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ai
horas, informava estar ,8/ ei- .. .,

. ..' Ca�adores do ExéreI� ,sals- , tas "Co�_s.��w.r"II:� �P':�'l''''
. &.tle«lI.da tt. 1fI.�. Su!ei'tiO �e dade, em parte, M e8CUI'Q$. mlnls.tl"O da Justiça, �ue se lo ,Im�dIatamenre, no se_u se a rua p�r.a ga_ra?tIr a or- se do-eâ�fICIO-S�'1I�,.�•• �t:-.'., S.M ,Ltlll!J A

..
situação se' apresentava- mantívera em comum�a!<�o próprio automôvelrpara eV.l- . dem e .poljciar a cidade. nal Regíorial EleItoral� ate-.

c". Ibr3Rka., 116tlve la um 'nesse momento '.'mais cal- eonstante com São LUIZ, Já tar que a 'sua permanencia ,Do tíroteío, resultou a ando-lhe fogo. O prédío te..
'1'I'II.cipi& e 'l."J'!Volt& 'Rão ma, embors terília ainda no- eonsiderava desnecessaría '6 no aeroporto- pudesse provo- morte de tres pe�oaB, sâín- ria ficado parcialmente �_
.1l'f3.Pri'amelite (O' POV& 1Ie- .ticias de que há- varios gru-l sua permanencía no' gabine-' car alguma manifestação do feridas 39, entre as quais truido.
�1'·áfJl«. aa'.otieiV i'eCébidas pos

'

que contínuam eom á-It�., de desagrado que degenera- gravemente, 9 v\gário .de Só •

f

...:t�,le·, timp" Que'1ie eho-. meaças de incêndios", I TIROS E CONFUSÃb�. ria em atritos daquela natu- Rosârío, monsenhÕ!,. DQ�ra- O 81". Eugenio de Barr6S1
'. e"�:a" portidl1zi.dlJ tnuita Não havia entretaÍltó,: O si. Eugenio de Barros, reza. E quan�o o governa- do; e o redator-chefe 'do enquanto e&1!'8S coisas aeea

,ü.�tI:dt), ue. morte8 eer- perspeetívs de revolução, às dezoito horas, entrava dor transpunha a porta do jornal _0I>9siciqnista nu te��m;� estava prátícamea
:, c".�ae qua.telilta, ferid� e tlIll, parecendo limitar-se o me- em Palacío parà reassumir Palácio, ouviram-se os pri- Combate", sr, Vilela de te só, se excliiírmos a'gaTaJl�
<iíiC'êli«i6. P-riIeip&Imeltt� vimento a um círculo perfei- o cargo de governador. De- meiros tiros. Ê, o que se sa- Abreu. ti� que lhe deu o general •

'.'iI�t& eÓ1lfulu, O dltimo te- tamente controlável Pelas semharcara BO aeroporto be, ' INCENDIADO O EDIFICIO 'EdgardiJ;lo... Embarcou 86'.
lefjltA1Il1l eaniad.o �elo co- forças do Exército, q1le in- onde não era esperado por Ouvidos os pr.im�iros dís- DO TRE Chegou só ao aer01>Orto a.

_ �d.ote ti., 10& Rêl'iso terviersm para restabelecer uma autoridade sequer do paros, o gerrerall Edgardino Apesar do policiamento 'São Lúiz. -.
"

, �'��enl F.lt'la:&ll'di�o Phata, ao' a ordem. Poueo depois de Estado. O general Edgll:rdi- dil'igin-se ao quartel e orde-, feito pelas f�rças do Exer- .

_O sr. Vitorino Freire pre"
.,_ij,�h�'ô da ;Jtls1i!;�, às �n,30 recebei' aquele telegrama o no Pinta tratou de eondusi- nou que .0 24° Batalhão de cito elementos oposieíonís- feriu ficar por aqui, entr., .

''''''>�'''''''''''''_���''''';'Wi'w1".x.�� � 'd°e-8e.ltcrQodpOaeeabsaunaa, retSoimdeaz:e�,·.- ..-...t�""�-...'� ......... �
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tllRH J� ), 'O • '. 'D·' � p.rovidi:meias,.. Conferen-

<

'Rube11S dz S
"

mais antigo la-� cíou eomomínlstro da Jus-

A ......Jda R� _, ....s �. � rio de S. Catar-ina ,\ tiça. Com o sr. Negrão' 'de
l � .. !SI "11'"

{ (I 'Lima estiveram também óIJ
�

'I
Ano XXXVIII i srs. CI,odomir Cardoso e líi-

"I
GERENTE

, � j' no Machado, da, facção' COJl-Dttmrngo5 F. � I

trária.

:�:., de JfCq�;n� �
. N. �1.t37 : NO f;ATETE o MINISTRO

:"":.�",,,,,,,,,,,-,,,-,,""-' ,..................w ••_.......-;._�, PA JUSTIÇA ;

Por volta das 22 horas, ,6'
ministro da Justiça esteVe

,

no Catete, em conferenêía
cQm_ o sr. Getulio Var�•

Posto a, par dos aeonteeí
mentos, o presidente da Re
pública aprovou as medida�
tomadas pelo sr. Negrão ti
Linia.'"

. Aniversário da Constituição 8 Jider .10 d'�- Calorosamêí1te
COlO -faliU o' S'P. Nereo Ramos qllOO cootra. a
<!tIO, U,,CV.A.) - Com a relícídadeda sua gente, mas n8JIIgêncII dos vaC·I',O''." n,I d-O]W��ça de cm!stituintes de o próp'rlo Congresso ,Na�i.)- M'

. (

tA'
.. • .

\,

. -4'.::,�:qãmA'ra dos Deputados nal, que deve refletir as as- IDIS urJo. Ante-ontem à p.oit� quan- 'tês 'e consági-á(iórés do nu- INQENllfAPA- A RESI-
<c"emOl'OU ontem; sblene- .piraçõ'es democráticas e as- RIO, 19 (V.A.)' - O sr. do da mauguração do Está- �erosissiinoj)JÍblicC) presen- DENCIA DE UM SENA-
- :-,ste, o quinto aaiveYsário cencionais do povo brasilei- Ivo, de Aquino fêz um dis- dio Santa Catarina, onde se- t� A m�ifestação "de apre-' DOR".!t COfistituieú: '

'to, cur.so c,ontra a negligencia rá disputado o campeonato ,ço e estim'a que o ilustre Entre, as noticfas chega-'entad'os �& PI�imeira 'fila É êste o apêlo, �ue lev? à dos Ministérios do tocante brasileiro de basquetebol, conterrâlieo dr. Aderbal Ra-' das; 'ontem, de São Luiz, a..
. ce bancadluf, el!'contl'&vam- consciência tLao devotamen- aos contratos de obras e foram solenement� eJltre- �os da' Sil�a ,recebeu, ex-. diantava uma delas b�ver'ae 68' srs,' OtAvio Ihngabei- I

to patriótico dos Jegislado� outros, .por meio de concor- gues diplomàs às peSiloas .

>, sido incendiada a residen
-�;, Gabriel PS880S e Prado I res que a Nação ,sele20nou I renda 'pública, 'a propósito que deram apoio àquela rea- pontâ�ea. vibrante e caloro: Qiá do

_ �l'!enador Antonio
:::r�i,' e em odtt'a� poltronas

I
para a re.presen�,ar�m nei:ltit ,do projeto de decreto-legis- lização. Presente se achavã s'a, emocionou-o, e foi iÍlter- Bayma, corretigionario do

, ::'�. ,�eeint() m�is �on<stitui�- legisl�tlJra. A eX���iênc�al' l�tivó que.aprovava a_�,eci-> o mundn oficial. Ao ex-gq-, 'pr,et,�a�: ço'llJ� 'ij,m: ges�o de sr.
�Vitori�o Freire:

. ._/,��:4,e 46; �� l�adO' �.? pres.l- dos CInco. anos ,�v!.yIdos J,á sao dó TrIb:maI d� Contas Ivemad9!-do �stado e a uI.!' J�'ra,tl,!a,? da���nte florIanó. I- No .g.�blDete do ,?unIstr&.,�W :sr, Nerêu 'R'amos, to- .-nos. J;,l�rmlte a,s 'I;Imt�ses le- negan-do 'reglsto a um df;!s- t��gno operárIO, à hora de ohta,riá âo'governailt{ que .da �ustIça" o sr. LIno :Ma
.: '��f!t aàseÍ1t� ��;.c��ãc:-é cFi� gi,sJat�vas. que�� éon:plet�rão'l sé� eOfttr��_ós,..o Pl<Oj�t()�:'_4Et;';f.F�er,em·Qs:.d��lon,��",C9U,:;.. '�b����.��tlt�!�e r.�i�ar ,as� c.hallo}e�z� �� s,eguintes de-

,
_ )il�. ()utr� eo�stItuInte... e, darao ,Vida a �eI Magna, I PO.IS �o, dlscurso_ �o lIder, í beram aplausos, os mais fof,� I_lsp���ç��� (la .'Capltal. ,

. cl�;aç0Ces -ã'1h1pUltsa.} ':" __ •

UM apelo do sr Nerêu que hOJe festejamos com IfoI reJ.eltado e aSSIm o

con-,
,.----_.-----.---.----'-->----'-------.------"", " 'É lamentavel-o que v-eill

; ,- Ra.�· , pensamento e coração volt.a- trato, que e�a para prosse-&-Á-Jliiah_a··-t"à"fà'Sjrotf:"df;�' de verifiear-se no Maranhão.
_

..

