
>
, ,

�

ao az na
Pam Ml1n Jom, 15 (U.P.)

- A Delegação al iada co

munica que. estão negocian
do o armisticio na Coréia.
Realizarão, hoje, uma ses

são .plena em que tratarão
110 quinto e último ponto da

"

I
ela mais alta patente da de- vocacão da Conferencia fi-! .

'

agt'o:::'a. de recomendações legação das Nações Unidas, nal- de paz coreana. Ambas bém concordaram em que a nessa Conferencia de Paz,
do gaverno de ambos os la- regressou, ontem à noite, 'ao as partes estão de acordo Iretirad�. de t�das 'as tl'opa.s I querc:1do, .com iSHO, preten
das. Depois .dessa reun iao acampamento aliado; depois em realizar esta Conferen- da Coréia sera assunto legi- I de]' discutir na mesma a

plena, voltarão a reun ir-se de dois dias de permanencia día, em parte pelo 'menos. A i timo de um' tribunal, nessa i questão do futuro de For

as duas sub-comissões of'i- em Toquio. Amanhã, deverá convocação definitiva, den- : reunião. Os comunistas, po- I mosa. Os al íados insistem
ciais do Estado Maior. O vi� êle receber os comunistas da tro em noventa dias da assí- . rém, insistem que sejam a-I' que a Conferencia seja Iimi
ce-almirante Joy, delegado nova proposta para a con- natura 'do armistício. Tarn- bordados todos os problemas tada à queatâo da Coréia.
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I DIRETOR
Rubens de

I Arruda Ramos
f GERENTE

I Domingos F.

, de Aquino'

�.........,'oI"w-.-_......�._...._ ••.

IO TEM P O
O mais antigo Dili-l Previsão do tempo até 14

rio de S. Catarina I horas do dia 16.
, ..

. Tempo ._ Instável, SUJe]-

A XXXV�II � Ito a chuvas e tI'(?vu�das.
no I � Temperatura - Em ele-

l'va�ão.N. 11,.356 �

Ventos -- Do quadrante_
Norte, moderados.

-t"__....._�........__.,..,..,...� Temperaturas - Extre-

Imas de ontem: Máxima 29,5.
50 CENTAVOS :Míni�a 25,5.

Prêso, Depois d� Lula Corporal Com ,a Polícia, B!!�I�,����ra ��vT��J��!�;·:
- o Tenente Comunlsla de Delem gUardacosteiranorte-amerí-lzonaindicad,a .. ao .nordeste

,
cana recebeu, ontem,

por.!
de Cuba, ate a no ite ; ape-

volta de meio dia, um pedido nas, avistou dois barcos na-

BELEM, 15 (V.A.) - Já

I' a sua fuga em carta envía- [vegando normalmente. As

está em Belem o tenente co- Durante a viagem, ° pri- ao deputado par�nse Imbí- da ao.Conselho Militar da de socorro, dizendo que o! autoridades concluíram, en

munista Hilton Bergman, sioneiro dirigiu impropérios riba Rocha, comunicando- Justiça, acrescentando que, navío-t'George Duque" esta-lião, que se tratava de uma
·

como antecipamos, preso na contra às autoridades, 'ta- lhe a sua prisão. Havia tam- mesmo preso, continuará lu- va em châmas, sendo aban- I b-rincadeira e de mau gos-

cidade de Peixe, em Goiás, xarido-as de fascistas, etc. bem cartas dirigidas a peso tando pela paz.
danado pela tripulação. Um to ,.,

como dirigente da
.

cél�la Em seu poder foi encontrado soas residentes no Rio e a Bergman perdeu cerca de
Ih d V ld G·• b'lh t 1 d d f '1-

".......,.................�........._.....,...._ • .,..;._._._."_,.._·_._......Ww.,..-....,,._w_�·.·_.�
verme a e a e- as. um 1 e e ene ereca o a um pessoas e sua ami la. 10 quilos, sendo encontrado - -

Bergman fugiu para Ma- tal Joaquim, resi"dente em CHAVõES 'COMUNISTAS barbado, de cabelos pinta- Reduzidos os prêços de
rituba, na Zona Braga�tina Peixe, pedindo que mandas- Bergman está preso no dos, 'calças lístradas .e rou- • "f'# d"passando dois dias na' mata 'se seis homens mascarados próprio Comando da la Zo- pa suja. Fo.i convocada um.a couros' frlgo.rl ICD OS
e seguindo depois de trem atacar a Delegacia, para na, tendo prestado declara- Junta .Medica para exarm- BUENOS AIRES, 15 (U. res que está disposto a ven-

até Bragança, onde apanhou que ele pudesse fugir. Ca1'- ções á impr:nsa. A]e� dos ná-lo tendo ele .constitili?o' P.) __ O Covêrno Argentino l dei: aquêles couros com cin-
uma canôa, indo até São tas, tambem foram encontra- velhos chavões comunistas seu advog d . F

. .,.

' . a o o sr. rancis- acaba de tomar decisão im-! quenta por conto de descon-
Luiz do Maranhão. Daí, por das, uma das quais dirigida disse que ja havia narrado I co Vasconcelos. portante para aumentar a to, caso sejam pagos com

estrada de ferro, partiu pa-
I
d I li

.
.

receita de dívidas eetrangeí- I o ares ivres e com trinta e

ra Caxía, de onde se dirig iu
.

t d d
, � ras, reduzindo considerável- ; Cll1CO por cen o e esconto.

a Peixe, ora a cavalo, ora a '

· pé ou de caminhão, dizendo- A
� d' d

· o:" �
\ d' .,'" t�·

· me,nte os preços da exporta- t � .

.

.'

se lavrador. ',('ao e espeJfi', T��nl���",'::; �_.> ",' ... '�àÍ !3d.a'
,

çâ�' de {�(j�ros --frí�õrjfj��- i ,Ao sentir-se indisposto'
Todavia, ante-ontem, 0- �

,

' \1.. ? ,\;.,urnp a ti, ,

: UI_�U �os. Inves,tlment? At19�ntbJ�o PÓ' Estomacal MACLEAN!

d f d
'.;, ·

promovera o 111 ercam 10'1
'

correu barbara crime em

OS sta OS Unidos -. comu."licando aos exportado-. -

,

.

·

Peixe, sendo o cnmmostJ
_

desconhecido. As suspeitas

�diçAo d'-e-h-"-oJ-'e------..-:-p-_a-'g
...

s....,------------F-I-o-r-ia-n-ó-p-o-I-is-,-S-a-'b-a-d-o-,-]6- d;F�_;e-r-e-ir-o-d;19-5-2------
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LUTA CORPORAL COM

O DELEGADO

RIO ] r;
.

\"V A ) Esta' I' L '.
d it

_.

b f d
...,....,._,..-_................-...._.:...........�..�............. a__ •.•�.--..__ ....- .�- -

..
-_--

, .U
. .�"i'.. -

� . melO e CI açao, so un a-

D
� __._ . � _-. _.

�m curso na la. Va�'a civeljque caso se transformar, já Imento de que o mandato de- evassa· na fund,acão da
U!1la aç�o de despejo contra

• ag?r�l, em questão delicada.' ver�a ser feito ao próprio �
�

a EmbalxaÇ.a dos Estados O JUIZ Costa Carvalho deter- governo dos Estados Unidos .."a�a Pnpular
Unidos pela Companhia Pre- minou a citação do embaixa- solicitou ao Itamara.tí qtl,� RIO V

.

. ..

,15 ( .A.) - Já foi

lsa pelo sr. Jorge Behering,
dial Guanabara, visando· a dor Herschell.Johnson por determinasse ó termino do ll1IClada, pelo novo admini:-o- novoO superintendente. Par��
desocupação de um imovel' intermédio do Ministédo das processo: dtra 01', completa devassa essa investigação de alto :1-

, 'Aelegando não ter docu- ocupado por uma repartição Relações Exteri01;es, como O Ministério Umitou-se a nas construções, na escrita baixo foi solicitada a co
mentos de identidade, o de- diplomática norte-america- determinft a lei. Em respos- pn('aminhar a nota ao ma- e mesmo nos núcleos resi- .laboração de tecnicos e en

legado daquela cidade goia-
na.

,
ta o representante llorte-a- gistrado, que deverá pronun- denciais da Fundação da' genheiros, peritos contado-

N 1 M
.

f
A questão seguiu os tl'a- mericano, ao mesmo tempo Idar-se a respeito nas pl'O'-na, sr. e son oreu'a, ez .

