�..

O' Aldo Luz elO atividade
O C.·R. Aldo Luz, simpáti- Luz: vem treInando afitlca�

ca agremiação da Rua João mente com o oejetivo de se

Pinto promoverá no dia 16 apresentarem à altura das
de março próximo, uma, re- suas tradições e. colher vitó
gata interna, preparando-se Il'ias para as suas cores. São '

assim para as provas remis- I sete -o nó'merú dos páreos e·
ticas oficiais que .se realiza-

.

em homenagem aos antigos
l'ão em abril em nossa capi- remadores do clube de lVfoa-
·tal. Para a régata. e mrefe- cyr Iguatemy.

\

rencia. os rapazes do -1ldo Ó\ntin1la na 7a. pagina.

·PERDEU-SE

Exam� dp. admiss?Q an� ginásios'
2a ÉPOCA EM ]<�EVEREIRO .

Curso sob a orientação da Profa. Antonieta de Barros
Fernando Macpa.do, 32 - Fone 1.516.
Matrícula aberta das 16 às 17 horas.
Abertura das aulas ii 2 de janeiro.
Mensalidade Cr$ 80,00 (pagamento adiantado).
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,-OLUB DOZE DB ,AG'OaTO
.

. .

PROGRAMA PARA OMÊS DE FEVEREIRO
'.

.

.'

'

'16 - '�SOIRÉE", COM INICIO AS 22 HO-RAS. SÁBADO'-' DIA 23 _. PRIMEIRO GRANDE BAILE DE CARNAVAL. DOMING
.

. . <. -' �
, "

O --DIA 24- SEGUNDO GRANDE BAILEDE CARNAVAL. SEGUNDA-FEIRA_ DIA, 25 _.'''MATlNEE'' INFANTIL"COM INIC
10 ÀS 16HORAS. TERÇA-FEIRA .:DIA 26- TERCEIRO GRANDE BAILE DE CARNAVAL.

'

\
\

,[
'.

nos Bastidores do ,_Iuodo

D . Verdadeiro Problema
.

- "" -� .... �."

Por AI Neto' produção. A produção agri-
LAGES. O dinheiro não é cola, pecuaría e industrial.' ,

"':". SArnA MAIS ESTA (
''O �l��:e�a�ul de Santa Ca- deN�:h!:�;�� d�oBr���!��� J:";�';'�;;:!;\. ,:.'; ,....

4�

�o �'k�i=!� ��r�f::l���'s�� i'tarina, tudo o que se pode muitos emprestmios de fora, <; "",:.
d hei

"

I t d E t d
.,,' . t;" H •••• ,..... ter sido salvo por uma prln-resolver com in e11'o>, re- especta men e os s a os '." ..... '

.. ,.
-". ceza que o encontrou dentro

;so1.ve�se,
.

Unidos, foram conseguidos, . .

5',',
.'

I''11
de' u.ma cesta ao banhar-se

.
Esta gente tem recursos Alguns desses empresti-,

]
•

"

no no. 'Ii'inanceiros adequados. mos foram bem utilizados, e

ORII - Do mesmo autor deOnàe calca :o carro, como produziram riquezàJnacio- O nnQ ,
, I-

. J�uiJ
. '.' . '.,

.

"Nossa Senhora de Fátima",
se diz por aqui, é na parte nal. .

I
..

',".,_' .' "'a Melhoramentos lançará.téenica. I Mas muitas deles se per- �{tr%(L/::. ::: st:n }tH ;if ?Jk ":>.::.,. brevemente "O Apostolo São

:sa�? ;���adZ :;i�ú�migO Ce-

I :�:�mÚg�:;��l'�;::n:��: :� I ":}�;j' :2i��;�";'�:: .'

�:���';�;O�rS��:����'�: ���'
Cesar Vieira, descendente muda:nçã, sob o influxo das Juntas rlia":,li,�'��od05(, t�rt'urodo5 h id

.

e ,'tor' William..

I'
.. '

I
.

di
M

d f
-

.' """,.. :,::." n eCI o SCIUt.radiiciona �a�:mlia agea��, con, içoes e trans ormaçao pelo reumatismo,' .ilío Simmn9� dà 'IM Thomaz Walah.
é um estancieíro progressis-. social e economícs que mar- debilítodo$' :N JP.ré� ':q�$ ���r nialej _ D P d II

;;��::�::::::::::::: i�f�:3�:;�fii:�f{;i� I .i'.?l�f��E��:ie�:�f�:�;���r:
. ,

di h' . bid I vida. Milhares de pessoas sofrem essasadm)raçao, figuram com
-te, ísto e, serve apenas para 111 erro I ece io,, . .'

bi f'
,.,

-suprir, carne. A raça Nor- A c I 'd �' "

O dores, quando poderiam evitar, de -vez, suas iogra las orrginais na
- .. upa e o principio. "

.

'. S'" "G d V lt "d.

'manda é mista, dando carne princí d 't' O tais padecimentos, tomando as. Pilulas erre ran es u os as

. �p�o o e�pI�s imo.
'.

.
. . Edições Melhoramentos,

'.<e leite. pnnClplO do dinheiro. :)e W,tt paro os Rins e a Bexiga.,
".

D
.

d' d O B 'I
-

d' di
,- . I 'd

- Ao morrer Cervantes
. epOlS e varlOS anos e raSI nao eve pe H' c s p e c r o ment� preparo os poro

t d
v

"D
'

.

h
" ,

. estava ceI' o e que om.

-esforços, Cesar Vieira viu-se din elro emprestado. Deve :omboter os distúrbios renors, as

Q' te" f" tdir c
_.

.

UlXO e, 19urava en re as-obr igado a abandonar a pe Ir mstruçoes técnica. Pilulas De WiH ol+vl cm as dores '

,

lorí d'
.

.

d N' . " suas menos va orrza as pro--críacão de Norman os, o dia em que o Brasil h- orontamente restaurando o vigor d
.

_

E" que a raça fo(degene- veio tecnicos suficientes, em e a vitalidade ao organismo, graças uçoe'�A''TAL -" d 'Ch' tdO'
, ., -

tod t it
' - A e a eau-

xan o. s arumars ua nao os os se ores VI ais, o :) suo magnifica o çõo tonificante. br d 'fI t
,'._

-enzordavam e morriam com. problema fundamental terá
. uan. I,e e e as emoçoes

f'ac.ilidade. \
. sido resolvido. ?e um� vlage� �v�nturosa

·pe�\:�l�:����:d)esar cr'ia a-

A'. A'GONIA' DA \. P •• lu'las'· :p��:CI:md�u::�:i::�edQ;i�
.