Abrindo os Úllbalhol!, o I dos par� o engrandecimento ):guimento das .obras relati-' ,

" ,-
_ .". ".' -:, .'

, O�stinando-se em n�� .a�e.i-
, c'�' Merê� �Poní.os ..pr�nUI!-I'dO �:rasIl. '

'

Iva� a ':5'adas árr�améntosl
'

'rIfNEM�A" �rIN'V '_ tar a. f?rmula cor:cIlIatorl��5U as segumtes p_alavl'8.s: _ Nao esqueçamos, os- le-Ie JardInS do InstItuto Os- .' �i> � "., ,
,R '. n _

,go mlnIstt:Q Negrao de LI-
.

"Sr. presidente do Sena- gisladores do Brasil, a ad- waldo Cruz, preva]ecerá I CAMPINAS,,19 ('V.A.) .:_ cate(lraI chegando ao c-emi"j :r;t;la, o, s,r. EugenIO de Barros
; .�i;' Federal, 81'S. deputados, I vert.êneia oracular de Chul·- ; contra lf negativa do Tl'Íbu-: Conti�ua esta cidade envol- tériq às 18 horàs, da Ave preferiu prender-se aos seus

, ...t:�., cohstituintes de 46: -De-- ! chill: "o nlnlld.o atr�:ves�a! nal d��GIitas., Nos seus �o-I; ta no mais in�enso ambien-' Miria. ,corr�ligionarios, não aj;en-lib�ou a Câmara dos Depu- i uma �poca em que o <!ldadao mentanos, I o lIder da maIO- te de dor, em .vlrtude do trá- MAIS CINCO MORTOS dendo !lequer aos conselhos
-��s s?lenlzar c'om esta 'ses- : p.recisa de, mais proteção 1e- I ria chamou, a atenção do i do cine "Rink". Cénto e si:. '

No llóspita:l' de Campinas do� seus amigos e, assim, n�
.;,sã...o prÍlneiro lustro de vi� fgal para o exercício dos !governo para o que ocorre jtenta e cinco mil pessoas, morreram na' madrugada de nOIte de ontem, já via,'por
, ..t,d� Coustituiçao que des- ,sens direitos e gôzo desu'as !n'esse 'setor da administrà- pode-se afirmar, sofrem a ontem Florá Otávio Castio-' exclusiva culpa sua, der
...e setembro de 46' .r_ege os j liberdades":

'

'çãó. Os contratos geralmen- 'mesma dor e, compungidas, ni Oliva, Antonio Ribas de rat1!ado' o sangue dos mara-
, 4(�tinos demoaráticos do Penetremo-nos ca,da ve:l te são mal feitos e as exi- acompanharam a desciôa Arruda, o japonês Nhismi- n})enses em São Luiz".
,}te'V'ó bra,sileiro. E fêz bem- ma,is de nossas responsabili- gencias milito j�stas, do dos 25 esquifes à ultima 1'a Iroêchi, Alaor Ferreira

'

'-::IHll'que êssi' diplomá, co�' dades e de nossos deveres, e Tribunal.de' Contas, acarre- ,moradá." ,1.

.. r'M�rtins e Auto Iglesias, O .

d
• .-J

J
")laver reestruturado consti- a Nação não nos negará d'ê tam prejuízos ao serviço pú- A pedido do bispo local, que fàram sepultados à tar- ri" a Claade....
'1�cionalmente a Nação, a�-' ,futuro os seus aplausos e o 'blico e às partes. O sr. Pli- o cortejo fúnebre saiu da de.
,":II��ra-lhe, 8� obedecido e seu� re.eonhecimento". nio Pompeu tambem fez L ------..;-----------�------

-:í:��Hado com' slio enten'di� \f· '

'

'do
c, . considerações sobre o as-'

'"

SellS.a·�C·,·IAn� r ','R,af,·I·d" �,' á;S�", ·��tp, a soI�ção��os'P:oblé- 181 ,est'D ar 8S" �unt?, co:nbate�do a, bu:r�- U di tlu
�� que maIS a angustiam _ ,

."
eracm que domIna no partI-,

.:.i"&.�ora .ton:urad� que o
' lB8.derllts cuIar os Ministérios.

I J'�nga,.·.d'e' iro's�,i:10 está vlve'ndo e, o que" '<=:'.'. '

.

'I'
.

f U
�

ti § I

��:�a!s, !1ssegura �ssa s01�� ," pf08�S'SO'S .o'meado: O DO-VO FORTALEZA, 19 (V.A.) Nossa Senhora Assunçilo,. �� de,ntro. da paz, sIen!ro S.?.AULO, 19 (V.A.)}T P'
'
. .In '

..

'

J.' ,'\;'_ Estão sendo últimados' Os em hOIllen�gem á padroeira�. 1l�dem, de�tro da JustIça Informa�se� que o sr: Ribei-
, reSlll.uDJe ]0 :U. prej>atativos para a realiza- de FortalezlI-. A jangada já" ce 't_entro da hberd�de. ro dê Andrade, 'cnefe do II Pt.,',·· ção' de arrojado "�raid" de' estft pronta e expósta- no

.

/ Cur�pre, entreta,�"to, ',de- S�rviço de - VIgi!lmciti. ,dá' II,. e, to eu Fortaleza a Pôrto'Aiegre, a Abrigo, Central de Fortále-.."c1�r�r,-: O faço. c�m pl:�ar Seáêtll;ri� �e,·S�gurança,Pú.., mOi 19, (V,A.) ;� o p'r�- ser empreendido.brevemente ia, afim de angariar don�ti-
.,'� �ylcçao: certo da exata blica 'do Estado, e que. on- slpent.e, da, República �s'si- ''p�los' peseadores Jeronimo vos, '110 ·sentido

,
de que os

· <�pmpJ,"eens.a? �� d�veres e tem viajou'paTa 'o's E8t3do� nou decreio nome�ando o en- TiÍta, Manoel PI"eto e mais pescadores possa�rp. realizl!r,: r�p.o�:,St'bIl!d�deS í que N,"de Unidos, por' viá aéreà,' vai �enheil'O Plinio Rei� de êà�- qois"c6mpanheiros. Em fl'�- essa notável ft(çanha. A par-"08, que do
d
ongresso a,- estudar os modernos pro- tanhede e,Almeida, dir:etor gil embarcação, os jangadei�, tida será possivêlmente no

�iol!al depe� � �m b�ad�ar- cessos usados na luta con- de Divisão do, Consenbo Na-I ros cobrirão o percurso que primeiro doming_o de outu-
_ !� � exec�ça��n :�r� e;s.e tra a espionagem russa. cional .do :geiró)eo! para, e- ,-recébeu a denominação, de bro proximo.,

.

, lp oma e. ��l a e CIV!- �ercer, intfrinamente, o car-
"

.',
'I,

''Í!� e de defIDlçao democra-

O
'

E'Mp:aO'
,.'. go em co�i��ão, de presi-' O' . mal-or e'dl-f-.·c.·O· s�ra' ., P,AO'S'"_,'j· "ca.

. T
.