; res, etc. A devassa atingirá
uma busca onde Bergman

mites normais, parecendo que contestou a validade do ximas 48 horas. . Casa :Popular. � informa·,: todo, o país e não apenas o

morava, lá encontrando sua ção foi dad? hoje á impren- escritorio desta capital.

:�:;;�:r������::7:: tafQ e
•

João Ne,e$ falarão. sôbre' Vereador Pessedista Arbitrariamule Detido
ordenou o arrombamento da O Acordo com 8 ArQ"ntln� CIo .' . . '

' •
mala. A esta ordem, Berg- 'RIQ, 15 (V.A.) - A Co- bre as rel,ações comerchis Una de Jn�pguranc� no d,lsfr,fo· de Palmeira
man aplicou violen�o ,soco missão de Diplomacia e Tnt-I entre o Brasil e a Argentl-· .

.

,.

.

.

.

no delegado, empenhando-se tados dà Camara dos I)epu- na." .,

'

.
F ". , • I._.·.' , ;

ambos em luta corpora.l. Suo t d .'
,

t
Ante-ontem, recebeu a

cO-1
da este plenarlO reUl1lao mvachdo e vareJado pela po-

a os, leunlU-se on em, em. "-

P
-

'

'Ibjugado, foi manietado e sessão secreta. I Tais esclarecimentos Je- !mlssa�. erm�nen.te da ,As- d�st� data: Intermédio Vos- Ucia local, em franco aten-

preso;pelos demais policiais. Segundo o apurado Dor. sejados dizem respeito pal'-I
sembleIa Leglsl.ahva, o tele- senCla, levo ,conhecimentn tado aos. mais elementares

Finalmente, foi arromba. nossa reportagem após p'r:)- ticularmente, a um c'onve-, grama �ue. a�alX? transcre- colend.a Comissão Pel'ma- principios e garantias cons-

d· I I t d
" 'vemos IpSJS htens' nente fatos verT d d' t't

. , -

t' f 'ta a ma a, ne a encon ran o longados debates, decidin,; nio a ser assinado com a Re-! "

'

.

.

. ..
1 lCa o,s l,�- : uClOnals, nao s� lS �l os

o delegado a documentação aquele orgão técnico, convi- i pública platina, à cujo Ban-! . E:mo. Sr. Presldente Co- ,trltO �alme�ra, o!lde ha m�ll- amd� com tal al'bltraneda

de Bergman e jornais de Be- dar os senhores João N�ve::l i co Central' seria aberto o ml;s.sao Pe.rma�ente Ass�n;- to relD� clIma, llls,gurança de fIzeram _prender s�u cho

lem, com fotos da sua fuga e da Fontoura e Hotacío La. : crédito de ,quatro' bilh6es ble�a LegislatIVa Floramo- acontecldo vereador pesse- fel', -que somente fOl solto

.() crime. fel', ministros das Relações I de cruzeiros, o que tel'Ía p,oIls. , i dista' Ataliba �avier d.e �ediante �abeas-corpus.
QUF�RIA �.EIS HOMENS Exteriores e .Fazendà, res- I mesmo determinado a vinda, I .T.enho a ho�nr� de tran.s- I A�h�yde �ue, alem de al'.bl- Dlante de taIS fatos, �ue 1e-

MASCARADOS PARA pectivamente, a fim de que a esta capital, do embaixa. mltlr a VossenCla o teor da i trana e Ilegalmente detido vam prever outros malS gra-

ATACAR A DELEGACIA prestem esclarecimentos so- dor Batista Luzardo. I seguinte indicação aprova- le revistado, teve o seu lar ves, não podemos deixar 1e-

O delegado Nelson Morei� va-.los conh€cimento dignos
l'a procUl�OU o juiz de Direi- • representantes povo Catari-'

to de Peixe, recomendando

rUIIO � o �I o � oY!m ro
nense. CroMais saudacões

a 'máxima vigilancia sobre
.

.

.

_

-

_

'.

_

(as.) Oscar Schweitzel'; lO

o fugitivo.

.

.

.

Secretário Camara Munici-

Ontem passQu,.J)or a_que!:.. '..,...., ..
, ..

_

.'
. paol Lajeds". 'Lcidade o Correio Ael'eo Mi-

. sr. ep. enoir Vargas
litar e o tenente Veitta soti- do P. S. D., após justifica-
be de Que estava ocorrendo WASHINGTON, 15 (U.,

foi a primeira vez Que o

sr., Enquanto istq, os apoia-! Essa versão surgiu a 'PI'opr,- ção oral, teve aprovado po-·

e foi à Delegacia, onde iden- P.� - O pl;f(sidente Truman Harry indicou, publicamel1- dOl:es do general �isenho. sito de uma de�laração do dido de ser"'dirigida ao dr.

tificou Hilton Bergman. afu'mou que a questão de te, que o problema de sua Iwer para a nomeaçao repu- Renador l'epubhcano M01'S,� Secretário da Segurança Pá
Vindo de Beiem informou a sua reeleição é de dificil so- reeleição está sendo pór ele I plicana estão começando a de que Eisenhower conside- blica, cópia daquele' despa
la Zona A.erea. do fato, sen-. lúção em vista do que ain- cdnsiderado. Há quase um i '1'a muito mais import�,nt(: I cho te1egrafico, para que

d? enviado um avião espe- da :não está preparado pa:'a ano atrás o .presidente do; áuvidar .'que ele. venha a se�' eleito do que permanecer ! se.�am ativadas p1'ovidencias
ela1, sob o comando do

ca-I
fazer qualquer declaraçao Estados Ul1ldos declarara f conseguI-la a nao ser í[U(� I\_a Europa como supremo coo, afIm de ser restatlrada a 01'

pitão Dllrval Luz,. que, tron- a respeito, ma�, quando o fi.;,l·que tinha tomado uma deci- regresse a9S Estados Uni- ,ma.ndante das forças de tet-
.
dem naquele distrito lajea

xe hoje á tarde, Hilt?ll Bel:g-I zer não �el'á por intermédio I
são, que só seri�, poré�:. di- i dos e participe ativa�e�1l:e i r� da Organização do AtJâ:>1� i 110 e apuradas, conv,e�iente

ma'J., para esta capital. de tercelras pessoas. Esta vulgada na devlda ocaSlao.. i de uma campanha pohtlca. I tIco Norte. ,mente, as responsabllIdades.·

recairam no "lavl'ador",
que era Bergman, recen

chegado à cidade. E assim
foi efe pr�so para averigua-

,
,

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Anl1iRio�Mlniz de Bragão
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Comuafea. seu. cUeate. e .mlrol que r.i-DR. A. SANTAELA DR. ri l,� .Ieiou • clinica nesta Capital.
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ADVOGADO
. t

ÇalXa Postal 158 .. liajai·· Santa CalaMna

�"- .. ..

DR. ANGELO F. FONSECA

CIRJRGIAO DE�TIST A

�-

ATL'A NTIOA

Dr- JulIO: .Doin Vieira:
. Formado pela Faculdade de Ciências Médicas dlit..

Universidade do Distrito Federal.

.
Sspecialista em doenças das olhos. ouvidos, nariz +,

garganta. '. ,

Ex-assistente na Poliel inica Geral do Rio de Janeiro..
na 'Caixa de Aposentadoria e Pensões ' da Lecpoldine,
Railw.ay e no Hospital São João Batista da Lagoa.

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

Estágio no Inst'ituto Benjamim Constant, para cegoe-
no' Rio àe Janeiro.

'

RECEITA DE OCULOS
Augio: - retinoscopia exame de' fundo de olho para.

diagnostico e controle da pressão arterial.
.

Tratamento e Operações n a Especialidade.
Consultas : Diariamente das 9 às 12 horas e das 15.,.

às 18 horas .

Rua 9 de Março, 594. - J'oinville - Santa Catarina ..

Dr.' ·Roldão Consoni
Cirurgia Geral - Alta Cirurgia .:_ Moléstias de Senhoras.

I
_ Cirurgia dos Tumores -

.

Da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo.

Ex-Assistente de Cirurgia dos Professores Alípio
Correia Neto e Sylla Matos,

Cirurgia do estomago, vesicula e vias biliares, intestinos.
delgado e' grosso, tiro ide, rins, próstata, bexiga, útero,
ovários e trompas. Varicocele, hidrocele, varizes e hérnia.