'

.

nada .e colonizada pela�':;esar é rico ti si o proble-

ASMI'A
'

""
'J

,

.

V."
.

,·D.E .W".._'ITT França. É o mais líl'ieo dos-.ma dos Nürmandos pudesse.
,

ter sido solucionado com di- recantos escritos sôbre o

-nheiro,. éle o teda solucio- Aliviada em Poucos Minutos �ara os Rins e á Bexiga novo mundo no período co-

: lutdo, Em poucos minutos a nova recei- Em vidros de 40 e 100 pilulas lonia1.
ta Mendaco - começa a cir- O d' ais econômico __.......__

cular no sangue. aliviando OS aces-·. .,.;;.!I.'.an_e_e_._m _
sos e os ataques da asma ou bron-
quite, Em pouco tempo é possiveI
dormir bem respirando livre e fa
cilmente.. Mendaco alivia-o, meg-
mo que o màl seja antigo. porque �

,

d'dissolve e remove o mucus que e'n e seobstrúe as vi�s respiràtórias.minan-,
-

Vende.se duas maquinas:do a sua energia, arruinando sua
saúde, fazendo-o sentir-se pre{Uaiu- No Bairro Bom Abrigo, Uma de marca :'RENER",
.ramente velho. Me n d a c o tem tido
tanto êxito que se oferece com a umá casa de madeira' com- .completamente nova e u.ma
garantia.de dar ao paciente re<pira- pl'etam<>nte nova. "SINGER" (usada)'" ver' eção livre e fácil rapidamente F com·

'" \

pleto aUvio. do sofrimento da asma Tratar com o proprieta- tratar á praça XV de No-
em poucos di.as. Peça Mendoco, hOjd
"'lesmo. em qualquer farma cia. p rio na Vidraçaria Rosario à vembro, nO 20 (altos do res-
Dossa garantia é a'sua proteção. rua Trajano 51. taurante Ros!!,),

Mas tratava-se de uf11 pro-
/ ''b Ierna técnico, E não houve
-por aqui qm�m fosse capaz
,de descobrir exa,tamente
'-porque os Normandos, que
"flore,,!cem em outros pais'es,
'náo iam para diante aqui.

Claro está, o caso.dos Nor
'1TIandbs de Cesar Vieira é
;;.:apenas um peqúeno exem

·pk. Maf'l ilustra bem Q gran
.
·de e verdadeiro problema do
'Brasil: a fa1ta de tecllicos.

Este país precisa de tec-
-nicas,: de toda' sorte de tec
micos.' Desde os tecnicos em

'pecuaria e agricultura atê
"'Ü)'; tec'nicos na fabricaçãooe
motores e de engen-hos ato
mico",;

É ünportal1te que este
'ponto seja compreendido pa
-ra que sejam evitados ce1'

. tos erros do' passado,
.

Obgervadores supediciais
, '-:ooderíam pensar que o que

'R 'I'
. I

"0 .oraSi preCIsa conseglllr I
-do estrangêiro é d\.J:1.lieiro. [Isto não é verdade no que
se refere a emprestimos, Os
emprestimos são soluções
temporárias. Não resolvem a I
questão fundamental.

A. questão fundamental é ,. ( .,

an:n�ncter a fazer as coisas � .

aqUI mesmo, ·É ensinar os
'

}>:-.,'e;ja;"l)q ('()TYlO Hument::tr fi, I�
" I··�

" Sabão it_��

'7irgem Especialidade
di Via. WETZEL ·INDUSTRI4L�JoiDville. (marca reglstrada-)

Torna a roupa branquissima.
. -

----�--�--------------_._� "---'�---"-�'�,,-_.... ----_:___:_----------�-----

._

•
_ _---.MIl.

J
I SOL

,

Maqulnade
cosfurà

..

'
.

. "

( I J «

slo, FRANCISCO DO SUL ·para 10,V4 JDBI
_

tnfo,ma�6•• Gomo'" Aq_nte"
-

.Q�POh.- Carlol HoepckeS/A - 01- TeletoDi! 1 :n} ,( Rod. telea;
'I'lfneilco do S�I-C.rlo. Hoepcke S4 -CI -T�lp.to�e 6 MOOREMACE I

.
\

'. ,

n.l'o me CBqS •
. Itonteiras .._ ••

o tricô Já •.

o que IUPUZ fosse
I

velhice, era uni.
comente debilidode

orgônico. E depois de
tomar Emulsão de
5 c o tt readc;ufri mi·
nha! forças,- tornei
me rOG\nta, so-dio.
Emulsão de Scott ·á

a mois completa com

binação do meíhor
óleo de fígado de bo·
calháu . com cõlcio II! '

Fósforo I Fortifica e

i�
(!jr.1 nutre e nôo

- contém oi·

..f cooll

_-o
.

-��';�siO"
DE SCOTT
fonico das Gerações

/

'Ii

lotes à venda
Na praia da Saudade, em

ç.?q.U�i�9S, .�Q J?-#,Q .i9 R�
po escolar "Presidente 1tóô ..

sevelt", com 45 metros de
.
.' fl�ente e área de 400 :m2.

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

o sr. Gilberto Ghe,ur.

VeD.d'e-se
VENDE-SE uma' casa

com otima .área de terreno

para n,9vas edificações. ã
rua Crfspim Mira-n? 59,
Tratar á Avenida Mauro

Ramos, 194 ou Crispim Mi

ra,84.

··ALUGA-SE
A�ga-se .

uma casa bem
confortável, à Alanleda
Adolfo Konder na 6.
Tratar a{) lado n� 2. no

armazem.

VENDE-SE'
Dois lotes de terra situa

,dos na rúa Demétrio Ribei�
, 1'0, nesta Capital, sendó um

,de esquÍna próprio pa'ra
construção de casa de co-

mércio ou residencial.
A' tratar na meSnI8 rua n.

38, com "Vilelá.

Compre
. pelo me";

\' nor preço da cida
i

de o' seu refrigera
dor· NORGE, mo

dilo '1951, com la
.

ràntia, .real d�
5 anos.

\ OSOJ 6ama & Cia;
Cai"a postal, t39
Telefone, 1607

Rua Jeronimo
Coelho, 14

r:lORIANOPOLIS

/

. i
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. ! aMINHÕES·-INTERNATIONAl
DIREITO

Noções 'de Finanças e Direito F'iseal .. - - . . . De PI�c�do e S�lva
Comentários Cód. Proe, Civil - /4 vol. ,- De PI��.(lo ,e 'S�va
Normas Jurídicas de Contabilidade' '. _ ..