. _,
dente do mesma Conselho. fJ· .:lU

Já estão de mUlto r:tar- '. - , � r .�,. r,,,' J '

,"
,_ �

"d
' I,

S P I"dadas. leis in�ispe�sáve�s.a Prevlsao. do tempo ate, 14
: 'J.' ".�����"'t!'$.' 'i truI O em _ au o

,�sa ImperatIva execu·çao e hQras do dIa 20.
,,"10 O'�aiva.lO" ,

'

· ,,\lmaior e mais expre_ssiva Tempo': Instavel, sLIjeit,? I tJ' 'lIWtJ A' U, 1-11 S. �AUL?,.1� (y.A.).� 1954, por ocasião,'das come-

:n.õfuenagem que à Constitui- a chuvas e pa:ssando a' bom I RIO, 19 (V.A.) �-G

pre-j 0,
maIOr predIO da AmerIca morações do cêntenário da

, �i() ;'poderíamos prel'ltar era com n�bulosidade boa.
, I sidente \da República _rece; ,�er�' construid?, den�ro em cidade de São Paulo.

:a de as oferec,cr quanto an-
. Tem�eratura: Estável. �eu, on�e�, ,as 15,30 horas, j breve,' na �vemda I_Plr�nga, . Al'quit:tos de tod� mun:

- tes à Nação. Com isso'âcres- NoIte frIa.
'"

'

, I e�
.. aUdle?<:la solene, o sr. (pesta ,C��Ital, Trat�-�e .d.e do deverao tomar paI'te no

:>'Ce_riamos de inegável presti� Ventos: VarIave�s fres- VItor GarrIdo, 'qu_e lhe fez ,�m edlflcIO �ue sera destI- concu,rso para a escolha:<lo
/ ;gio não apenas a 'Carta que COSo a �n!�eg� da carta que· o ,a-" nado especIalmente, pal:a projeto do mOl1�mental edi-
,ile elaborou com tão áfinca- Temperaturas e:lÇtt�xpas �c�7d:ta, c'bmo en:b�ixaqo� da {h�tel, com cerca de �o�s f'�cfo, cujas' obras. asceJj.de-
�,.da preocupação/gos d�stinos_ d� hoje: Máxi,ma, 19�. m-I RepüblIca �omllucana. Jun� Inul a�art��entos. ? predlO, rao a. trezentos milhões ,de

..",>e do progresso do paIS e da mma, 12,8.-'0, to ao govemo do BraSIl. devera ser InaugUIado até cr,�zelros.

56 CENTAVOSFleríanépolís, -, Oumta-Ielra, 20 de Setembro de 1951
------------------------��-------------------------

- Para ',que voéê quer
tanta flór?

- É para levar ao sr. Go
vernador! Nós lá elll
casa somos do P.S.D.:
eu fui clemitido, meu ir
mão removido para Cha
pecó, minha irmã, pro
fessora, transferida pa
ra Xavi.m, meu prime,.
delegado, recolhido a
DOPS ... Dep�is de tu-,
do iss.o, o sr. Bornhau
sen, filando em Caça
dor, disse "que }lo setl

governo pouco importa
,'Va que o cidadão A ou
B tivessevotado neste
ou na_q:uele. partido".
Flóres para êle. " FIô
res à porl� ....

___________. �� �� � lr� � ._ �
',-

� __

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Regên:cia H'?tel V. S.
. estará como e1íf sua casa.
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\ Esc;eve: HAK}l.TON ALVES'
uni' bilhete ao Díb Cherem:

'

Li com indizivel prazer o seu comentário de qU&,Ha.;;:
,feira última, no. "Diário da Manhã, intitulado "}1alaba-,..
: rísmo". Congratulo-me com o' prezado colega e brilbante
I plumítívo 'pelas verdades incontrâstâveís ecnsídae no'l!eSE
[comentário. Faço fervorosos votos para que a sua pena.�
í gigante continue pugnando fortemente contra os homens
! de mentalidade obliterada, os quais, além de alímentarera,
• a ingênua esperança de subjugarem a erôníea �porli....a.._

� procuram, a todo custo, subverter a liberdade de impJleJl-
sa. Conte com a minha solidariedade irre!!trita nesta ba-
talha. Creia na vitória, pois' a íntelígencía dos holUeU
que tem em nós os melhores defensores das causas el.· .

I
nosso esporte, c?mplartilharão com as nossas desditas a,
se formos vítortosos, darão" sem dúvida, no final, :�', &-_.
plauso que consagrará o nosso triunfo. E lQInbre-se! �
a incoerência e a inconstância demonstram o desiquil1-
brio .de muitos, a serenidade e a firmeza em esmíuças 05';

fatos provam cabalmente a convicção e 31 autoridadé a'.-.,
critico.

'

/

}

A LRD. eclabur« com a FAC.
,-

Atendendo ao apelo da

I
de Cr$ 2.820,00 e a renda u

FCF e FAC a Liga Ríosu- quída de Cr$ 1.520,00. De á
lense de Desportos fez rea- cordo com o estabelecido
UZall no dia 9 .do corrente esta relida reverteria em

um torneio de futebol en- beneficio da' F. A. C.
tre as aguertidas equipes do para fazer frente as despe
Gremio Esportivo Concor-, sas com o Brasileiro de Bas
clia e A. Desportiva Duque: quete. A FAC já recebeu a

de Caxias dê 'Rio do Sul e' importância'mencionada. O
Cruzeiro F. C. de Presiden- : nobre gesto da mentora dos

• te Getúlio em disputa da Ta- 1 desportes em : Rio do ' Sul,
!ia Cooperação. O ,Torneio:merece os nOSSOli maiores e

follevantado pela A. D. Du- ' logíos e a atitude tomada de

que de 'Caxias que ficou, as- monstia o profundo conhe
sim, de posse do trofeu "Co-, cimento da importância que
operação": Em segundo lu- para Santa Catarina terá o

gar classificou-se' o Grêmio XX Campeonato Brasileiro
Esportivo Concórdia

<

rece-' de Basquete que terá início
bendo a taça "Bar Ford". A esta semana.

"

zenda bruta do festival foi

urvI HHTEL QUE /

CORRESPONPE AO. SEU LAR

.

�•••••••••••••"""•••_•••_._._•••,:,••""._._"•••••_••••••"•••••••••••_......w..-••

.................0. _ .
..;> •

após �MI
INDIGESTão

'E D I·T-AIL
UlC 2 .,3Ü"�

.u
il!i til

JUIZO DE DIREITO DA CO�� podendo requerer ao Juiz para a brie1 81I1'a, brasileiro, lal'1'a4n,
CA DE BIGUAÇU tranllcrição no Registro de Imõ- reaident. em Fundos, neste Bll)" •. _

veis". Cabe ao requerente, apre- lilm a dita petieão :loi exalla� ...:

sentar prova satisfatória da' pos- seguinte deBpaeboll A. Citelll""._
se, 40) Nesàa conformidade, vem expedíudo-se mandado apó'e -a',tJi
muito respeitosamente a' suplí- l5ig�ação de' dia , hOl'a para au

cante, requel'r,:. a v. excia. que' jUl!!tificaoão da posee-eienle chh.•.
com ci'êncL .:._ '. '{nteressados, se

' Promotor Público. Bi!rlillill, �.!J-

1igne'ouvir os depoimen,to das 51. (Ase.) JOllé B. &lcado d.:O»-
testemunhas abaixo arroladas, as veira. Sentença: Yisioe, ek. J.....
quais comparecerão em Juililo in- por lIentença � jutiticavão ,

__

dependentemanta de intimação, fie. para que prodlolaa seus j.:rí:
no dia e hora que designar v. dícos e legais, a!leillos. "a�m·.Co-'
excia., processando-se dessa for- por mandado a oitatão pe�a.l
ma e com ciência do dr. Promotor dO,1I confrontantes e do dr. '7••-,
Público da Comarca, a justifica- motor Público, por preaaJ;ória ...

ção initio litis para que de acôr- ServiçÇl do Patrimônio, da U� �

do com O art. 454 do C. P. C. e em Florianópolis. Os i�teresH••
seguintes do mesmo Código, seja incertos )lerão citado!! por edital,
julgado por v. excia. a justifica- com o prazo de 30 tUas, PUb:lieIl�-,
ção, mandan<w a seguir proceder do três v!,zes em jornal dil .�- '_

a, citação pessoal dos confl·ont�n.. pital. 8. lIina vez no Diário Ofi-,
tes do imóvel, bem como o. dr. cia1 do :Bstado, juntando-se _�
Promotor Público\ por prec!ltõ- via de cada publieação aos a.ios,.
ria ? Serviço do PatrimE,nio da para qlle, caso queiram 4Iontuia

União em Fpolis. e �s !ntelessa- ,rem a ação no prazo 'dé .11>, álal!•.
'dos incertos por editais publica- Biguaçu, 1,(-9-51. (Ael!.) JOII.·...
dos uma vez ri'o Diário O!jcial do S��gadp de Oliveirll· • �al'a 9.'