Consultas: Das 2 às 5 horas', rua Felipe Schrnidt, 2]\
(sobrado) - Telefone: 1.598.

I Resídência.; - Avenida Trompowsky, 7 - Telefone ;
M764 .

',' '1

Dr.
. ..

Octacilio. de Araujo
CIRURGIÃO DENTISTA

Rua Felipe Sehmidt - Edif. Amélia Netto - Sala' I -
Tratamento cirúrgico· e cura da Piorréa Alveolar.
,Tratamento cirurgico e cura de Abcessos, Granulo-

mas, Quístos radiculares, etc;
.

ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DEN··
TADURAS, para as pessôas que vivem de ordenado.

Laboratório Protético sob a direção. de Técnico con�,
tratado especialmente no Ul·ug.uai, formado sob a orieD-'
tação de um dos mais credenciados, especialistas da Amé-·
rica. .

Dentaduras sem o Céo da Boca (Aboba·da PláÚna). '

Pontes Moveis e Fixas
Todos' os demais Trabalhqs Protéticos pela: Técnica.

mais recente.

FAÇ,A UMA VISITA. Ao'

FABRICA DE MóVEI�
DE

.f:i"lUZ.t1 UMA & IRMÃO.'
Coní\. Mafra, ;-17
Florianópolis

".w...... '.

�,
ESCRITÓRJO DE I /t!;;�;. .

.ADVOCAC1A

I
:Materiais de CoPlttruç't; ..

'

DO SOLICITADOR WAL- Benefici..mento em 'Gerat
DlR CAMPOS Madeiras. para �Od08 O!l>

Advocacia em ieral Fins., Aberturas. AssoaJhoe,
Funciona juato aoa la.ti· Forro Paulista; etc., Madei··

tutos e Caixas de Apo8eata- ras de Pinho, Lei e Qualid&"
dori•. Acidentes do ,Trab.. de. '.

lho. Iaventãrio8. Sociedade.. Escritório. Depósito '"

Na.turalizac;Oes. Oficinas - Rua 24 de MaifiJ
Escritório: Rua Vito:r nO 777 - Estreito - F,Joriac

Meireles, .:.0 18 - 20 .adar. nÓlloH8.
'

_--:.-....

RA o , o
.

,0S, l\t�b��! OS MENORES PREÇOS! AS MAIORES FACILIDADES!

RADIOS _. . ·ÉLE€TRo.M�S -- A�..,éADORES - TRANSMISSORES _:_ 'DISCOS TOCA·DISCOS AGULHAS·", ".,"

KtV'CERADEmAS;; ----. @mtÍ>ttl,ltD,�;:' ",� I..IQumIFICADOR�S -. BATEDEIRAS _' VALVULAS',�'fOF&�TES RE··
,.

SISTENC,I.4S ""'_ 'CONDENSADORES
.. ,:- ..

omais 'CompletQ estoque- de' peças para radio
.

j\Bna '1 �e Setembro� 21 e 21 A - Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida 'Social Aviso aos Associados Na Câmara Muni�ipÍlI
.

.

P O-lÇ.
ANlVERSARJOS

..

lNSTITUTQ DE �������fl'��� E PENSõES DOS Os abusos da linha 011 Abriu•.�João José -Mendonça
• A a- de ante-ontem oficio do Sindicato dos 'I'ra-Ocorre, hoje, o an iversá- FINANCIAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO DA CÀSA f :"ra·spe�dsao balhadores em ConstruçãoTio natalício do sr. João J0- . : 01 �.PRóPRIA O sr. vereador Alvaro Mil- Civil; circulares das Câma-.sé Mendonça, abalisado

16 DE FEVEREIROlen da Sílveira, assumindo ras Municipais de Brusque "··construtor civil +csta CÁl'Ji- 1 - O INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
a presidencia 'e verificada e Lajes, comunicando a elei- A data de hoje recorda-t:ll, qu: receberá. em sua re- PENSõES DOS INDUSTRIÁRIOS comunica aos seus a-
a presença de todos os srs. ção das' respectivas mesas. nos que:

-

� _,,:;;dencla. hon.cüa?em d- s
I
sociados que estarão abertas, no período de 18-2-52 a vereadores declarou aber- Com a palavra o sr,

verea-I
- em l7Dl, resolução re

,:('liS �mlgOS e ��'mr�.dol'e�.: _17�3-52, inscrições para obtenção de financiamentos des- tos os tr.abalhos sendo lida dor Vitorio Cecheto �eferill- ida cr_iando u� Tribunal. ?eO ESTADO c • imprjmeuta tinados : .

e aprovada a ata da sessão 'se aos abusos d€ empresa Re!aça? n? RIO de Janeu?,.. I) • 1
.

anterior, O expediente cons-' que explora. a linha de oní- c�Jo d�stnt? era tal vastí-t·.\ZE�!. ANO;;;;, HOJE:
. a ) à aquisição de terreno e construção de mora- tou de oficio do sr, Prefeí- "bus Bom Abr igo.ea qual não dao geográfica que se esten-�t'nhores .

I
' .

• _ ,1 �')io Gon4;:li\'€s, rene. dia; e to' Municipal, presta.n�o in- i
está obs,el:�ando a.�ortada Q.�a: pelo litoral, ?esde o E�-b) à construção de moradia em terreno de proprie- formações sobre auxilios re- da Comissão MUnICIpal de p,Irlto Santo ate a Co.lonIa"�('n' ::ne comercial. dade do associado. cebidos do Departamento de .Preçoe. Em virtude' desses do Sacramento, no RIO da

- João Cân i r., D.elfi.io. N did f'
.

t t P t t h2 - ão serão conce 1 os manciamen os que e- Estradas de Rodagem; idem! .

ra a, e para oes e, cegava- Júl!o Gasgr�ffi. . nham por objeto moradias construídas ou em construção. agradecendo a comunica-! abusos, os moradores de Co- aos confins de Minas Gera-
- RUI Marg.:J.T'Hla.. I 3 - Não será concedido empréstimo a associado ção de ter sido eleita a Me-I queíros estão sendo preju- is, Goias e Mato Grosso!.Senhor�s: que já tenha obtido financiamento do Instituto, nem àque- sa :

.

idem, 'encaminhando " dicados. Concluindo requer
- em 1759, a Camara

."-., -'.
Mana clü;O' LOUl�dcs 11e que já foi: proprietário ou promitente-comprador de projeto de lei sobre animais, seja feito um apêlo ao sr. Municipal do Deste�ro mu,�cheldemantel, d,,,,n� espo- prédio residencial. . . soltos; telegramas de agra�; Prefeito Municipal, na sen- da-se para um prédio quesa do sr
".Pa�l? Seheideman-

4 - A entrega do pedido de inscrição não asse- decimentos do sr. Secreta-! tido de interferir junto á havia arrematado.�,f:ll�clOnarlO da Casa
gura, por si só, a obtenção do financiamento, a qual de- rio da Justiça, Edueação e empresa em referencía pa-

_

- em '1840, �, Insurr�iBanCl<l?a �oepcke, , penderá das condições estabelecidas no presente aviso Saúde e Diretor da Peniten .. ra coibir essas írregularida- çao em Paranagua, no Pia-.-- Lindina Moura de Car- bem como das demais disposições e normas referentes às ciária do Estado; circular e des, ui, dirigida por Sebastião'alho.
operações imobiliárias- do Instituto que forem aplicáveis.

'

José e Manuel Lucas de- Luiza Beirão Nunes 5 - O limite máximo de cada empréstimo será de E' ._ ,

d
., Aguiar, os quais deitaram1'i.1'CR, esposa do sr, Ciisto- Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros). Splan O a m.are,.. manifesto, atacando com-vãe Nunes Pires. .

I" di 'a' ,

fi - Encerradas as inscrições, o nstituto ivii Ira "Chacoalharam" o Chaca-.l tentos surgiram todos viram candentes frases IiteraríasSenhoritas: did d_.' t g v t d I de Deios pe 1 os em OIS grupos: rita. '. 4 bolas na cidadela

1
cair aquele cal' az que pre- o o erno es a ua e ei-- Ol indína Damasceno d )'61 _ GRUPO "A" - ao qual pertencerão to os os de Lones l O time portenho cedeu a vinda do famoso es- ras; e terminando por vivas,.de' Oliveira. P

associados que comprovadamente estiverem venceu o Greniio por 3 II. 1, quadrão argentino, diante a D. Pedro II e aos "briosos- Olga Bi'asi! da Luz. b
.

d
. ,

I
.

b
. "o rigados a esocupar o imove em que resi- empatou com o Renner por do entusiasmo do "eleven" entevís":�enioos; . .

dem, em virtude de .procedimento judicial ou 2 tentos, e abateu o bi-cam- alví-rubro. Vejamos domin- - em 1881, falece o coro--� Wander, filhinho do .

d dmi t
- .

bli I
.de determinação a a mm is .raçao pu ica, ano, peão gancho, Internacional go em Brusque, o que fará a ne Francisco da Silva Ra--sr. Oswaldo Ribas, repre- .,

d dê
.

terrores a ata este aVISO.
por 1 x O, deixando invicto representação da terra de mos'sentante do Laboratório , .