- De Plaeld-o e SIlva
Comentário C{_)d. Penal _ ,

- Ribeír� Pontes .

",.
" .

M 'lFoO Divórcio ; ". . . . . . . . . ..
- €rleo a.cle .

Teoria e Prática do Processo .Fiscal : - Roque Gadelha de
.

Melo .

O Suicídio
'

, , "
- Napoleão �Teixeira

, RO:MANCE� I "

Dinheiro Graudo ... L , ,. ,' , . , , ,
- John dos Passos ..

Manhattan Tran:ter : ,
- John dos P.a��os . ,

Aventuras de um comunista , ,
- John dos Passos .

3 Soldados '.' . . . . . . ..
- John dos Passos ..

Paralelo 42 -

, . " ......• , ..
'_ John dos Passos ..

1919 ;
'

, -, . , •. :_,
' _' John dos 'Passos ..

Paz' de. Esp.irito .. , : .', ,
'

,

, ..

',
- Joshua Liebmam .

A Esperança , .. : , .. , ;-. . . ..
- André Malraux ..

BIOGRAFIA
.

" 1

1

Cr$
100,00
480.,00
150,00
130,00
50,00

65,.00
40,00'

.45,.00,,,
45,90
50,00
50,00
25,00
45;00
'3D,00
30,00

Augusto dos Anjos , : , ,
- De Castro e Silva. 25!oo

Pedidos para Representações A. S. LARA I.JTDA. - Rua Senador Dantas.
. I

J
_

40-1)0 -- C. Postal 1268 - Rio de, Janeiro. Acompanhado de vale postal ou

cheque pagável no Rio de Janeiro.

"

EDITAL',
\

Banco do -Brasil s.a�
.

Concurso para Escriturário-Auxiliar
O BANCO.DO BRASIL S. A. fazpúblico que, até 22-

'2-52, estarão abertas em sua Agência desta cidade as ins
cricões para ° concurso acima, a realizar-se em dias, ho
l'ário e local que serão oportunamente anunciados.

O concurso constará de prova escrita (obrigatório o

1.180 de lápis-cópia 1 ou eaneta-tinteiro) das seguintes ma-
I

t.êrias :

1 _, Português
2 _ Matemática Comercial'
3 - Contabilidade Bancária
4 _. Francês
5 - Inglês
6 - Dactilografia.

Na última facultar-se-á ao candidato a escolha da

máquina entre as seguintes: Rernington, Rand, Royal,
Contínéntal e Smith Corona.

Os exames de PORTUGUÊS e MATEMÁTICA CO

;tVIERCIAL terão caráter eliminatório eriessas disciplinas
serão aprovados somente os candidatos que obtiverem 60

(sessenta) pontos ou mais em cada uma.'
.

A 'nota final para a classificação do candidato resul
tará da média ponderada' daé notas conferidas a cada
prova, tomando-se por base os seguintes pesos:

,

Português '"

i 3
.Matemátíca Comercial �...... 3
Contabifidade : 'Bancária '.. 3
Francês ,. 2

Inglês ..............•...... , :2
Dactilografia ,. 2 ,

I

Considerar-ss-á aprovado o candidato que obtiver o

mínimo de SESSENTA PONTOS.
•

A inspeção de saúde, tambêm.eliminatór-ía, se fará no

ato da qualificação do can:didato aprovado, por médico
de confiança 'do Banco.

Não se aceitará candidato do sexo feminino.
A inscrição será solicitada pessoalmente, das 18 às

16 horas, e aOS sábados, das 9,30 às 11 horas, e se defe
rirá ao candidato que, à data do encerramento (22-2-
1952)., esteja em dia com as obrigações militares e.aínda
não haja completado 29 anos de idade,

O candidato 'que tiver menos de-18 anos, se fôr apro
vado, somente' poderá ser nomeado depois de haver atin-
gido essa idade.

'

Pagará o candidato a taxa de inscrição de Cr$ 30,00
(trinta cruzeiros) e apresentará os seguintes documentos:

a) prova de naturalização, se não fôr brasileiro
nato;

, I ,

b). certificado de alistamento militar, de reservista
ou de isenção do serviço ;militar, ou ainda, car
teira de identidade do Ministério da Guerra, Ma
rinha ou Aeronáutica;

c) dois retratos recentes, tamanho 3x4, tirados de
frente e sem chapéu.

No ato da ínscrfção, o candidato preencherá impres
'/',0 de modêlo apropriado" que será numerado e servirá
para identific�-l� nas chamadas 'para as provas, quali
ficação (se nomeado)

-

ou outras de caráter eventual. .

-O candidato deverá ccrnparecar, no local previamen
te determinado, com a antecedência mínima de 30 minu
tos da hora marcada para o início de cada exame. Os que
não se apresentarem a tempo serão considerados desis
tentes e sob pretexto algum se. lhes permitirá a entrada
depois de iniciadas as provas.

"

, ,

TAC - CAT�RINEI"tSl
II ........ eOHPANHIA

.

-------_----�--------

IlR. POLIDORO ERNAN1,
SANTIAGO

AUSENTE desta Capi
tal até 18 do corrente.

rigorosamente TESTADOS

PARA TRABALHOSCONSTRUIDOS PESADOS

o

fraqueza e

exqotarnento
FRAQ.uEZA E ESGOTA

MENTo no .velhce moço,
perturbações funcionais
masculinas e' femininas.
medo infundado vista. e me

moria fracas, mania de sui
cídio, tiques nervosos (ca
coetes), frieza, 'desaparecem
com um só vidro das Gotas
Mendelinas/ Adotadas nOI!

hospitais e receitadas. dia- I
riam-ente por centenas de
médicos ilustres: Mendeli·
nas firmou-se COD10 o mais
completo e categorizado' re·
vigorante do sistema nervo-

180 e. das energias 'vitais.
,

Sem contra-índicação. Naa
drogarias e fal1ll�ias.

Dr. 8oerreiro d_
'onseca
AUSENTE DURANTE o

Mt;S DE ,FEVEREIRO,

Assine "O' ESTADO"

A ·No... Linha "L" de Caminhôcs
&ternational {oi especialmente pia.
aejada para oferecer-lhe o. modelo

adequado que lhe garanta não só o.

IBÚÍmo. de economia e eficiencia,
M. tambem,. corresponda às suas'

aecessidades de capacidade de carga,

proporcio.nando maior durabilidade
e menor custo. de operação e ma

nutenção..
.