-
-.... /

Estado e três vezes em jornal de cheEue ao, IIonhecimento d. q'lt••
'

maior circulação de FlorianÓpolis, interessár possa, manda paei!lar Ci ..

por não dispor de jornal o mu-, preBente e�tal, e,om o p�ao
-

•• '

, '

nicipio, dentro de 30. dias, afim I;lO d�al!!, que será publicado e aft-
,

de contestarem, querendo dentro xado na forma dQ lei. Dvo •
do prazo legal, assim pedindo a pal!ll!aoo nesta oidade de Ittau�,
supliéante seja declarado o domí-

.

ao� . quin�e dias 'de mês de' .e--
. ,I

nio seu sôbre o imóvel acima des- ; tembro do ano de mil nov••'Jl·--

cri to, com a obser�ância das for-I' tOl! e oinquenta _ .m.•11, Or�Jl--'

malidades legais. Dá-se a esta o do Romão de Faria, J:sllriTle, a
'

"alor de Cr$ 3.000,00. Nestes têr. fiz dactilografar e nbscreTt llt

I�OS, P. deferimento. Biguaçu, 13�gUaçU; 15 de seiembro d. �!I':J.
�e setembro de 1951. (Ass.) Acã.1 (Assinado) Joeé B. Salaa�o ....
cio Zélnio .da Silva . .firr. de teso I Oliveira, Jui� de Direitó. '01>uf>i.
t�munhas: 1°) João C. Zimmer. 'l'e com' o original afixad·o. 110 1.. ,

mann, brasileiro, casado, comer-I gar de costume. O Jl!!crivão: O:e.. -

ciallte, residente nesta cidade. 2')
i
lando Romão de :rarla. q

.ee� g e
'

xxx

'. Apoie com sua presença, amigo esportieta" o pllÓXiul.,..
Campeonato Brasileiro de Basquetebol. -,

J

.JUIZO DE DIREITO DA COMAR- independentemente de titulo e

CA DE BIGUAÇU bôa fé, que em tal caso se pre- ••

Edi_l de citação 'com o prazo de sumem; podendo requerer ao.
trinta (30) dias Juiz que assim o declare por sef-

O Doutor José B. Salgado de tença a qual lhe servirá de titu

Oliveira, Juiz de Direito dia Co- lei para a transcrição no Registro
marca de Biguaçu, Estado de de Imóveis". Assim também têm

�Santa Catarinà, na fc rma da lei, decidido a doutrina e a [urispru-
'

etc. ( dência dos tribunais. Cabe ao re-
-' a mucosa estomacal

,
fica irritada e hIp'ersenFaz saber aos que o presente querente, em tal caso, apresentar

,

'
,_ • stvel,�exigindo O USO de

'.edital virem ou dêle conhecimen- prova ,satisf,atória da posse e do O Doutor Jose' B. S'algado deum alcalinizante ccmo
to tiverem que, por parte de tempo da mesma, sendo que , a, a lVIagnésia Bísurada, Oliveira, Juiz de Direito drà Co-

Ma�oel Crispim Martins e sua contagem-do tempo pode ser, con-" para protegê-la e pra. marca de Biguaçu,' Estado de

mulher, por seu advogado o dr. forme o art. 552 do Código Civil,,� venlr a híperaetdes, 'Santa Catarina, nll forma da lei,
Acl1cio Zé1nio dá Silva, lhe foi acrescentando à sua posse a: do Magnésía Btsurada etc.' _

_.,..

dirigida a petição do teor seguin- seu anteceuor0esde qUll..ambas
,� em pó e em COm-, Faz saber aos que o presente

te: Ex.mo. sr. dr. Juiz de Dií'eito continúa� e, pacificas; "o possui- prímídcs, edital virem ou dêle conhecimen-
aa Comarca\de Bíguaçu. Dizem dor pode, para o fim de contar o ,to tiverem que, por parte de

Manoel Crispim Martins e sua tempo exigido pelos artigos ante- Cecília Maria P!,\ixoto, por seu as·

mulher Maria Santana Martins, riores, acrescentar à sua posse a sistente Judiciário, o advogado dr.

brasileiros,
�

residentes e domici- do seu antecesltOr, contando que Acácio Zélnio da Silva, lhe foi di-
li1ldos nesta cidade, êle comerci- ambas sejam continúas e pacifi- l'igida, a petição do teôr. seguin-
ante e ela doméstica, por seu ado

J
CIIS". AlIsim, com o devido r�s. te: Exmo. sr. dr. 'Juiz' qe Direito

;vogadei abaixo a�sillado, confor- peito veem os' suplicantes reque- ii' ,. da Comarca d� Biguaçu. Diz Ce�
.

fué prõcuração -ánexa, que com reI' a v. excia. que com cii\ncia Ih a g n e S I a cilià Maria PêÍxoto, brasileira,
fundamento nos art. 550 e 552 do dos interessados, se

.'

;�!le OI' "ii casada no religiosq', residente e

Código::Civil, querem promover os depoimento das t,,��cnn;-hls 'BI·�sura'da' do�iciliada nesta cidade, no lu-

'IlIlla açã<i dê usocapião para o abaixo arroladas, as quais compa- g"al' Fundos, doméstica, 'por, seu

4ue, muito respeitosamente, exc receram,em Juizo, i�dependente- asso judiciário assinado abaixo,
põen;t e afinal requerem o seguin· mente de intimação, no dia e ho- que com fundam,ento no art. 550
te:Jo "7 Que os SUplicantes são ra que fo�em designados por v. mo requer. Designand<r-sllo- dia' e dei Cód. Civil, quer promover uma

possuidores de um terreno, sito I excia., processando-se dessa for- hora para a ,justificação da posse, ação de uso:capião, para que, mui-

110 lu�ar Três Riachos,. neste mu· ma, e,co� ciência do dr. P�om�. expeça-se m�nd'ado, ciente do

dr'l
to respeitosamente, expõe e a:d-

niciplO, com a área oe cento e tor Pubhco dll Comarca, a JustI- Promotor Público. Biguaçu, 3-9- nal requer a v. elCicia., o seguin·
setenta mil metrQs quadrados, ficação initio-litis para que de a- 51. José B. Salgado de Oliveira.

I
te: 1°) Quei a suplicante é p�s.

�onfrontando ao Norte com ás côrdo com o estabeleci�o no a�t. 'I Procedida a justificação, foi esta suidora �e um terreno� sito no

terras de Pedro José Domingos, 454 do C. P. C. 'e segumtes, seja julgada pela seguinte sentença. lugar Fundos, .séde desta Comar

de.Manoel Lu,iz Martins e estra· julgada por v. excia. a justifica- Vistos, etc.-.Tulgo por sentença a ca, com oitenta � oito metros

da de Três Riachos, com terras ção mandiando a seguir proceder jjlstificação de fls. para que pro· (88m.) de frente, com mil e qui.
de Ana Carlota Martins e de a citação pessoal dos c(mfrontan- dusa seus juddicos e legais efei- nhentos e quarenta (1.540m) de'

Crispim Luiz Martins; ao Sul tes do imóvel, bem como o dr. tos. Façam-�e por mandado a ci- fundos, ou seja a área de cento

.com terras de Crisplm Luiz Mar- Promotor Público, 'por precatória tação pessoal dos confrontantes e e trinta e cinco mil quinhentos e

tins e as de ZenOI' Pauii; a _Les-, o Serviço do Patrimônio da União do dr. Promotor Público, por pre- vinte metros quadrados (135.520
te com terras de Manoel Lui:!;) em Florianópolis e os interessa- catória, � Serviçe do Patrimônio m2), confrontando·se ao Norte

:Martins e as de Zenor Pau,li; !l dos incertos por editais publica- da União em FI�rianópolis. Os in- com Paulo(Euzébio de Souza'; �o
-Oeste c'om as ?e A,";'a Cárlota 'dos uma vez no Diário Oficial do teressados incerto!! serão citados Sul, também com Paulo Euzébio'

Martins e as de herdeiros de Ma- Esta� e '3 v'ezes em jornal de por edital com o prazo de 30 dias,
. de Souza; a Leste com o chama

,noe1 Joaquim de Campos. Terre· maior circulàção em Florianópo·' ,publicados 3 vezes em jornal da do caminho dos Fundos e ao

no êste cuja posse vem sendo lis, por não possuir jornais,o mu- Cap'ital e uma vez no Diário Ofi- Oeste com Manoel Zeferino de.
mantida pelos suplicantes e seus nicipio, dentro de 30 dias, afim c�al do Estado, �unt�ndo-se uma I Souz�;. c�ja poss� vem sendo

" antecessores, mansa e pacífica. de contestarem, querendo, <I:entro VIa de cada publIcaçao aos autos; mantI�a pela suplIcante mansa e

mente, sem contestação de ter- .. do prazo legal, assim 'pedindo os Bigulilçu, 17-9-51. José B. Salgado pacíficamente, sem contestação
ceiros, há mais de trinta anos. suplicantes seja deda�ado o do- de Oliveira. E par� chegar ao co- de terceiros, há mais de 80 anos.