íd d
'

" .

62 - GRUPO 'B'� -- em que serão incluí os os e- os gramados gauchos. Evita. Veremos tambem se - em 1886, falece no RioWander do Brasil. .

mais associados inscrites. Em Florianópolis, contu- mais' uma vez predominará de Janeiro o almirante Ba--- Vanir, querido filhinho 7 - Dentro de cada grupo será feita, em seguida, do, recebeu uma derrota a fibra de brasileiros o af- rão da Laguna. ,Este bravo<do casal Valter Cardoso e de ,

d-, a classificação dos associados, com base no numero e esmagadora; 'I'eixeirinha dor característico que sem- catarinense fez' a campanha,sua exma. esposa d. Maria d t 'h l'ca-o a Instl'tut ·t· c nt
.

A t' tmeses e coo rI u, par o o. deu um passeio pela sua re- pre trouxe ma.gnas VI Orlas o ra a rgen Irra, ornou'"Cecília G. Cardo.so. 71 E d t t' f
A • •

"

t I t
..

d P
,

.

-

.

m cas? e ;mpa e, era �l'e erenc:a o asso- Itaguarda, sendo que até uma para o nosso país. E antes par e nas u as CIVIS o a-
clado que tIver maIOr numero de pessoas que dele depen- pena máxima dada de colher de terminal' este rápido ar- rá e Maranhão e ria passa-'
dem �conomicamente, como tais consideradas a espôsa e foi de&pel'diçáda pelos ar- t'igo, não posso deixar de re- gem do toneleo. Representou
os filhos meno.r�s de 18 anos. gentinos. .. vejam só; nin- petir: que "chacoalhada, a provincia na Câmara dos

_.\, Diretoria do R. C. Con- 72 - VerIfICando-se novo empate, terá preferência guem esperava tão espeta- Chacarita"... Deputados e no Senado, des-eÓl'dia, convida seus asso- o associado mais velho. cular triunfo, e quando, o.. Passoni Junior de 1872 até a data de seu
,d.ados e exmas. ,familias, 73 - A classificação dos inscritos será op.ortuna- .. falecimento. Nasc,u no lu-
'para o baile,1 que fará reali- mente publiéada. M'" II ,,'

. -bt-das gar Larangeiras, no distri-
7/'l.r, na noite de hoje, com 8 -'A dotação orçamentária, destina�� aos fina,n- .. .

USlt8S ImOraiS prol
.

to de Laguna, neste Esta-
Inicio às 22 horas. ciamentos de que trata êste av'1so. distribuhr-se-á do �e:

.

�-" C I, do;
g'uinte modo: ,<

•

-,'. -.

,ra ó,
,> -

arn3Var �. '0'''
- � -

--= 'êm 188'9, foi mand'ado·,Ç\eJ Ad�c'o 81 - Até 20% para o Grupo "A". elevar a batalhão, com o nú-".Ji. U
82 _ O restante para o Grupo "B". S. PAULO, 15. (V.A.)

-I
autores de "O pente do' ca-

mero 25, a companhia de in-
d U II 9 - Os associados inscritos serão chamados, em

O titular da Delegacia de réca é a mão", "Apanhador fantaria estacionada nesta� e..,e o Costumes está �scolhendo de Papel" e '.'Madame Che-ordem rigorosa de classificação, para comprovarem as

I capital.
declarações feitas nos. pedidos de inscrição. material para a formação de valier", consideradas imo-

. André Nilo Tadasco
.' 91 - Na chamada: de que trata êste item serão aten- um inquérito policial contra rais. Todos esses discos es-

a.c�()4IiIIII"<�
didos simultâneamente .os associados compreendidos nos

os compositores de musicalil tão sendo apreendidos e as

Grupos "A" e "B", I populares Haroldo Lobo, estações que os irradiarem
10 - Feita a comprovação, os assoeiados terão o i

Milton de Oliveira, �upla serão processadas.
prazo' improrrogável de 90 (noventa) dias para a apre-

P
....
e
...l'''''n",.a..,.m....by".u...ca...n......o_e......N...e....l...s...ll1''''.h_o,"""" ..,.._......._� _

sentação de suas propostas de' financiamento, acompa- O INSTITUTO LEMBRÁ AOS' ASSOCIADOS QUE NÃO
�hadas dos documentos exigidos,

.

HAVERÁ NECESSIDADE DA FORMAÇÃO DE FILAS,
11 - Os associados desistentes serão obrigatoria- POIS. AS INSCRIÇõES ESTARA0 . ABERTAS ATÉ O

mente substituídos pelos candidatos que se lhes segui- DIA 7 DE MARÇO, NÃO IM'PORTANDO, PARA A
rem, na ordem de classificação. CLASSIFICAÇÃO, A DATA DE ENTR�DA DO .R.EPI-12. - O, formulário do pedido de inscrição pode ser DO E SIM AS QUALIDADES PREFERENCIAIS INDI-
obtido por qualquér pessoa no local indicado 'no item 13 CADAS NO PRESENTE

.

AVISO.
e' deve ser entregue pessoalmente pelo associado. Situação das inscrições anteriores

. ,

121 - No ato da entrega do Pldido, o associado de- 1 - O Instituto avisa que, em virtud� da neva aber-
ve, ainda, apresentar: .

.

tura de inscrições para empréstimos imobiliários, os as-

a) tôdas as Cadernetas de Contribuições do 1. A. sociados inscritos no plano anterior e já convidados a
P. L (atual e anteriores); apresentar suas propostas de financianlento deverão fa-
a Carteira Profissional; zê-lo improrrogàvelmente dentro do prazo de 60 (sessen-
se casado, a respectiva certidão; e, I ta) dias, a contar desta data, sob pena de arquivamento
as' certidões de nascimento dos filhos declara- dos respectivos pedidos.
dos no pedido.

'

2 - Comunica, outrossim, que todas, as inscrições
13 _ O recebimento dos pedidos de inscrição será anteriores não atendidas se acham canceladas, deVfmdo

feito das 16 às 18 horas nos dias úteis comuns e das 9 os associados renovarem seus pedidos.
às 11 aos sábados no Serviço Imobiliário da'Delegacia do 3 -- A existência de pedido anterior não impede que
I. A. P. 1. - Edifício "IPASE", 2° andar - Nesta Ca- o associado se inscreva no plano atual, ficando esclal'e-
pital. cido, por.ém, que o atendimento .de um dos pedidos impU-

Florianópolis, 14. de fevel'eü:ú de 1�52. cará automàticamente no cancelaxpento do outro.
•• '" __ o .;;._ • _

.Re(�reativo Clube Con
córdia

Assinalamos a passagem
na data de ontem da admi

nistração que' vem dando ao

l)epal'tamento dos Correios
'e Tclegl'�fos do Brasil, o

'CeI. Adacto de Mello,' ilus
-tre oficial de nos�o Exér-
,cii;o.

Na direção do importante
. ·út·gao, o CeI. Adacto de Mel
lo vem fazendo grandes re

formas nos serviços e para
este fim reuniu na Capital
Ji'ederal trinta e um 'direto
Tes regionais, que discuti
:nnn e planejaram l1Qvos mé
todos até entã,o não .existen-
teso

t1iDJara Munelpal
1Ia Laguna'

.

Ilmo. Sr.
'Tenho a satisfação de co

municar à V. S., que em ses

são especial, realizada on

'tem nesta Câmara, foi filei
ta a. Mesa qüe présidirá os

-trabalhos legislativos do,

corrente ano.

Faram reeleitos por unâ
nimidade o Presidente e o

10 :::ecretál'io, ficando assim
cO:J"tituida a Mesa:

Paulo, Machado Dias -

J'>'f:sidente, reeleito - P. T.
B. ,. .

J
Ca"dos Rollin CabraJ -

Viee-Presidente - U.D.N ..