Quer utilize. caminhões de pequena
ou grande tonelagem, V. S, encon

trará o modelo adequado na Linha"],"
.te .Caminhões .Inrernarional,

NOVAS Linhas .Jlt�rno.

NOVA VisibiUclade exterior

NOVA Cabine Confo-Visão

NOVA Super'lRaneàbilidatM

NOVA Aeessibirtdade 00 motor

1IcC_

Terá.o concurso a validade de dois anos e ° julga-
mento das .provas caráter irrecorrível.

,

'O candidato aprovado e nomeado, será admitido no

.pôsto inicial . da carreira de escriturário (escriturário
auxiliar), com. os vencimentos mensais de Cr$ 2.350,00
(dois mil trezentos e cinquenta cruzeiros).

A inscrição do candidato implfcará aceitação de ser

vir em qualquer Agência do Banco e de transferência pa
ra qualquer local, em qualquer tempo; durante a vigên
cia do contrato de' trabalho. Os pedidos de .remoção nos

primeiros dois aDOS serão sumàriamente arquivados,
Florianópolis, 8 de fevereiro de 1952.

'João José de Cupertino Medeiros _ Gerente.
João Batista Rodrigues.- Contador.

Cremes de Frúlas
(1 N T E G H A I.J)

Atenção Senhores Comerciantes, srrva bem os seus,

freguezes vendendo as conservas alimentícias Geléias .

Geléia é delicioso e nutritivo alimento, exclusiva
mente de frutas integrais e açúcar purissimo.

Geléia alimerrto ideal, saboroso como sobremesa com

bananas assadas, saladas de f�utàs, tortas, 'pudins, .re
cheios de bolos, inegualâvel' para passar 11;0 pão e ideal
para merendas escolares.

.

Fabricado em Cuí'itiba.
Único vendedor: José Manoel da Silva, em F'loríanó-

I polis,
.

..
Rua Assis Brasil - São José.

, NOVOS Motores da ser"- NfrlpAca
Diamante"

. NOVOS Eixos traseiros poro _qGOl
quer serviço

NOVOS Siste.mas de freio, hidr4u1...
. co ou de ar

Cam1lal, Grava�s . Pila
mel Meia. da. mel'hoNa
peloa meaol'fll P"çot· 116 a.
CASA MISCELANlA - !tu

. CoaHlheiro JlafrL

Concessioncrios neste cidode

COMÉRCIO E TRANSPORTES";
C. RAMOS S. A.

.

Rua João Pin-to. 9
'FLORIANÓPOLIS· 'Santa Catarina

NOVAS Armações de aço especial

NOVAS Maios com açõo de "berço,1

1H·2-51

r .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA 2,3 - SÁBADO, 25 SEGUNDA E 26'TERÇA-FEIRA, GRANDIOSOS "BAILES CARNAVALESCOS" ÀS 22HOUA,S. D�A-2.4!
DOMIN:GO - "MATINÉE INFANTIL" DAS 16 AS 19,15 HORAS E "JUVENIL" DAS 19,30\ÀS 22,30 - PARAJ?A INFANTIL E
ELEIÇÃO·DA RAINHA DO' CARNAVAL DE 1952. - VENDA DE MESAS DIA 13, QUARTA-FEIRA ÀS 19,30 HORAS, HAVENDO
DISTRIBUIÇÃO DE !SENHAS ÀS 8 HORAS DA MANHA NA SÉDE DO CLUBE. SERVIRÁ DE INGRESSO O TALÃO DO MÊS

'DE FEVEREIRO.

,,�, ,.,., .,'. ,;_._ ..

,
..

----------.--------------------�--------��----�----------------------�-------------------------------------------

Diario ,da Mef�opole:� farmacias ·

de Plan-, ta-o A reportagem esportiva Com ref'erencia ao sele-
�x l! E o r'·mp·,c·O'" . de O ESTADO manteve na cionado catarínense, que a-I
u. ., ,

. Vol.tan d·o, a' velha 's'U", -stão.'.. '16 Sábado - Farmácia

I
tarde de ontem, uma Iigeira liás, já integrou mais ou me-' Domingo em Blumena�l se-

, �. Noturna' - Rua 'I'rajano. palestra com o destacado nos umas cinco vezes, res-, rã, realizada a sensacional
(Alvarus de Olfveira) xambú, 'não fosse edifício 17 Domingo :_ Farmácia player Bráulío, 'um 'dos bons' pendeu-nos o seguinte: "A-: peleja entre o G. E. Olirnpico-

Viajamos, num fim de se- isolado', fosse em quarteirão Noturna - Rua Trajano. [valores do "association" 10- cho que a nossa seleção en-Ida,quela cidade x �hacarita
'

mana até 'Caxambú, no Sul comercial. 'Per-se-ia que ar- . 23 Sábado -' Farmâcía ' cal e que atualmente encon- contra-se com alg.umas fa-I'
.Iuniors da Argentina. .

de Minas, onde estão colo- riscar a perder tudo.atê que Esperança - Rua Go:nse� tra-se sem contrato. Fizemos lhas, contudo confio no tra- .'

cadas as estações �le água o fogo resolvesse amainar lheíro Mafra. I algumas perguntas ao Bráu- balho (lo seu competente e .

das alterosas, famosas pelo por si mesmo .. , " 24 Dómnigo - Farmácia lio e são as seguintes as res- esforçado preparador Lori-

A I'
.

d1 I JA-==-Seu clima; pelas suas águas I

'

6 Corpo de Bombeiros Esperança - Rua Conse- postas:
"

val Lorenzi, que n,ão poupa-
' O as uh na riS

benéficas à saúde e pela be-l criaria orgulho de perten-' lheíro Mafra. '.