� _ Que não tendo os suplican- minio dos mesm,os sôbre o imóvel nhecimento dos intere�sádos, pas- 2°) Que, não tendo a supli�ante,
tes"título de propriedade sôbre o acima descrito com a observância sa o presente com o prazo de 30 titulo de propriedade sôbre o alu

aludido imóvel, pretendem regu- das formalidades legais. Dá-se a qias, publicado e afixado na for- dido ilÍ1�I,\pretende regularizar
larizar os seus direitos, na for- esta o valor de Cr$ 3.000,00. Nes- ma � lei. Dado e passado nesta' � seu direito, na ,formalidjlde per

malidade permitid;t pelo a�t. 550 tes têrmos, P. deferimento. Bi· cidade de Bignaçu, aos dezessete mitida pelo art. 550 do Cód. Civil

do Código Civil, do art. 552 do guaçu,_J.° de setembro 'd)e 1951. dias de. setembro de,.mil novecen- e de acôrdo. com o estabelecimen

mesmo Código e de acôrdo com (Ass.) Ac�cio Zélnio da Silva. tos e cincoenta e um. Eu, Orlan- to pelo art. 454 do C6d. de Proc.

o estabelecido pel�rtigo 454 do Rol de Testemunhas: 1* - Ercf-' -do Romão de
-

Faria Escrivão a Civil. 3°) Estabelece o ;t' disposi
Código de Processo Civil. 3° - lio Manoel de Campos. 2 - Mi1- dactilografei e sub:creví.' (A:s.) tivo legal:' "Aquele que por 30

Estabelece o primeiro dispositivo noel F·rancisc,o do Amaral. 3 - José B. Salgado de Oliveira, Juiz anos, sem interrupção' nem opo·

legal qUll: "Aquele que, por trin- Pedro José Domingos. 4 - Dali- de Direito. Confére com o origi- sição, possuir' como seu um imó
ta anos, sem interrupção nem '0- .la Francisca dei Amaral. Todos re- nal afixado no lugar de costume. vel, adquirir-Ihe-á o domin�o, ili
posiçãQ, possuir _como seu um sidentes nesta Comarca, brasilei-' O Escrivão.: Orl,mdo Romão de d,ependentemente de tftulo • bôa

timõvel, adqUirit .. lhe·ã o damini<>. ros e maiores. Despacho: A. co- Faria. fé,' que em tt:N caso ae prelilumem'
I I

I ' '

B�rioldo Olivein, bJl.uileÍl!e, ee-

!ladeI, comeroíante, residente ,.e__

Fundos;, n88te mun .. 3*) J0116 &a-.

Edital de citação com o pr8119 d�
trinta (30) dias'

MAGROS E FRACOS

VA�ADI,OL
E ftldicado nos casos de fraqJ.le

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancias
tais como Vanadato de sódio, UcÍ
tina, Gilcerofosfatos, pepsina. noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
ntas. Vamidiol é indicado para p.o.
mens, mulheres, crianças:'sendo fór
mula conhecida pelos grandes mé�
ciicos e está llcenc.iado pela Saude'

! Publica,
\

\
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8ióe-Diário AS�.ÚSlADQ? Vida Social <

RITZ U5� ((OLYNOS; ANIVERSÁRIOS:
DR: CLARIBAL_T� GAJ.,.

VÃO
ÁS 5, 7 e 8%, horas

,

ODEON
Ás 7Y2 horas
IMPERIAL
Ás 7%,

-

horas
�s_ões Chies.
A GRANDE VALSA'
com,

E'llonand GRAVET - Fi
..

-

�ORJUS - Louise
IrAIN.ER. 1

No Programa: ,
11)- \'" Noticias da Sema-x

aa. Nac.' , I Nilo se _suste !"" () Creme Dentai

2) _ Atualidades War... Kolynoo acaba com o mau, hállto,
darela os dentes e. faz brrlhar o

.ell Pathé. Jornal. _ sesrtso. : Jém dissÓ,. Kolynoa elimina

Preços: '�lU! -bacterias que produzem os acr-

.1>' 5,00 e 3,20 �os bucais '1!aUllldores das cártes.

"LIVRE" Creanças �f)mpre KoJynOll hole m�mo e ...

_
nse-o todos os dias!

mai6res de 5 anos poderao Combate as cárl,,�
_trar na sessão de 5 horas. i(OLYNOS Agradll mais

ROXy' lende mais

Transcorre, hoje, o aní
- versário natalício do, dr.
_ Claribalte'!'G'á'�vã�, advogado -

le
Auditor da Justiça do Tra

balho na Capital da Repú
blica.

O ilustre aniversariante,
que neste Estado exerceu;
no Govêrno do sr. Nerêu Ra
mos o elevado cargo de Se-
cretário da Segurança= PÚ
blica, receberá manifesta
ções de amizade de quantos
lhe são caros, às quais nos

associamos. \ .r"
DR. ABELARDO DA SIL-

VA GOMES
Ocorre, hÕje, o ãníversã-

rio natalício do nosso pre
zado conterrâneo dr. Abe
lardo da Silva Gomes, Pro
curador da República, nes
te Estado.

O ilustre aniversariante
que tambem é nosso colega
de imprensa, será alvo de
expressivas homenagens,

• :neste dia que assinala o seu
\
natalício .

I Culto e cavalheiro, pres
tativo e modesto por' indole,
'o ilustre aniversariante des
fruta de só1idas amizades
na sociedade local, que; ho-.
je, lhe prestará as mais ca-
,ras homenagens> -,

I "O ESTADO'� cumpri
� menta-o, cordialmente.

FAZEM ANOS, HOJE:
SENHORES:

-

I d
- João Ribeiro Branco.

Hospdt � e I
_:_ Haroldo Brasil da Luz,

I ,Vi 'I topógrafo da Diretoria de

( -d d- ')Terras.a r � ""- a e I

tert.
Carlos Leopoldo SaJ1,o/

"-

DA ,,- Heitor Varel!\,
IRMANDADE DO SENHOR\ SENHORA:

JESUS DOS·PASSOS 1
- Claríce PavaI1 daRo-,

- . ---

sã, -ê;pô'sa d;;' st. Júlio Cese-
O movimento, de asístên- rio da Rosa.

cia aos indigentes interna- I SENHORITA:
dos neste Hospital, durante; _

Miriam Margarida
o mês de agosto proximo Meira, filha do sr. José Mei

passado, foi o seguinte:' ra.
Consultas, 820; Curativos, I •••••••••• ��....���ê)••••••

112�4; Ex. Laboratorío, 164;
I JOllé �imeilo deI Raio X, 192; Ondas curtas, . oJ II . ..

'190; Raios infra vermelho,
- Snuza '

,44:· Ultra violeta.. 20; Cor", .

_

-

'rente elet+íca, 23; Eletro-
.

Em aparta�ento do Hos-

cardiograma 8;/RadiulJl, 4; I Pltal, de ?arldade acha-se,
!Radioterapia, 51; Ionisa-I

há dias, mte�n�do� em =:
I
ções, 10; Eletrocoagulação, tamento de súbito ma� o

15; Transfusão de sangue, nos�o. prezado conterrâneo

8; Injeções, 2401; Opera- e, dls�mt_o -confrade, sr. Jo

ções 144 e Formulas avia- se Simeão de Souza, alto

das
'

2525 funcionário da Secretaria
, .

da Viação, Obras Públicas
e Agricultura.
"O ESTADO" visitando-o,

deseja-lhe pronto restabele
cimento.