Bernardo Guiinarães -

l° Secretário, reeleito - P.
S. D.

Le�ntino Nascimento -

.20 Secretário - P. T. B.
,Na oportunidade apl'esen

to·Toe meus protestos de

eoosideração e apreço.
Paulo Machado' Dias -

}'l'csidente da Câm�ra.

PASSADO

b)
c)
d)

Magni�ica residencia sita
em Coqueiros, nesta. Capi
tal, localizaria em espaçoso
terreno� Compõe-se das se

guintes peças: - Varan
dão, . 2 saletas de entrada
com lareira, sala de jantar,
jardim de iriverno, 6 quar
tos' - sendo 2 para empre··
gados -, cõpa, cozinha, ba
nheiro imbutiqo com a,gua
quente e fria, dependencia
sanitária para empregados,
e garage. Agua ligada na

nova réde. 'l'ratar com' Al
meida no Banco do Brasil... - .

até o dia 28-2- 52..
Parte do custo do imovel

está financiada' pela Caixa
Econômica, é essa' I'esponsá
bilidade pode ser assumida I

pelo interessado para o

VENDE-SE

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

AVENTURAS ZE-MUTRETADO . . ..

I,

\
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ESPETACULAR VITORIA DOS CATARINENSES,
A'rO"NO

rante o. transcorrer do. ma+-

!Ch. Viu-se a maneira com

que a defesa trabalhava fír
i memente rechassando sem.

: pre com absoluta certeza, A

I intermediária esteve numa

! noite de gala e o. ataque ul
I trapassou a expectativa. To

I dos em conjunto trabalha

Iram para o triunfo. alcança,
! cio e qU0 jamais será esque
I cido pelos catarinenses dos

I �l'�.atro cantos do' Estado. o

í heroismo daquela gente das
i gerais e arquibancadas que
contribuíram com uma par
ce la para a grande.vitoria
C7)111 os seus aplausos, O cli
I!lH 'disciplinar. do. encontro
fji (; melhor possível enfim.

,. .

ontem as coisas andaram as

mil maravilhas. O Lhacarita

-

"O
.

A representação. 'catari-l
nense cumpriu na noite de ]
ontem atuação verdad'";l'a-!
mente excepcional. Ninguém ,

acreditava que acontecesse i
o que aconteceu. A equij.e I
argentina do. Chac arita Ju- i
níors, possuidora de elevado

Icartaz, após ter vencido o

Internacional e G-rem.io ele i
Porto. Alegre, Vf'JO -jierder
por um placard bastante a;

vantajado, 4 tentos a O. Es

perava-se muito mais dos

portenhos na noite de on

tem. A seleção catarinense,
pondo. em prática tudo aqui ..
Io que Lorenzí os

.

ensinou,
'piso-i o. gramado disposta a

Jevar de vencida o. valente e

temível antagonlsta e con

'seguiu. Os jogadores locais
'"

mUl,o...lutaram e lutaram não. ,c:e contentou com a :1el�.'
rota e já solicitou revanche

I a nossa representação, corno

'1
não. podia deixar de ser. n-

ceitou o convite. Felicita-

I
mos aosbravos jogadores do
selecionado. catarínense ;
Adolf'Inho, Bene"al,' Osn i,

'! Calico, Agost inho. Osni,

\ Testa, 'Euclides, T'eixeh-i
nha, Patrocínio, Nicolau �;

ADOLFINHO - na noite Rene. Ao.' .esforcadisaimo
de ontem cumpriu' atuação .Lou'rival Lorenzi, prepara-

destacada ; dor da equipe e 'l quem de-

"I'odos os que assistiram ao
'

match travado.' 110. estádio
da. Rua Bocaiuva vibraram
de satisfação. por tãosensa
cional triunfo. A seleção
catarmense foí sempre ab
soluta na cancha. Desen
volveu seu melhor Jose e

�s �eus jo.gado.res, lutando
co.m alma e .coração pelo
prestigio do futebol de nos

sa -terra;: "encurre laram' o

adversário. e passearam du-

Jogorà e;m. Bru=que A Portuguesa
Na, tarde de amanhã, e<;ta- ma calcu-Iando-se em maÍ'; •

d'�i:'â medindo. forças com o de 150mil cruzeiros. Com(� interessa a
co.njunto do C.' A. Carlos se sabé'é este J primeiro.

. .

Re.naux daquela cídade, Ij) clube'do ·exterior aue visita
famoso conjunto do C4aC':l� aquela Cidade'. O Carlos R,�.
rita Juniora, um dos ..mais naux apresentar-st>-á ao. pú
completo.s esquadrões de fu- blico local com a sua equi-
1:ebo.l platino. Noticias che... pe rn'o<u'ficada e com a ::tPl't'-

. gadas de Brusque· afirmam .senta(;tão. ::dos 'novos valol'€s
que a renda será elevadis�i;",,:7o.nh·a.t�.q.9� 'pelo tricolor.

"

.

.'�. '; �� ':'\ ���)�. ;�', �� �r::� .

Basqtlefebol
A equipe màsculina do

'Clube Do.ze de Ago.sto.. uma
,das po.dero.sas agremiacóes
do basquete e mnossa C�pi
'tal, vem se preparando com

:'entusiásmo para o proximo.
campeo.nato da cidade que
sera efetuado no pl'o.ximo.
mes' de março. e sob os aus

pícios da o.pero.sa F�der3eão.
,Atlética Catarinense. Espe
ram o.s rapazes do. "DOZE"
apresentarem-sg dlLmp.neira
ibrilhante.

'

P,L'.ACAr::IO "

vemos .em grande parte' à .:NOSSAS CORES. .

grande 'vítórla. A eles, mais I AOS NOSSOS LEITORES
uma vez, as nossas felicita- Em nossa edição de ama

ções e o nosso abraço e con- ! nhã, publicaremos a repor
te com o nosso. incentive I tagem do jogo Chacaritn Ju

i AVANTES CATARI- níors x Seleção Catarinen
; NENSES PARA A SEGUN- se, do colega Ciro Marques

li n'A GRANDE VITORIA DE Nunes.
,

'

':....:.. ._ _ � w .-J40-."
"'-:>

BENEVAL '- fez sua ex

tréia na noite de. ontem

contra- o Chacarita Juulors,
cumpríndo atuação destaca-

da

. ;Clube atlético, Guarani

11'("3
lizada a 3 do corrente

mês, foi eleito. e empossado
o Conselho Deliberativo

I deste Clube para o. periodo
social de 1952-1954, ficando

.

assim constituido :
{. Belarmino Veloso, Frede-

rico Vêras, Adauto Vieira,
Brasilicio Alves, Nestor

.

Carreirão, Thales Ulysséa,
Abel Capellà, Onor Campos,
Nestor Rosa, Paulo Ferrian ..

des -Guedes, Osvaldo Mon-'

'. gullhot, Oscar Vasques, .\)�
---------------------------- .L

í tamír Almeida, Felínto Ru·

!mo.s, Germano. M. de Olivei-

, ' d R- ra, Ademar Manoel de Arau·

ca f'a,
.

O 10 jo, João. Machado Filho,
, Jo.ão. Egídio Vasques, O�â

d\e Janeiro vio Cardo.so.. Fr-aga e Sad: C.
.

\IBerbel',PJ'�tende jo.g�r em nos,;;.t
. SUPLENTES' Numa R

A Po.rtuguesa Santista, a- capital no. estádio Santa,Ca-
1 Cardo.so. Carlo.s' Dominc-ni

gl'emiação que 'disputa o t�l'ina e possi�el�ente nas I André Santo.s, Odin M. ]3a�
,campeo.nato da la Divisão da CIdades de Jo.lIlvllle e Bh.i.- Jtista, Nelso.n Andrade e ldá- a merecer o mesmo. apôin e

Federação. Paulista de l�ute- menau. Inf?rmados que fo-J!in Schmidt. s'mpatia recebido.s por seus
boI. e que no. ano passado fez mo.s pela dmamico e esfol'- C

. .

1 antecesso.res, aproveito o

b f· .

'
.

' ,-

omunlCO, ame a. que, nes-
o.a 19ura no. certam� pau- çado presldente da Fede1'a-1 d .. ,� f J' eUFejo para apresenta-ihe

1.
. . , ..

- sa mesma aLÕ1, oram e i'\l�
Ista, po.r mtermedlO do sr. ção. Atlética Catarinense d" t

.