'

Perguntado se ja recebe- rá esforços em dar VIda no- 'PRATICO E TEORICO
ttleza "suf-gener'is" do pano- I cer-se a, �le e em dias de I .26 Ter?a-feira - Farmá- ra alguma proposta de clu- va a equipe que dirige. T�- Professor Bonson

� ama. I festas civicas numa parada era da Fe - (Carnaval) - bes locais rOU do estado iS- nho certeza e acredito 'nos R\la Deodoro nÓ 3 sob.! E dentro da ironia lá nos �pela cidade, em uniforme, Rua Felipe Schmidt. sim nos respondeu: "Sim, I elementos que á compõem ,� Diariamente,
vieram as "novas" locais: - dar-Re-ia. mais realce à sua I O' serviço noturno será e- há principio o Paula Ramos I sair-se-ão de maneira bri- Dás 8 às 12 e da-s 14 às 19,
Caxambu progride, evolui, orv.anizacão.' fetuado pelas. Farmácias por intermédio do despor-Ilharlte,' conquistando vitó-

,

toma area de cidade grande, É assunto de muit� impor- Sto. Antônio e Noturna si- tista Dirceu Gomes mORtrou-1 rias q,ue reabilite o futebol

I'
'

.

já há crimes, já mulher ma- tanc!a e que só depende de
í tuadas às ruas João Pinto e se interessado em obter o Icatarinense". Você acha que C· O·'·ta o rnarid� é alé;n de tudo, ! iniciat.i,:,a e pela sua enor-) Trajano 11.17.. 'meu concurso, no entanto

i
está em condições de trei'l Ine." Iariohouve um incendio, em que r me utilidade, vale o traba- Vend'

. , estou aguardando, a palavra! nar no scrntch?" Desde que .

o fogo destruiu por comPle-11ho e as despesas que POS-I' . e-SE decisiva do antigo maioral I dehei o F'igueirense não I RITZ'
'

to o edificio onde estava ín s- sarn provocar de início. Vende-se a casa à Rua paulaíno. Se o meu caso f'or l estive mais em treinamento: I

.
ÁS' 5 e 8 horas

talado o forum e, na vora- I O Bombeiro amador é uma Presidente Coutinho nQ 34. resolvido satisfatóriamente,! As minhas condições físicas IMPERIAL
g�m das cinzas, foram-se to- necessidade para o Brasil e Tratar com ·0 sr, AntÔnio terei o máximo prazer em' são precárias e para recupe- 'Ás 8,30 horas '., ,dos os processos do lugar. o povo do inferior deve pen- Cesarlo da Silva, das 18 às envergar a gloriosa jaque- ra-las necessito de intensos . O rei dos filmes da selvaFalando-se em íncendio sal' nele! I.

21' horas, à rua Críspim Mi- ta.tricolor na 't�n:iporada' preparativos. As, minhas ai vem de volta em 111a1s um,
no interior. o que hóuve' na i

.

ra, 34.
.

que se aproxima. Alem do qualidades são. conhecidas emocionante espetáculo .

. estância mineira foi a POPu-l' Paula Ramos, recebi tam- e aqueles que acompanha- A TRIBU' PERDIDAIação, acordada pelos sinos F'.quezn em geral I PEDREIRA be� outro convite do �o- -ram todo f) des,e?rolar do
com:

,

da Matriz, ficar de longe as- I • \1. 11 t d
I Dá-se a quem quiser cor- camva E. C. e me proporcio- certame passado e que pode- Johnv WEISMULLER _

ststindo im�assível a que o '10110 tJreoso 3, 'o tal' lima pedreira, inteira- nava bom

ol,'dena,�o. Na�u- i
rão faz�r o julgamento". Em I Myrn�

vDELL e Etena VER-
fogo destruísse tudo, sem I (Silveira) mente grátis. ralm�nte algu:m ja lhe dIS- I SU�lfl:. foram as palav�as de DUGO.

,nada poder fazer, sem pro- I Informaeõ'es com o ,31'. s� que.o BocalUv,a E. C. es- Bl:a:l1iO na tarde de on�em. ',No programa:.
'

curar salvar coisa alguma .. , J -________ Ady Brígldo à rua Padre ta e:nvld�ndo esforços no Nos cúnl;��rml�o�, as qua�;da- O Esporte na Tela. �ac.Volv,emos a falar então i D"f1ola ('fldo"tr,'"al Miguelinho, IS d,as 13 às 18 'JentIdo d� se. apresentar no ides d.o p'ayer colored e Metro Jorna1. Atualida-
no pl'oblemll. que temos de- n_,,,

"I horas. certame da cldade 'com uma· fazerw".l votos para que che- 1
'

hatido daq-ui e vez em quan- ....a Flo'rl-anópol·'s
'

"
equipe càp�citada e dispos- guem [!. bc',n termo as nego-

<: es.

Precos:do l'etornemos na' ilisL'ltl-m- Uti]
_

""
.

_.

.---- ta a conqUIstar o título ma- ciações que ll'\antem com 08 ! Cr""'� 00 e 320• " ..
.

• fi!) D, ,cia: '-:- A eriação dos Bom- " AVISQ 'D" (I' Xlmo.
- .. ,_ �.

.. ,-;_ cl�lJ,es (ta capltal. Imp. at� 10 anos.beiros amadores. ' Chama-se a atenç'ão dos ,r. aro«) / ' '

, v_ ROXYÉ uma necessidade impe- diplomadosemcursosindus- G Gil' .... VIVE'R'I MO'RRER I Ás 8 horasTiosa. A própriá população triais para as instruções pu- • Ô e'll "

.•
.'

•'

.' , . E o sucesso continua.,poderá contribuir para sus- blicadas no Diário Oficial - ADVOGADO -

O STROMBOLItento e COIl).pra do maJerial, do Estado e afixadas na por- �l1a Vitor ,�ejrelles.
. '''''nde do 'B,ngu�. O � engue, é e vida com:só .cabendo ao g..overno des- taria da Escola, referentes 60. - Fone 1.461'!. - Flo- '1'0 ".,. Ç! A NGT'JE 'BERGMA1'"T M' lllIJque-se com �h"1.j' T,L . ...- Ingrld '

. .r .!.� e '" a-t.acar elementos técnicos das aos cursos intensivos de me- r,i.anópo!is.
'

NOr t' J t rl'o 'uITALJ'J J que con em exce eu es vcapitais para ministrarem cânica de Automóvel, Ele- elemento's tônicos. tais como:
inStrucões. tricidade e Carpintaria Na- J ---.._-'----

Fósforo, Cálcio, VaBadato e
O C�l'PO d� Bombeiros a- Ival, a serem realizados no

J VEND�-SE Arseniato ,ie Sódio. etc.
madores poderá servir como Distrito Federal. As inscri- OU
'um c<>.ptrp social e 'cívic,o ções estarão abertas até 15 ALUGA-SE
e terá sempre ,preparados do c-orrente. Aos escolhidos Uma easa de mater'ial com
homens para' o ataque ao r �erão asseguradas passa- todo o conforto, sita à rua,

fogo, 'evitando-se prejUíZos,' gens e hospedagem, •. Antônio Carlos, em São Jo-
maiores. Imagine-se se o Cid Roçha Amaral - Di- sé.

prédio inc.endiado em Ca-' reto!'.
\ Tratar na Padaria "BEI-

RA-MAR", com o SI;. João'
Jo'sé beite, na me;sma I'lla.