Ás 73,4 horas
,"ltimas Exibições.
1) - Cine Jornal. Nac.
2) - O MISTERIO - I,>A

111lROLA NEGRA
3) - A PROCURA no

-

ASSASSINO
Preços:
•�$ 5,00 � 3,20
"Jimp. até 14 anos". _

lMPERIO (Estreito)
Ás 7%, horas

1tàndolph SCOTT
,
em

SETE HOMENS, MÃUS
. Ritz - Imperial

Sábado I

_Frederic March - Char-!
. __ Laughten Rochelle
lfJ.tdMn.

em

OS MISERAVEIS

CASA MlSCEI,.ANlA diam·
buídora dos Rádios R.C.A
Victor, Válvulas e Discos.

Ru,. Conselheiro Mafra.

PARA O��ALES DO
I� FrGÂDO
ESTÔMA<iO e INTESTINOS

,

__NãO há melhor t�nico
que a Emulsão de

Scott. isto diziam meus

pais • ago�� repito- eu I

Porque voltél_ao remédio

antigo 8 o relultado me

surpreendeu I Sinto-mê
f

-

maIs lovem. sadio, e_50. l
!:Iretudo livre dOI resfrio

ado. que, alliduamente,
m. tomavam. Emulsão
da ScoH é o tônico, comi

.
pleto pela fórmula fel�z
que reuniu as vitaminas

do óleo de figado de bc
calh6u com cálcio

_

•

fósforo.

.- .

/

_(

E 'talvez Qqui·-
_A

, o risco

.seia ainda menor•••

encarreirarem convenienremente para
o futuro, .por cessar a .proteção que hoje
você lh('s garante. Mas você P' de afas-

- ta� êsse risco,"àtravés do seguro' de
Tida. E é seu dever. Procure ouvir, ain__

da hoje, o ageRte da �uI America, que
. lhe mostrará-qual.o pla:.<o de seguro de

vida mais adequado â completa pro_téção
de seul filhos, em qualquer hipótese;

Quantas vêzes seue filhos não se têm

exposto a riscos tremendos, na sua

inexperiência infantil? Êles escaparam,

porque a Providência 08
_

salvou, por.
lJ!Ie 08 pais chegaram em tempo ... POIS
b�m, há talvez um risco ainda maior

e mais permanente que os ameaça, e

que"você pode e deve evitar: o de não

terminarem os estudos, o de não .e I-

)
,

Sul ADleriea,
COMPANHIA NACIONAL DE SECUROS DE VIDA

;-,-

-

f.'undadJl em 1895

À SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO
• ·l· _,.

,

Queiram en...iar·me um tolheto CORl informflilfh3'.
sõbre o seguro de "ida.

Profissão'------Casado? Tcm filhos? _

.;:
.' ":'"---Ouça,

-

como a

YOJi de um amigo, a

palavra ,do Agente
/ ela Sul'A••rlee,

Nome--------------------�-------}

Data do Nasc.: dia_-_mês �ano' _

_�ua,--'-'-----------"--N.•--Bairro,---_.;;;.--
(

�... Cidade E!ltado,- __.

• \

Vende-se-

fê----(--

BEUS INTERESSES NO
Rio de-Jan�iro serão

_
bem defendídosvpor

ARLINDO AUGUSlrd.ALVBS
adv�ado

Av. Rio Branco, 128 - S�las1S08/'
Telf. 82-69� - 22-8005.

Uma casa de madeira com,

6 �ompartimentol!l. (Pintad&
a ól,�. -_)_
Preço Cr$ 35.000,00. Ver

e tratar à rua 8,de Mkio.,

Atenção
FORD F-S

Vende-se uma csmínboné
te FORD F·3 em ótimo esta-
do, motor lacrado. I

Preço de'ocasião.
_

Tratar ã rua Felipe' Scà
midt, 41 - Ploríanõjxilís.

- ,

Leia "O ESTADO"
-,

AVENTURAS

(

,I

DO ZE-tvlUTRETA •• •

\
.
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Encerr(tda, 0_, a . Salvo� o;'D�. Osvoldo ÇtJsla -sel. 1mtarl··.
.

. exposiç_ JúJ'Ssaclilo
..

'e seus ·�ompanheh·os/· .. 1I!!!!6!i;"��7!�J.·
o artista italianq:r,��8i."e $''''.; �á .�� .C. R., Viee RIO,_19 (V.A.) - Des�� dos, passageiros e

triPUla�-1
'r2 HORAS � 1?Ê ' Prezado Senhor.

llusgaehio, _ que ne�ta "Ol.. Coasnl da- Itália, sr. Carloe as prlmeiras h�ral'l de d�- te!! dos e 1'131:,os.. .

d E:tr��nto, c:D',� o p()�, 1 -. Te��s o p�aze�_. :-.u·�l· f'
.

'd '\i� iü, OriU& e Jornalistas Jlílito ;mingo ps'Ssà.'do "não havia ,A informa'çãb alvíssareí- e eser at erad.f,e'l cte�so
-

comunicar- Ce't�a. � un_a�...
_l>l� IXOU resr enr r'·

'
.. -: .

. .' .' Y'

.t" d.o avião.' PP-A-KD ra"-cresc'éotava que tanto o' tremamen e I ICI, rveram da Secção a armense ...ft811tro uma escola/de i�é"-:'Callado, de. A GAZETA_; e no reia '. .' t ' .,

E A' bl_,hó� pintura, sob' OIJ a'tl.,f-� Adão Uiran'da., de.O ESTA- de .propried�de do' deputaªo d-eputado 'Conto, o pilôto H�- de �cu;ar, a pe a �rlmeI- A. �. �. d: e� d�S':� te.ei6'S da' Secretaría d. ntú'-, DO, um coquetel, que trans- Osvaldo Costa, no qual o lóp'é,r_cio e ai'! duas passagei- ra es, ra a ou povoa�ao. rea rza a
_

.

la ? uen.
rmr. é'_Justiça, E\:luc2.�&. é .eorreu num fino amb�eete conhecido político 'e baa- ias haviam sofrider apenas ·.·,��lo' mat.o�., camínbaram . , .. � -:- FOI .e�col�rda a.,�
�al..ld'e, -sneerrou, na ma.ltlti de cortesia � cávàlhe'l�l!!m6�. queiro' lV411)'ã:va _ e1,!l eOIDJ)a- 'fe!imen�8 insignrr�ca�tes� 72 horas, até.�lcançar a es- .retOJlla . Pro":lS6.rI8;' q�'e' fi�. \. ., . nhia de Mar.ia RósérÍo Dias; Estavam bem, a. caminhe dó. -t.rada, Nesta In!prmaram-se ·co.u (aSSIm con_st.Itu!da,' Pr�-.de' ontem, ,.a 's.l!,Q' ,prp:..elt'� á d t d de ontem ti t SIM gU I Se-

· êxpt)'sÍ'çáo nôa .....sà1õeli d•.�,,: Discur�ira.m, n4fssa reu- doméstica a serviço de sua .Rio.. J
�

-

uran e o" la. ' sr �n � - a im
.

1 �',._ �

'�oeràtá Olube, .,' niãe, Og 81'S. Ce'!!&l'e"'�ul'!sa- familía, de um filha des-ta. NADA SABIAlI ElII R;E- 'sôbre o local em que se a- c��tárlo - João Paulo gm�,
"

J d S C Et 1
.

a menor além do.pí- \ ZEN'DE chavam e souberam que· a verra de Souza. Tesourei�:':-Nessa oportunidade fte-'_ chio, dr. J: . e.' .!'uza .

a- e VIn , ,

lídad
..

.

A T Ca triJ
<, _eeu aos presentes, -su . .s. bral e o Prof. NIlo:J. Dias, lôto do aparelho, Holoper- Em' ligações 'te1efonieas loca 1 e ma1� proxrma era - Sílvia ,me la me

.

:
... '

.

i
.

di d d fran CI'O. LI'n-. ..irrl.. Rez.àl'l'de nã.o nos foi Rezende. ContInuan,do. .sua
.

.!ia Cunha.. , ','..

.