'd d d a,'l seguranças da minha es-

s' .,

. .,,,

l'
·os, po.r uanlmI a e e V{I-

.. ampalO endereçou ao Sr. (Jsmar Cu'nha a F A C 11"" t Ot" C d tilI1f1. e consideração.
'(:, '"," I'

. . , . . . ",<•. I 'JI1 o sr. avIO ar 0.:30

, --: .
'." ._. �'. ',.r_>..

_
10sni Melo, Pre�ideTJte da t trocinará a excup'ã.o dos C[:- Fl'�ga e o sr. Belarmino Cláudio Vieira - 1° Se"

Samuel SanJos Ise.gue bOle o F. �. ,r, o.. segumte telegra- 1'1OCas. � no.s�a ?aI,ltal, co.n-Ivero.�o., resp�ctjvame�te,
cretário;

'., .

Ima.
Ofeleço vo.ssa ,.enho- tudo IrIa co.nslHÜlr as suas Presldente e Vl.;e-Preslde ..l-

.

t'
'

.'h·' Guarani.
. ,r�a 2 j�gOS Po.rtuguetla San- fi.liadas de Blumeli�u. � Joir.- :e do Co.nselho �)elibl'!rati-

----------.

es re·ara D)e .. .' . tlsta diaS. 25 e 27 de m.ar- viEe sob as p�i'j;.nblhdade.<; '\ o.

,; . I Com destino a cidade de IÇO.
65 mil cruzeiros h1'utos, de serem �fetuan(,8 jogo;; Esse 'Co.nselh.o, reuni1.o

. . ..' (�Joílnville, deverá seguir ho-' corrend� despesas transpor-luas duas cidades. - eri. sessão. de 9 do. corrente,
O clClIsta Catallnensê Sa-

.
te estadIa po.r cO'nta Pod u-

I S t d t 't I
' ;te, cerca das 14 ho.ras, a de-

'f. Oreue an o.S es a capl a c, 1
- , I guesa . Peco respo.nder pura t·

· · -

'(Jue recentemente intégra a egaçao. do. C. A. Guaram JS . P- R
.

B b
. J'rw'\O aqulSl"aO_ .. d t ,'d d . : .. ampalO.. raça lU ar 0- ......... . �

Tepresentaçao brasIleIra no.
es a CI a e que, ·na

man-I· 169 P :- AI ." . . .

Campeo.nato Sul Americano, chestel', catarinense medirá
sa o.lto. egre." A repo.rtage;n f.o.I mforma- fens�r do UbIratan fo.ram

d C' r
.

i forcas contra a equipe do
A reportagem, a este H.['l- da que o ex-teclllco. da sele- convldado.s pelo sr. dr. Os-

',.e lC IsMmo. tqu�d?raf se, r;a- C.aX'ias F 'C clube lo.cal 1 peito., co.nversou com o 8e-1 ção. catarinense de basnne- mar Cunha para dirigirem r'. o' li .. ,' C· A A' P E R I T I V A

llza em o.n eVI eo. ara no.-
. . " " . t' .' d F C F ....

...
..

.

- n K

je. a sua extréia. To.dos os
mna das mai" po.derosas da CH: auo a . . . s:' M.o.�- te?o.l que dISputou o brasl- as eqUlpeS'�o. Clube Do.ze dr,

.' . cidade Cyl Iguatemy da Sllvell a, lelro. no. ano passado. em Ago.sto. At ea presente dai'a
catarll1enses de sul a no.r-' ! d'� " t .

'
. . .

.

-

., ,

'te estão a po.sto.s to.rcen10 A delegação bugriJ)'D, sai. �ue. nos I",se o. :;�glllll e. no.ssa capItal' O�valdo Mel- amda. nao. _responderam ao

.

t t I 't' rá e mônibus �"pec';al e irá A F. C. F. estudarél a 1)1'0- ra e Nazareno Smias. ex-de- Dl' Osmar Cunha
:J�n o. ao recep 01' pe a VI 0-

I'. '. ,,"'.
"

'. • po.sta e em ol'eve dará a' )a- '

. .

rIa do. no.sso. representante, �nteglada. d.e vJt'lC.ifl os seus
-.

... . 1. W I E
---

Felicidades Samuel Santos! Jo.gado.res t1tU1a1'<;S e reser .. la"lad deflllI.tlVa. Vamo� a,:
.

a dir e' nguic,a retornaram
.

...
.

yas. são. o.S 'segll in ú:'� o.S ele- �u�r ar m�Is alguns diaS.

l
--

___________",;._ mento.s que a CDmpõem:
E mtel'essante a propo.sta Após terem sido.s subm�·ti- 'Ifo.ram submetido.s e nesta ote"s �

Chefe _ Newto.n J03é Gal'- da Po.rtuguesa e por certo do.s a 'diversas exveriencias . capital aguardarão.' o. 'emis- I. l!

cez·. Secretário _ Cantidio será. aceita. em.Mo.nte Alegre, l'eto.rna-I sário do. clube f de Zincl.er Na praia da Saudade, em

de Mo.l'aes. Tesoureiro. _

ram ontem, via aérea, a es- Lins para tratar, em. defini- Coqueiro.s, ao lado do. gru-

Carlos Lopes da Silva. Téc- ta Cal)ital �s players En!!Uí-1 tiv.o, .dá transferenCÍa .dos po. esco.lar "Presidente' Roo-
nico. - Russo. Jo.gado.re�,. U b

r

.. t.. d.d
ça.e �W.aldlr. Ambo.s o.b.tI.ve- do.IS Jo.gado.res para a cIda- sevelt", com 45 metro.s de

Isaias, Oscár, Valea, E'ras-; ru D Dre eu l o) r�m ex1t� no.s testes a que � Pal'anaense.. ' frente e área de 400 m2.· \..

mo., Juca, Anibal, Frederico.; I
Todos o.S lptes servidos

Zezi�ho., Carl�s, Mazico, O po.nteiro. do. FigueÍ.J.'en- • foram cO.Dtfl!mplada� de água encanada e luz.

Carlmho, Alemao., Antol1i- se Urubú está em dem2.r-
'

Por pro.posta dos srs. ve- Uma atitude' elo.giável a .:Ics
Info.rmações no. lo.cal com

nho. rr
.

h F' t D
.

'
1

ft
o sr. Gilberto Gheur.

, 0.111 0., aus o, amu', ches adiantadíssimas para reado.res e aprovado. pelo. sr. I senho.res representantes do
Jaime e Lauro. transferil'-se do. 'sell c11.',I.;.e P f't P I R f

. I ,

1'e e1 o au o. .•o.ntes .

01 ! po.Vo.
.

no. legislativo. munici-
O cro.nista desta página para <) Paula Ramos de<;ta co.ncedido. auxílio. m\li a: Tpal que, á' ca.da passo. auxi- ALUGA-SE

Nazareno. Co.elho. recebeu a- cidade ou' Tiradentes de Ti- cel'tadamente de 20 mil ct'U- I,liam, dentro. elo. po.ssível aos Aluga-SE( um'a casa bem'
tencio.so. convite para 'acom- jucaR. Palestrando com Uru- ieiros a Federação. Atlétka desporto.s em geral. Que não· confo.rtável,. à Alameda
panhal' a delega�ão de C. A. bú. disse-nm) que acha mai.s C t

. 10'1 I f'
,

t A K d'
G /, ,

1 � ar1l1,ense, e
_

nu �ru- lque So. por es a vez, são ('s .dolfo o.U e1' nO 6.
·uaraUl e po.SSl're 1l19nte convenl'ente a PI'o.I)o.sta do F d

.-

d V' I t (S
.

- . zeIro.S a e el'açao e e a ,�lo.SSOS Vo. ·o.s. e houve!' Tratar ao' Iadq nO 2. no

participará da d.elegar'3.c>. . Pí::.tl1a Ramo". M t d S t- C t'
I 'I'), �

.

e o. 01' e an a a atma. \,carnava . . .
'" Ul'mazem.

·· .. 0

Recebemos e agradecemos
o. seguinte ofícío :

F'lonianópolis, 12 de feve
reiro de 1952.
Prezado. Sr.

eíegeu e empossou, de con

formidade com os Estatu
LOS, o. Presidente ,e o Vice
Presidente desta Associa-

çàc, sendo. que, pelo. sr. Pl'C
sidente foram nomeados rs

demais membros da. Direto

tia, para gestão 'de, 1952,.
cuja nominata é a seguinte r

'.