Bralllio DO Paula 'Ramos 'ChaCBrllil dnnlurs

No programa:
N�.ticias 'da Semana. Nac.

Atu�lidades Warner Pa
thé.

Preços:
Cr$ 5,.00. e 3,20'

Imp. até 14 anos

ODEON

'·Cunso ' Particular'
São, 'Vicente' de Paula.

..

Lfltrona·�A Pf�"'; Deposito, de Moveis
, Para p6heipiantes. à rua

MO'U R'.A..

REGISTRADO NO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO Uruguai nO 47
Matrícula para' -10, 20 e 30 anos do curso primário",

.

'durante o mês de fevereiro, das 9 às 11 horas. I "JtJ:UIJA�, �j!;lJ�,Â � Ú).il$
, - Alunos sômentê--dõ sexo inasculhi.o - '. PLACAS 8IJ'ILITIO..u

F,Ux�r de N'OqDejr�
••dicatao auxiliar •• !mo

tam••to da .ifm.·

Ás 8 horas
O AMANHÃ QUE NÃO VI

RÁ

Início das au'las a 3 de março.
DIRET.ORA: Profa. Eurora Schaefer Meyer.
Professora: Normalista Therezinha Schaefel'.
Rua Visconde. de Oúro' Preto, 123:

Dormitórios - Varandas - eopas L�queadas
Pastex.

Reforma de Copas Laqueadas - Peças avulsas.
Ultimas novidades.

.

Preços· Módicos '

Rua Conselheiro Mafrà nO 182 - Fpolis.

com:
.

James CAGNEY e Virgi-
11ia lVIAY0.

No pi"ogracia:
Cinelandia Jol'llal. Nac.
Fox. Movietol1é. Atualida-

des.
,e

.Preços:
Cr$ 5,00 e 3,2.Çl

Imp. até 18 anos .

IMPF;RIO
As 8 horas

.

'

1 J -- Ana lVIARISCAL e

Adriano RIMOLDI, - em:

PACTO DE SILENCIO
2) - Betty DAVIS"e Pa'uI

HENREID - em:

ESTRANHA 'PASSAGEIRA
No programa:

Cine Jornhl. Nac .

Preços :.

Cr$ 5.00 e 3,20
Jmp. até 14 anos

-�- --o-.'-----�=---�========-=='-='-=i;--'
.

P A R A -f E' R I DAS,
,

"
E C.Z" ,E MAS,
INFlAMACOES,
C O ,C E I R AS',
F,.RI·EIRAS,
ESPINHAS, ETC�

CURSOPARTICULAR SÃO JOSÉ'
Professora - ,Maria Madalena de Moura Ferro
Rua Saldanha Marinho, 34 - Fone 737 M.

,Prepara alunos para exames de adm'issão aos Giná
sios, Escola de Comércio e Escola Industrial.

. O Curso aceitará a·lunos para 10, 2Gs, 30s, 40s anos

e Curso Médio.
Matdcula das 13 às 17, horas.
Abertura elas aulas alO de.Março ..

, '

I ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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des CarDava-· .

.

.

leos��;�DO manterá, a Em Grev,e Operarios· da Fundição TuPI'
. partir desta edição secção
informativa sõbre os prepa-

11 12 (E.) _:_ Se-rativos do Carnaval qle se
Joinvi e,

aVI'zI'nha.· gundo fomos informados
..-.J"J"_w .....,.._-.-_,.......,._.".__.......- ........-.........................

operaríos da Fabrica Tupi'Afim de que seja êsse

serviço informativo quanto (secção de ±;undição), para
possível mais completo,

-'

so- Iisaram e 'trabalho no dia de

Ilicitll;mos às Sociedades Car- ontem, tentando desse mo- _ -..- _.J" _...,.J"._ _• ..- � '� _V.·�

'navalescas que nos remetam do obter o aument� de sala- " I A' t·l- II· t
. -

S·I dados do seu progr�ma pa- 1 rios que vêm pleIt:a�do: Ue. ris IIBDO aSSIS eReta o-
I ras as festa� ao ReI Momo, que,

_ segundo. nossas l�fOI- R'
.'

I
/

I
·

I Sa-O Lu,-)""que, com muito prazer, dare- maçoes, sena. de 207Q• O amo� "

cla C(
I I.J�)

mos a publicidade nessa no- movimento foi perfeitamen- Em visita a amigos e ad- A' 17 do corrente, às 10,:30.Florianópolis" Quarta·feira, 13 de Fevereiro de 1952'

I
'

__________ I va 'secção. te pacifico, mas prolongou- mir�dores encontr.a-se nesta ho�as, a. :�ssis�ên.cja Social'
i ,._J"..-. ..-,;.._._ ..- -

•...,._,._ ..-..J" ...., -_......, capital, desde ante-ontem, o I "Sao LUIZ, no murro da Pe.

I ug'ur'ara-O do Inovo Temp'lo sr. CeI. Arlstiliano Ramos, dra Grande,. à rua Rui Bar ..na· .

� .�,
fazendeiro em Lajes e poli- I bosa, terá üiaugul'adós 03:

da Federação Espírita .

tíco militante. . [seus serviços.

ta�n!:�:'�;::g�;:!�i� ;:� :Re�:l,'i':�:;�: "A �;!:n�� Ü"I··t··I!m.··a··�.····V···C'o-·n",.·t··a···::i:,·novo templo, à Avenida I da Luz", sediado na Peni- ueMauro Ramos, 305, nesta; tenciária Estadual."
Capital, no próximo dia 15 Às 16 horas - Assembléia
do corrente, às' 20 horas. Geral com a presença dos
o programa que a sua representantes dos Centros

diretoria organizou para es- filiados. Entrada franca,
sa solenidade, é o seguin- Às 16 horas � Chá ofere-
te: . cído pela Comissão Central
Dia 15 de Fevereiro - de Senhoras, às irmãs visi-

Às 20 horas tan teso
1) - Inauguração do pré- Às 20 horas - Conferen-·

dio, ato presidido pelo Dr. cia por um dos irmãos visi-
Lins de Vasconcelos. tantes. Homenagens.