:J'. de Souz-a Cabral, Sec<reta- D pl' melro izen o o.... <r cmLme G ""
,"

��o da Justiça, Prof. líl.i1 •. 'e& áp'$io �e. q.uan.tol'! VI�It�- Partindo do Rio. sáb�o. pósai:vel'.sonS�gulr qualquer �are�a, ehe�aram. àeídade 3 - �a m�Bma oPo�:-:t:.'1'acquel'! Dias, Presideate 'l'IÜ. III. sua prrmetra expoer- cêrca das 14 horas do aêro- esolareciinento. Já nOite, dalI seguIndo para da,de fel eleIta a Seg�l:Dtê.
da �ciedade' doI'! Artista. (j8.e'é aS demaIs. eongratu- porto de Manguinh.os, o· a- O pil,oto fÍol�pérci.o" che-, 0_ Rio de automóvel.

.

"delegação:
. D�:)'r�lécio 'S�.......

ea:tarinenses Prof. SáM. la'rldó-se com Ó al·t�ta por, vião "Pipermaster" ,q�e .'se gando aquela CIdade, a� 21 CHEGARAM PELA MA- res, Eglê Malhelros, Jaa.o
�.

'
•

,.._ 11 J t pu,..'Ll..: ......·. "'.•.•
I

dI' rI'"I'a .a VargI'nh"" / Ra-. ·horas, entrou ....logo em, to- DRU.GAPA
.'

Paulo Silveira de Souza, StI-/ "liveira, do I..stItu..... _e essa mos l�
. D ."".; -., IS .... / -

i.a�cação, Cap. Jaldir F. �:.. _seUs trt:bàUt.iJ.. , mais foi visto' oú' deu qua;l� municaiÇáo com a sua fami- Como a VIagem ter a que via' Amélia Carneiro aa.
,

.

.
.

.'\
quer nbticia do"'seu par-adei- 'Uà, no Rio pel'Q t�lefone. s�r f?ita, natura.lmen�,. e� CQ.l'}.ha, S�lvjo Eduardo ,�....

••••• · ••••••••••••••••cit••••••••••••••••••••f. ro, tendo I'!ido infrutifél'8S NarroU' que ,o desastre oco'!:'- velocIda�e reduz,u:l_! e a nOI� raj� 'Mart,!,ns, que rep:es*.,-:
todas as pesquisas lev'ã4as ·reta. em c0l1Sequel1cia de te, o_deputado Osv�ldo Cos- . tará '3.' Secç,ão Catar.me__

.

. a efeito desde.a manhã. de uma pane·no motor do avião, ta e seus companheIros esta- da. A. B. D .. E. no IV Cq.t
domingo, pa.ra sua )ocaliza- agravando:-se a situação de- vam sen?o ,-e.sperados em gl'esso. Brasileiro �de Es�
ção, Várias pl'o'Videfteià�I'Í.- vido ao mau tempo reinan- suas resldencI�s !,éla ma- tQ'res, � realizar"se de ;2"5 ao

raríl toma'das pelas. autori-' te, o que veio dificultar S0- drugada de hOJe, quando en- 30 d.e setembro, em P6l't.
dades do Ministério' da 'Ae- b-retudó a: aterrissagem for- cerr.áva�o� os trabalhos Alegre.
ronáutica, no �entido •. de çada. desta edlçao. '"

.

Cordiais Saudações.,
procurar' o avião desapitré- HOMENAGEM AO "MOR-

.. Salim Miguel - ·PreJÍi..
cido, 1'I�nÍ. que lograssem re- O ACIDENTE TO" . . . dente. ..�cc"

sultado. Tambem por toda Sem motor e sobrevoando S. PAULO, 19· (V.A.) -
a zofta por o.de prov4vel� li Berta da Mantiqueira, e- POi' motivo do trágico de

mente teria passado o a.viá. xatall'lente nó entroncamen- sastre e consequentemente
foram dadas. batidàs_.rigoro- to das Estados de Minas, desaparecimento do députa
sas, não' sÓ 'pelos aparelhos, São Paulõ e Rio de Janeiro, do Osvaldo CO'Bt:a� a Assem-'

de aerQcluQel'l locais como, na eiibeceira do rio Grande, bléia Legislativa de S. Pau

tambem, por iÍlt�Jrmédio de IpeMo de Itamonte, tentou, lo s1!lspendeu, hoJe, os semi

Ontem, às 14,30 it01.·U�

.j'tagem
teve crêneià de q-ue�'o carav'anas orgal'lÍzàdas. em então, o pouso ferçado. Pla- trl'ibalhos, em homenagem

avião PP-PCP, da Pa.I\a.ir d. a.vião PP-PCP levantará diferentesjcidades. do sul d� l!lándo, embora c.om dificul- �o ilustre extinto. vtrios
�r;S11, -eomandado pe1...... vôo; na. manhã de hoje, pa- Minas, todos -�peÍIllados dade, cÇJ1seguiu atingir um deputádos foram à tribuna

L AI I
.

d
'.'

.

'1 d t
- > falar sobre. a personalid8id.e - ..vo piI6to P�dro Kipper. so- ca PÔ1'tO

.

egre, conc um o -em prestar os !iocorros' por- ,'ugar on e ,9. vege açao era ......�It· ....,."1'!_"W-....

1:re6 sério a-êidente, no cam- I � sua escala.
-,._ ventura ne�essário8,. Entre- mais esMssa, aí· âterrando d

...o_m_·o_rt_o_. -_;;._...,;.------�_.;.....;;.---
po da :Base Aérea, quállde taJlto, os esfo�çós- resulta., seni que houvesse choque
Í)rocurava descer na pi.ta.

. Leia "O ESTADO" ram baldado!'!, e as eSPéran- violento e, desse mopo, pou-
'()�aparêtho proced-i-a.·de ças quase perdidas" int'eirà- pand'O-a todos os fe.ti�ento!'l

�io àe Janeiro e destmava.- •. mente.
-

: que seriam de se esperar em
se a PÔl'to Alegre, ,com eseft.-. ..... I B' SÃOS E SALVOS' 'tais c1rcunst?ncias.
ilt. por FIO.rianóPol. is, tra.zéA- i ii. IOle.a.e.. . Ontem, porém, cerca das Gra\as à extraordinária_,
�o â. bordo f18 pas�&geir•• , r I'X d � t b. 19 horas, uma notíéia ne Re- habilidade do pilôto, sua ca-

.*,q.uEi.. ed.. ,,�.·.S1anem.JboarNcUann' �8(J_.� u�, ·d; e
,

e e,,m .

,r s;ende anunciava que'-pttó:x:i- pacidade e sangue frio, não
$' �� Ué ,..'

-
-

mo àquela eidade càír� o I
se ,-,�riffuara:ni'" ferimentos

() ACIDENTE Transcorre: hoje, () 600 a- �parêlhó, em·lu.gar' de'''aeês- 'maiores que simples arra-

"
Aõ se achar a '10.m� niversá'l'io ·de fundação ,da so dificílImo, estando to- nhões,

;e aWtlJ,(l� da �ista, e� .. Sociedade Beneficente e R�- '�' k.�.c:c;...'-........-----------�motores já amortecidol•• creativa "XX de Sêtembro", .� -

�viã-o teve fa-lh3TOO,(}tto_'�· I:lmá das mais antigas.asso- C' fil! dÁterrissagem>; --:---. dações de recreação e bene-
.

'0n I 'rma a; Obsêrvandô- o perfgõ" tiaé fi"êênCÍa-de nas�CY Estado:. '. .

"

sé- :fproximava, -o·.Elomatci_--._ -F1Hld-ada-em 20 de setem"

,
'

te Pedro Kipper, expel·in!ta.- bro de 1891, pela colônia ita- a' den u.#'-nc il81 a't�do :wiádor, deseftvolve<tl

lliana desta Capital, com o " •
I próvidências ao seu áiCa.ce, nome de' "Societá Fratel
em momentos tão' trágices, :lanzza Italiana", e posterior- Em nossa edição de ontem laçij.o, no caso em a.preço,
,Para que fôssem evit4da. I mente nacionalizada, a So- denunciámos, o que já ha- I quando foi tomada de so

consequências desasn,dl!lu. i ciedade "XX de Setembro" viamos feito terça feira úl- bressalto; na manhã de on

_:. �as, mercê do. seu eq�iH-1 tem prestado valioso auxí.li� tiIl,1a, as manoJ1ras do mar- item, com a noticia de .

que
brlO, sangue frIO e gr�l1de I A arte 'e à cultura em nossa chante da. carne verde, que,

;
não havia carne' verde. e

perícia,. o avião aterrisbou. ! terra, pois que, em sua bem usand,o do único meio 'ao i que, dóravante, ap�nas a te-

't . .' Nessa�,contingênciu, ke.- I Ínsta.lada sede pr6pria,·!t seu alcance - a so�egação I
rá três vêzes por seman

..
a I

,c.?e� ,o. aparêllró,' que i(Ma.. ',. rua Trajano, 36, se abrigam, do fornecimento dêsse ali- Essa a extranha atItude
sofreu, a não ser o trem 4e .funcionam e trabalham vá- mento à população- - IPré_1 que,

até o .momento, tem a.