í
Presidente - Newton J{)�

sé Garcez.
Vice-Presidente -:- Cantí-

.

De ordem do. senhor Pr8-

sidente, tenho. o prazer de

comunicar-lhe que em 'Ses
'são de Assembléia Geral.

dio de Morais.
Secretário Geral - Alf're

do Russi.
1q_ Secretário. - Cláudio

Vieira.
- Ca closl0 Tesoureiro.

Lopes da Silva .

20
.

Tesoureiro - Jo.ã'!)
Cosarino da Rosa.
Diretor de Futebol P :.', 1-

fissoínal - Aníbal Purífl

cação. )
Diretor Social e de Propa

ganda - Alvaro. Godinho
Sobrinho.
Direj;or do Patl'imonio. ":'_'

.Orlando Chaplin.
Representante' Oficial -

lsàias Ulysséa.
Na certeza' de que os no

vos dirigentes continua;fio'

venda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis; Sábado, 16 de Fevereiro de l�

"1' .. _----- -- _--_-y -"'�.'
..

t ••

/
,

,

,

CARNAVAL A, JATO, J,

,

'

.' "

DIA 23 - SÁBADO, 25 SEGUNDA E 26 TERÇA-FEIRA, GRANDIOSOS "BAILESCARNAVALESCOS" ÀS22 HORA�. DIA24_;_
,DOMINGO -, '�MATINÉE INFaNTIL" DAS ts ÀS 19,1�'HORAS E "JUVENIL" DAS, IJ,�. ÀS 22,30 - PARADA INFANTIL E
ELEIÇÃO,DA RAINHA DO CARNAVAL DE 1952. - VENDA DE MESAS DIA 13'1 QlrAItTA-FEIRA ÀS 19,30 HORAS, H�VENDO'

'

DISTRIBUICÃO DE SENHAS ÀS 8 HORAS nA MANHÃ NA' SÉDE ,DO CLUBE. SERV IBA DE ,INGRESSO o TALAb DO�MÊS "

�

,
,
""",

,

'" "," i <��'
'

DE'FEVEREIRO.'
, '"

"

los Bastidores do. Mundo"
"

30 A,anos e Casado �ll :�:2D::��, :����!;�1��
�R :�cc�:�u::. ')�f�!i�;,�u:��:���:

Esperança' -:-'- Rua Conse-'
lheiro Mafra.
26 T,.erça-feira - Farmã-.

cia da Fé � (Carnaval) -
Rua Felipe Schmidt.

O serviço noturno será e

fetuado pelas Farmácias
Sto. Antônio e Noturna si
tuadas às ruas João, Pinto e

Trajano n. 17.

TAC - CATI!.RINEnse
... ........ eOMPAlIH1A

te seriado.
A DEUSA DE: JOBÁ
com:

.Clyde BEATHY
No programa;

O Esporte na, Téia. Nac.

Preços:
Cr$ 5,0(1 e 3,20
Imp, até 10 anos.

IMPEfUO
ÁS,8 horas

June ALLYSON - Peter
LAWFORD e Janet LEICH.

em:

QUATRO IiE8.TINOS
, Technicolof
No programa:

Cinelandia Jornal. Nac,

Preços:
Cl:$ 5,00 e 3,20
Irnp, até 14 anos.

rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COQlJEIRO.S-� PRATA-fCL-UBE--
HOJE COM INíCIO ÀS 21 HORAS, GRANDIOSO ,BAILE CARNAyALESCO ANIMADO PELA ORQUESTRA DO LIRA TE
NIS CLUBE: CONDUCAO ESPECIAL. RESERVA DE MESAS EM G. DA COS�A .PEREIRA & elA..OU NA SECRETARIA

, � ,

DO CLUBE. . I

J .-

IVaiado O Rei
8audoin
BRUXELAS, 15 (U.P.) -

o Rei Baudoin Primeiro, foi,
vaiado, hoje dao entrar na

igreja Anglié,'ána de Cristo
para a cerimónia religiosa
em honra ao Rei Jorge Sex
to. Essa a primeira vez que
um soberano de vinte e um

anos de idade apareceu di:'
ante do público, desde que
foi anunciado no fim da se

mana passada, que seu ir
mão mais moço Principe Al
berto, representaria a Bél
gica nos funerais do extin
to .soberano Inglês, boje. em
Londres. Umas doze pessoas,
entre duzentas e tantas que
se achavam diante do tem
plo, irrompeu com assobios
estridentes, quando Baudoin
Primeiro entrava na igreja.
Oposicion istas.. socialistas e

liberais, descontentes com o

fato de não estar a Bélgica
c· E' A F d Irepresentada, hoje, em Lon- alxa conomíca .e era

dres, pois, seu Rei boicotou
as sessões do Parlamento de Santa Calarina .

desde quarta-feira, vaiaram
'0 Rei.

"

" L "
Aviso Imporf�D'e"

.-

Q�mtaa.. GravatA•. Pt)' I A CAIXA ECONOMICA DE SANTA CATARINA le-ales Mela. da' melhor••

I'
. , .

rbliI ... va ao conheciménto de seus depositantes e do pu ICO em
pe oe menoreft prleçol .u .. , '" -

dCASA }fISCELANIA ._ �lV geral, que o seu Conselho .AdmIm�tratIvo, em s�ssao. e

_,.. Ih f' U f 113 do, corrente" tendo em vista razoes de ordem superior,'JOII"e ,fi -rn 1ft" r..
, .

d' t t. resolveu adotar novo horário de expe ien te ex erno em
,

,

, ,sua Matriz, à Rua Conselheiro Mafra, 60-62, com vigência
a partir de 18 dêste mês, segunda-feira:

ALUGA-SE HORARIO EXTERNO
Prédio residencial com De Segunda (2a) a sexta \6a) feira - das 13 (1) às

cinco' quartos agua encana- 17 (5) horas.
da chuveiro, situado à rua Aos Sábados - das 9,30 às 11,30 horas.
João �ruz Silva nO 100

-I. �ec�etaria Geral da.CEF de Santa Catarina, em FIo
Estreito, r ianópolis, 14 de fevereiro de 1952. .

'

.

Tratar no Banco "INCO". \ A:rí Mafra - Secretário Geral.

t Missa de 30· DiaEDITAL ,Viagem

Má ... ravilbosa ..

I o avião, .:possante apare
lh.o DC-3, lévantou vôo, ru
mo ao norte do Estado. E'ra-

O Doutor José B. Salgado de Oliveira, Juiz de Di-
í

mos, a-o todo, 12 pessoas, tô
reito da Comarca de Bjguaçu, Estado de' Santa Catarina, ,das Já co� algumas dezenas
na forma da lei, etc.

' 'de horas' de vôo. Levávamos,
eonôsco, varies convidados,FAi saber aos que o· presente edital virem ou dele pois que precisávamos ates

conhecimento tiverem' que, por parte de LIBANO MA- tar a nossa "operosidade" ...
NOEL SOARES e sua mulher, por seu assistente judiciá: Dia lindo, de sol. Dia claro
rio, o advogado Dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi .diri- e serrr nuvens. Magnífico, o

_gida a petição do teor seguinte: Exmo -. Sr. Dr. JUIZ de passeio aéreo, pois nada
Direito da 'Comarca de Biguaçu. Dizem LIBANO MA- mais tinhamos a desejar. O
NOEL SOÁRES e' sua mulher MARIA TEODORA SOA-, calor" cá de baixo, convida
RES, .brasileiros, residentes no lugar Alto Biguaçu, neste va aos caminhos aéreos,
Município.iele lavrador e ela doméstica, por seu advoga- Em meio à viagem, líamos
do abaixo assinado (doc. junto) que, com fundamento jornais. Líamos e comenta:
1108 arts. 550 e 552 do Código Civil, querem promover vamos os fatos,

.

porque na
uma acão de usocapíão, para o que, respeitosamente ex- da tinhamos a fa�er. " O
jiõe .e ;final requerem a V. Excia. o-seguinte: 1) que os noticiário, espalhado por to
Suplicantes' são possuidores de dois pedaços de ten:as dos os cantos das. páginas,
sitos no lugar Alto Biguaçu, Santa Maria, com as seguin- entre anúncios, entre cli
tes dimensões e confrontações: o l° com 191,4 m, por chês, punha-nos ao par di)
550m, ou seja a área de 105.270 m� confrontando ao Nor-

que vai pelo mundo ...
te com terras de José Joaquim de Souza, ao Sul com as t- _Você, aí - gritou um
de herdeiros de, Joaquim Faustino, a Leste com às de companheiro refestelado ;1