2') - Prece pelo Presi- Dia 17 de Fevereiro
dente da Federação. Às 12 horas - Almoço
3) _ Números de cantos emCanasvieiras. Partida -

pêlo Côro Orfeônico, ocasião Local e hora que serão pré
em .que será apresentado o viamente anunciados.\ Re
Hino à Federação, com letra grcsso - As 14 horas. Os

\ * *.* e música do Prof. Osvaldo irmãos que quiserem tomar
E/êste ano? Será que te- Ferreira de Melo (filho). parte no almoço, deverão

remos mesmo um Carnaval' 4) --'- Saudação dirigida subscreverem até. o dia 12,

melhor?àSerá que os blôcos, às representações. ,. as listas para tal fim.
os cordões, os préstitos. os 5) - Discurso do Presi- As 20 horas I� Festa de
carros alegóricos! asainala- dente'da Juventude ESPíri_, epcerramento.

.

I
rão a passagem do Reinado ·ta de Florianópolis.

.

1) _ Abeztura da sessão.
de S. M. Rei MQmo IO,e Uni- , 6) _ Alocução 'da. irmã, 2).-'- Entrega dos Certí-Não há dúvida que Elo- co, dignamente? Atalá Branco saudando às: ficados de Filiacão às So-

rianópolis, nêstes últimos Por enquanto, o que sabe. 'Senhoras Espíritas, visitan-I! cíedades adêsas,
'

quátro anos, têm vivido a mos, o que se sussurra à bo- tes.· 3) _ Entregas de' Díplo-
" verdadeira folia de Momo. ca pequena, é que os traba- 7) .....,__palavras de agrade- I mas .ao� Sócios Beneméri-
• Nas ruas, mercê dos esfór- lhes se processam SILEN. cimento pà):, um dos visitan-I tos.. _ços; que todos reconhece- CIOSAMENTE,' parai que teso

.' I 4j - Numeros pelo Córo
mos, dos entusiastas que in- seja maior a surprêsa. 8) - InauguraÇãQ das sa-l Orfeônico.tegram as duas sociedades Nos Clubes, nas Socieda- las do primeiro pavimento. 5) _ Encerramento das
'carnavalescas, que são as des Carnavàlescas, 0- traba- 9) - Números pelo Côro soleni'dades de inauguraçãoúnicas a trabalhar por lÍm lho se vem intensificando, Orfeônico.· do prédio e anúncio peloCarnaval sempre melhor ,em lenta mas seguramente, pa- 10) _ Encerramento das Preflidente da HORA DE
nossa Capital, S. M. o Rei ra que o povo seja tomado solenidades. Prece.

I
iMEDITAÇÃO _ que se

Momo I e Único tem tido de surprêsa, e possa, assim, Dia 16 de Fevereiro l'ealizará semanalmente às
consagradora festa popular, fic�r maravilhado com as Das 9 horas em diante,- terças-feiras. \

.

com o desfile, imponente e REALIDADES 'do Carna- Passeios e visitas. ;1. ,

.

magistral, dos carros alegó- vaI... "" ..,....... __ _J"p_ .....
ricos.

'

***

UM' EXEMPLO( Em 1951, a grandiosidade Segundo se informa, há,J. dos préstitos, dos carros a- mesmo, labor diurno e 'no. .

(

legóricos que encheram as turno nos g:alpões dos "Gra- Fugjndõ à sordidez da,s "Igrejinhas" dominadoresruas de alegria contagian- nadeiros da I'ha" e dos ''Te- dos suplementos dominicais de literatura dos grandeste, de. verdadeira festa 'do nentes do Diabo". matutinos, evitan.do as más vibrações de espiritos ata:
povo, foi a razão de um Car-

-

Vamos aguardar uns dias canhados na dissolução das obras construtivas, Alvarusn�val didgno da Capital bar- mais. para que levemos ao <Je Oliveira lembra uma ilhota perdida 'no oceano desen-
l"lga._-ver

.

e.
" '( conhecimento público o pro. cantado de nossa literah�ra. .

'. As ruas saltam 'os carros grama organizado para o Arguto' perspicaz inteligentel usando com rara h<ldos-"Tenentes do Diabo" e Carnaval de '1952. I bilidade, a �a.ída dos �onhecimentos nas águas revoltas
. dos "Granad�iros da Ilha", I Para 'isso, estamos em a- da maledicência humana, tomou a profundidade do desca.?a qual prImando pelo es- 'tividade, "furando" os bar- peito, e da inveja que poluem as águas que o envolvem.mero com q�e foram traba- racões onde se 'preparam' os A condição de ilhota só o enobrece afastado do conl�o� os m.otIvos das alego- carros qUe sairão à rua nos tinfmte de irradiaçÕes malsãs, recuperando as energias
\ rias. Os c�r�os de mutação, dias de festas dedica�os in- gastas nos entrechoques das forçadas competições mateque co�stItu!ra� as g�an- teirinhos às homenagens' a 'riais que a vidá não oferece, mas a maldade humana,des e' agradavels surpresas S. M. Rei 'Momo I e Unic·o. cria.

c;j�bO:;;i;ií;;;�pÕr �:::��:f��:m::.�I7t::���a�u����:.!a'd!e��::i;�%,u;:
Enquanto, em outras esferas os seus éolegas de arte

"S t C t ." se estalam' na triste bata.lha da incompreensão e' da per-
, an· a a.., ri) r,na' fídia, o ilustre intelectual rouba ao seu próprio repouso

noturno, horas, surpreendentes hanis, em que s.e desdo-

Inaugurando em' S ,.ra'nc,·sco do Sul bra 'como homem de pensamento e ação, escrevendo li·
.

. �,
.

.'.
, vros que se internam pelo Brasil, proporcionando um

O eaes acosta,el VI-Dl-ará 'por ês.a grande bem a uma grande massa de leitores.
•

'
,

.

.'
nu Assinando uma crônica diária na Rádió Globo, dis-

oavlo O 601,.. .,.....rnador, '. d:..... Bstad··o tribuindo artigos e comentários para vários jórnais e
U emissoras dos Estados e não dando descanso" às editoras,

Alvarus de Oliveira, merece bem esta qualifi.cação· de
ilhota, perdida no alto oceano, mas descoberta pelo seu

esforço próprio e a. sua íncomparáve-l capacidade de tra-
balho.

.

Eis em traços ligeiros, o perfil de moço intelectual
que no momento literário atual representa o símbolo vivo'
do escritor mais oPúo,So e fecundo do 'Brasil, que acaba
de pub-licar para as crianças do Brasil um bero livro
"Aventuras do Atomiquinó".

O Vice Consul Britânico convida as autoridades, o

corpo diplomático, e o Povo em geral para a Missa de
Requiem que será celebrada na Catedral Metropolitana
no dia 15 do' corrente às 8 horas da manhã em memória
de S. M. Rei Jorge VI.