;p_O'us-o. �
_ -i rias entidades musicais, cuI- organizara u� diabólico censurar a p,opulação d'a au;Mas, felizmente, oa 1'&1-1 turais e diversos cursos de plano, visando:a alt� <le ;toridade a que o caso esta

flag.eiros e.'tôda a triplll&çãe) divulgação e preparação. preços com o que ,não con- afeto, uma vez que o sil��
Jlcôde sair ilesa, ilet1l .'t!� I Em comemoraç�o a seus cordou o sr. Prefeito Muni- cio, �ó o silêncio, n

..
ão basta.

.:hb.
uvesse

u.
m f

..

erido!

!sessenta
anos de vida útil e dpal, nem mesmo a própria' Torna-se necessária a pro-

ELqg.�O,)D�S. _ -'f" .o,�tiva, � "XX de Setembro" Câmara MuniCipal. videnda do Poder Público
l?ASSAGEffiOS ràlizará, no sábado, dia 29 Ontem, como frustadas para que não se venha ao
.. ,Os

_ passageiros sÍÍ$ m1â- I do corrente, e'in s.ua séde so- fôss�m a1 'suas investidas: responsabÜizar 'apenas o

riimes em declarar a pe,,! daI, uma Aesembléia Geral para mais ésse assalto à
I
marchante da carp.e, �erde

rieia do Comandante p� I para posse da nova Direto- bôlsa do POVQ, o respo�sa- que, egoisticamente, cria
. �ipper, quef experim�tad.• 1 ria, havendo, em seguida, vel pela entrega do produto· situaç'ã,o, tão séria para ·os

. atÍ'ftdorl eonltecendo 6 pen- ii farta mesa de bebidas lé sal- aos consumidores, ,

atravéz que'éonsomeni· o produto.
_,.!'?_que se apr<?xhp.av.�..I f�ce }gados.

.

.

dos ãçougues do ' Mercado
&' falha do trem de aten.i.- 1 .Tem a seguinte composi- Público e do Estreito, bem É preciso que o sr. Prefei-
'�eml levou,_o PP-PCP aJção a Dii'etória da Socieda- como de outros espalhados to Municipal venh� a. públi-

·

. :firmar-se, no solo.

"1' de,
eleita para o

exercíc. io pelas djversas zonas, iniciou co' ou "

a Comissã'o Estaduál
"

. PROVlD:f:NCIAS DA ' social de 19'51-1952: a \�pa ofen!!iva contra a po� de Preços, para informar .o

AG1JNCl,! . \' .

I P�lesidente' -' Eugênio pul�ção - n�o ,a abasteceu povo quais' as medida� que
A firma Aterino Ir, l_ã,� !Doin Vie}ra (reeleito). - de carn.e,'Verde! estão sendo estudadas para
desta praça, agentes da PA-' Vice-presidente Ar-' Com êsse procediIll.ênto, a

-

solução do série pro!>lê-
,

,
• �AIR DQ .B�A�:rp s. 1&.., �i,. mando Dún:eo..· ,�" que ,se, leva a, efeito sém ma! A hora não é pará in-

·

logó tevé�cj.ên:i� dt'aci4"<"1 �o �ec�l'etá�o - Cll-Z'ínelo lpréyio a�iso,: repe�ti�amen- diferentü;!mo, ,nem I:muito
,te com· 0, alilai'ell1Q que ,W(I)ó' ;,P.KlsM (reelelto).« te, ,de maneIra drasbca, ,o menos .para que �e·cruzem
eedia do IMó,' _ ertt : vià'gei..'� 20 Secretário -,- Abelãrdo. marchante responde às au- ,os braçós, enq'uái:lto ��popu ...

normal: to:rnoú tMá:s a_i} �j:0-] Máxim� P�reita. . totidades com 'o sacrificio Ilação fica à mercê da vonta�,'rldênclas p'ara qu�e',_ ��;:r 1o\,re'�oureiro - Rosato elo próprio !povo' qUi!, a as- ,de de �enhores de engenho...
mais passag�ir.os! em .1\t;Íme,.. ,Evang"elista (reeleito). ,tas .horas, já devia ter _ciên-' ASSIm, com a fa1ta do p�(I).,"ro �e 17, que se .d�stíU,bt.�k J. �20 .

Tesoureir� - Jos'é da das razões dessa atitude duto ,!ara o c?ns�mo da �o-
eaplta,l ga.ú�ha, prOSSeguIS-

. Candldo de Borba. ou, como· era n·at'ural o es,. pulaÇ(ao� ,OOnflrm(}li-s�'-.., l'll-, •

sem viagem num dos avjlões Comissão de Sindicância: perar, :da palavra ofieial do. feli.zmente, a denunCIa ...:de
da ,REAL � que se veTifi- Jacob Vitali, Antônio Evan- sr. Prefeito da- Capiilíat que estava sendo sonegada a:
cou ohte� mesmo. . gelista, A1ltônio Pádua 'Pe- �ra preciso que, ao me- carne verde para' F-lorianó-

'

..;.Z: Ás últimas horas d,a. tar-I reira, Henrique Loureiro nos uma satisfação, nessa e- polis' e o Estl'eito.
de de ontem, a nossa repor- Filho e dr. Domenico Notta. mergencia, tivesse a popu- E a�ora? .•

.. '

,

21. de" Setembro de -1951
; .

Transe
.

dificel ..e
-

(_

Dlano,bra feliz

)

-,

O Sr. Pedro Bl'.ina, .novo Pl'oprietário do Re�tall
rante Rosa, alí n'a Praça Quinze, reun.!ll, �nte-ontent.
duas dezenas de amigos e pessoas gradas, com-o s.

diz, p�ra dar-lhes uma leve. amostta' da� excel.ência-s
da cozmha do·'S'eu estab�lecImento. O lauto, fEllto pa
ra laud<!, provou o que jà sabiamos: qu� o sr. Ped'Nt
é um grande mãitre d'hotel. Não só se deslez em gell
tilezas e amabilidades aos seus convidados, como,-s.:"
bretudo, lhes demonstrou de como se faz uma feijoa
da! O populai· prato nacional que serViu' estava ape
.nas p'ra lá ... 'Não bastassem, para evidenciarem-U.
--o sabor, as Vezes que foi repetido' e' bisado, bastana.
as�inalar, como ,elemento definitivo, de prova, o fa.
to !le o, CrQnje Guimarães manjá-lo em respeitoso si�
lêncio! 'Haverá argumento maior? Na verdade, 'o il'Í-'
tca.tigado c,user só pediu a' palavra (e--com ela ficoU
ad éternitatem.) ,depois que· arvorou, já em quarta ea

trância, à segündà taça da deliciosa sobremesa que a.

exma.· sra. Hilda Boabaid Brina fez serv.ir para Q. �
finis coronat opus. Áo Ievartarmos, da mesa, tenta-· i
mos colher algumas impressões de técnicos em coil

sumo.. Mas, mesmo dos màis autorizados, como ds Sl'S•.
Raul Caldas, He,nnes Gúenes, Chico Melo. Protogenes'
Vieira e. Medeiros: Santos, as ú.nÍcas· impressões Ctl

lhíveis seria� as digitais, qú'e se prestam mais à. gra
fologia do que a garfológia! A turma est{lva excessi
vamente sastisfeita,. giboiada! E nos abraços com

. )que � agradecemos ao nosso Pedrinho
.

aquele finf).

ágápe, .fic�vam apla:usos; saudades "e �speranças de'
. que, de qUllndo em qúandó, 'todos tenhamos que re-

novar-lhe novos agradéCimentos!. Com a demonstra
. ção de ante-ontem, o si·� Brina conseguiu uma vitó...
ria espetacular: .dos .ami�ds 'fez fl'egues.ês!:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