K. Stuart "\yakefield - Vice-Consul Britânico.

o Acontecimento do DlêP

Do CernevolQue
se Aproxima - ..

O Carnaval de 1952, 'que para O público, que enche
,está às portas, segundo ram os nossos olhos de -fes
prognosticam os prepararí- ta para 'a nossa alma, que
vos que- movimentam os fo-' transformaram os momentos
'liões, nas sociedades "Gra- carnavalescos em horas de
nadeiros da Ilha" e "Tenen-. arte, tornaram o Carnaval
tes do Diabo", vai ser do do ano findo, Inesquecível,
abafa.

.

'I'
Enquanto essas socíeda-

des animavam as folias mo

místicas, os blocos e cor

dõesv levaram à praça as

canções próprias das ho
menagens a Momo. Esses,
não há dúvida, também fô
_ram a nota alegre do Cama
vaL

/

A Co�panhia Hamb��'guê- vio "Santa Catarina'" ancosa Sul Americana de Ham- rado nos Ratones, hoje, umburgo, representada .p,el�s coquetel, recepcioll'ando ofirmas Agência Maritima e Governador do Estado, Sr.Comercial, de Itajaí, e Car- Irineu Bornhausen, que,los Hoepcke S. A. Comercio inaugurando o caes acosta
e Indústria, desta praça,' 0- vel''de São Francisco do S.ul,ferecerá a bordo do seu na-. viajará para aque1a cidade.

\ � "

,

se por todo o horario de tra- ma, concordaram. os operá;
balho Sómente á tarde/em I rios em voltar ao trabalho,
virtude da alegada ausencia I hoje e aguardar até gabHdo.
de um dos diretores da fir- I a solução do caso.

DE PITIGRILLI C'

BUENOS AIRES (APLA) _ Assim se chama,
poeticamente, o testamento. Um marido a quem a mulher
jamais havia permitido expressar. um desejo nem tomar
uma iniciativa o chamou' de "minha, primeira vontade".
O ·testame�Ito, que aparentemente é um ato de desprendi
mento total das cousas terrenas, torna-se para alguns:
uma suprema adesão; uma tentativa de scbrevivencía, um
suplemento que se pretende arrebater à eternidade. A.s.
grandes almas deixam testamentos filosóficos, que Hão
o compêndio da própria experiência, a conclusão extraí
da de sua experiência de erros: os testamentos políticos;
de Augusto, de Richeliéu, de Pedro o Grande, para não
citar senão os mais famosos. Outras almas mais ou me-·
nos elevado>; (não fazemos questão de estatura) como.
Lutero, servem-se dele para marcar com o sêlo do além
túmulo seus adversários ideológicos : "Considero Eras
mo de Rotterdam o mais perigoso inimigo de Cristo".

Outros; imaginando-se. espíritos fortes _'_ é .f'acil ril'
'da morte quando se arrebenta de saúde" e se considera a

morte como um pequeno incidente que atinge os demais:
_ outros se servem do testamento para sair da

.

vida
assoviando. São aqueles que e mvida não sabiam apre
sentar-se num salão sem fazer' uma entrada cómica, nem
sair- sem dizer "b�n mot". Os engenhosos de pl'of.issão.Conservam seu ar mundano a� ll1ICl�r a grande vIageny
sem regresso; e sua preocupaçao paga ccnsiste em çomle""f
guír um sorriso complacente de Azrael, o anjo da' Morte"
que lhes sai.'ao.encontro dizendo: "Por aquí".

Um desses,. na sen�ana passada, se foi, ordenando.
que seus sucessores queimassem um determinado envelo�
pe sem .abrí-Io.

..

Os 'herdeiros obedeceram e do envelope em 'chamas
brotaram fogos. de bengala e várias fantasias pirotécni
cas. Outro, sem família, de.ixou duas cartas; urpa para.
ser aberta antes dos funerais;' a outra, depois. A primei
ra expressava a vontade de ser sepultado às 4 da manhã.
A segunda dispunha qlle suas rIquezas fossem distri
buidas entre os fieis âmigos que se tinham dado ao tra
balho de acompanhá-lo, naquela hora ü�1possivet, ao te

mitério ..
. O ingênuo, ao compensar assim a amizade a finali-·

dade, não se deu conta de que se� método de seleção não,
separou os amigos' verdadeiros dos falsos, mas premiou
os que usara mo despertador para dar a última. sauda
ção, mandando-lhe, além disso, em segredo, alguma inex
pressada. maldição, e castigou os 'inteligentes que n,ão
'quiseram expór-se a uma bronquite, e ficaram na cama,
IJensando: "Coitado, um, homem -tão sensato teve uma.

idéia tão estúpida no seu últim6' momento":
A amizade deve ser formada de um jujzo recapitu

lador sóbl'e as idéias e a conduta do amigo. "Os amigos
de Rabelais" - chama-se assi mum grupo restrito de

'

estudiosos de su� obra, tal COllfO existem os "Amigos de·
Zola", os "Amigos dos Irmãos Goncourt" _ que celebram'
a cada aniversário as extravagâncias formais, as irre- .

verêndas e as intemperanças de Gargantua e· Panta'
gruel, para reabilitar sua memóri'a e enobrecer seu ob:'
Jetivo, recorrem'a todas as conjecturas,' como a' debili
dade mental pl'e-agônica e a falsidade dó testamento. An
tes que se �formasse o grupo dos "Amigos de Rabelais",
os cultivadores de lenda e os rapsodos da anedota· ti
nham posto em circulaçã'o algumas de S\laS frases irreve
rentes: "Baixem o pano, a comédia terminou", teria. dito
ao morrer; ao abrir-se o ,testamento se teria encontrado
este codicilo: "Não tenho um centavo; tenho muitas dí
vidas; deixo o resto aos pobres". Os atuais "Amigos de
R'abelaís", os intelj.gentes que não se teriam levantado
às quatl'o horas da manhã para 'secundar suas surrremas:
extravagâncias, proclamam que aR últimas palavras de
Rabelais, ditas ou escl'itas, e que formam a bagagem cul-
turaI dos materialistas de cervejaria, não são o que há
de melhor em sua obra.

Os testamentos extravagantes, peças- de bravura dos
"Almanaques das Famílias", são ultrajes à morte e à vi-'
da. Extravagante ou não, o testamento era pr-oibido na.

antiga Grécia, onde o património do cidadão era consi
derado como uma riqueza que o E'stado Ih1 confiaya pl'O
visóriamen.te. Solón, mais tarde,. permitiu o testamentq

(.ContinlÍa lt3I 3;a'. pág.}
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