.José Joaquim de Souza e outros, ao Oeste com as de Te-
uma ·poltron.a quase á cau

reza Luiza do Amaral. O 20 medindo 191,4m, por 440m, da do av"ião. Você aí, não
ou seja uma área de 84.216m2, confrontando ao Norte, vai querer emprestar-me O
com terras de José Joaquim de Souza, ao Sul com as de ESTADO? "

quem de direito, ao Leste com as de herdeiros de Jacinto
- Tome lá; já que não me

-de Faria e ao Oeste com as de quem de direito. A posse deixa ler calmamente. Não
dos referidos terrenos vem sido mantida pelos. requeren- sei que diabo você gosta
tes e seus-antecessores, mansa' e pacificamente, sem con- tanto dó RISO DA CIDA
testacão de terceiros, há mais de 30 anos, 2) que 'não DE ...
-tendo· o ,suplica:i�e ti,t910� �ôbr� os' referidos terreno�, - Não. Você não lê. o

pretendem. adquirir- o domínio dos mesmos na for,ma pel- FRECHANDO? ..

mitida pelo art. 550 do Código Civil, e de acôrdó com o
- É melhor, para. saber-

€stabelecido pelo art. 454 do Código de Processo Civil e mos o que dizem de nós. , . I
.seguintes, 3) Que estabelece o art. 550 do C. C.: "aquele E, assim, a convel:pa se
que por trinta fUlOS, sem interrupção nem oposição pos- prolongava, para tornar tem
suír como seu, sem contestação, um imóvel �dquirir-Ihe-a po e esquecermos de que
o domínio, independentemente de titul� de boa fé, que e�' voamos a dois mil metros,
tal càso se presumem, sendo facultado requerer ao Jmz acima do nível do mar.
que assim o declare por sentença,' servindo-lhe' a mesma Chegámos, sem, novidade
-de titulo habíl para transcrição no Registro competente. no front.
Compete ao requerente apresentar provas da posse e do
tempo da mesma. Nessa conformidade, requer o Supte. a Na volta,' ao regressar
V. Excia., que com ciencia dos interessados, se digne mos à linda Capital, o apa
oportunamente ouvir os depoimentos das testemunhas a- rêlho, logo que levantou vôo,
baixo arroladas e que comparecerão em Juizo indepen- foi tomando altura. Viagem
,lentemente de intimação, processando-se desta forma, monótona. sem nada de a-
-em com ciencia do Dr. Promotor Público, a justificação normal. Comentámos os as- participam aos parentes
"In itio litís", para que, de acordo com.o art. 454 do C. suntos que movimentaram e pessoas amigas o nas-

P. C., seja julgada, for V)Excia., a justificação man- as festas da magestosa ci- 'cimento de sua fi.'ha
dando a seguir proceder a citação pessoal dos confron- dade que havíamos v!si!::tdo. Eliete-Maria, na Ma-
tantes do imóvel" J) Dr. Promotor Público, por precató- Como na ida, o mesmo: am- ternidade Dr, Carlos
ria o Serviço do Patrimonío da União em Florianópolis, bíente no avião. Não tinha-]: Corrêa.
e os interessados incertos por editais publicados uma vez

\

mos, porem, j�rnáis. Mas, Fpolis., 15-2-52.
110 Diário Oficial do Estado e três vezes no' Jornal O Es- papeamos, papeamos, que
tado, dentro do prazo de 30 dias, para o fim de contes- 'nem comadres e compadres, I
tarem querendo, a presente ação,. dentro do prazo legal, Viéram as críticas. As pes- e vi, então, a realidade: . o

.
na qual se pede seja, declarado o dominio dos Suptes. sôas, os costumes, a políti- aparelho entrára em gran:le
sobre os imóveis acima descritos, prosseguindo-se com ca... 'vácuo e os motores comple-
observancia das formalidades legais. Dá-se o valor de Mas, de repente.·,. tamente paralisados!. Aí
Cr$ 3.500,00, sendo de Cr$ 2.000,00 o valor do 10 terreno Sim, o impossivel sempre compreendi o perigo que es-
e Cr$ 1.500,00, o do 20 terreno. Nestes termos, P. deferi- acontece! De-repente, o 3,- tavamos vivendo. O avião
mento. (Ass.) Acácio 'Zélpio da Silva, Ass. Jud. Relação vião entrou � vácuo. Foi pandorgueava, plainando.
de tests. 1) Francisco J:osé de Fatia. 2) Joaquim d,e Sou- descendo, descendo, d_es- Mas, alguns momentos mais,
za. 3) Franciscó Sou�, todos brasileiros, lavradores, re- cendo ... Fômos todos to- os 'motores voltaram a 1'on- le'qo'eridu' g prl-tLp"·,oOa.S8 PI·'aOA,,sidentes neste mmlÍcipio. DESPACHO: A. Como requer, mados de uma atmflsfera de caro E um alívio, entre os II ti •
-designando,se. dia e hora para a jústificaça�, cientes os apreensões. Eu olhava para passageiros, se fêz sentir 5a·O do' d' .·retow Para _principiantes, à ruainteressados. Biguaçu, 4-10-51. (Ass.) José B. Salgado de

os companheiros, que es- logo, em grandes suspiros... " ' UrugUaI nO 47.
Oliveira. SENTENÇA: Vistos, etc. Julgo por sentença a tavam murchos, mudos, a- Foi uma viagem. Má ...

reI da «HIlJ·�» ,

,

_justificação para que produza seus juridicos e legais e- tônitos. Olhei.o chefe da ravilhosa! U '" {"

A I d I IAfeitos. Façam-se por mandado as citações requeridas na c�ravana. Tambem murchi- Então comentei ao colega RIO, 15 (V.A.) - Em S'I D as (; no tiSinicial, quanto aos interessados incertos, deverão ser ci- nho, olhal�es quase paralisa- da poltrona ao lado:
'

Paulo o promotor p,ublico PRATICO E TEOiuco"tados por edital co'm o prazo de trinta dias (30), publi- dos, tomado de tensão ne1'- _ "Tem algu,.em pesado a- que funciona no processo em Professor Bonsoncado três' (3) vezes em jornal da Capital e uma (1) vez vosa, Fixei o olhar para o qui dentro. Vamos à 'álguma que figuram dez redatoreg Rua Deodoro nO 3 sob,no Diário Oficial do Estado (art. 455 § 1° do Código de secretário, da comitiva. Fa- pitoniza para saber quem do jornal "Hoje", editado na Diariamente.,Processo Civil), -juntap.do-se aos autos uma via de cada lei: é ... pqrque não quero mais capital paulista e de orien- Dás 8 às 12 e das 14 às 19.publicação. Expeça-se para Fpolis. a precatória de tita-
_ Eia, você não tem aí viajar com êle .. , I tação comunista, acaba de

ção ao Diretor do .Serviço do Patrimonio da' União. Bi- um jornal? E, ao descermos, no a:e. requerer a prisão preventi-
guaçu, l4-1-52. (Ass.) José B. Salgado de Oliveira. E pa-

.
Não respondeu, ficou roporto da Base Aérea, já I va dos associados, advogado DR. POLlDORÓ ERNANlra chegar ao cónhecimento dos interessados, passa o pre- quietinho, que nem pinti'.1-ho aqui, arrisquei ao chefe da Ernel Chaves Neto e ,Io::..· SANTIAGOsente com o prazo de 80 dias, publicado e afixado na for- sob as azas de galinha. O caravana: '1 quim Ferreira, ressalvando AUSENTE desta Capi-ma da lei. Dado e passado nesta cidade de Biguaçu, aos silêncio era sepulcral. Nem - V. Excia. gostou da o direito de requere-la para tal até 18 do corrente.,.quinze dias do mês de janeiro do ano de mil novecentos e o ruído dos motores. E (l a- viagem mai'avilhosa, nüo' os demais denunciados, ca-.

cinquenta e dois. Eu, Orlando Romão de Faria, Escrivão, VIao descendo cada vez foi? I so assim o exijam os interes
a fiz dacJ;ilografar e subscrevi. Biguaçu, 15 de janeiro de mais. Tomei do relógio e, en-I E êle, ainda nervoso, to- ses da justiça, havendo a
1952. (Ass.) José B. Salgado de Oliveira, Juiz de DireHo.' tão, pressenti

'1,
ue os

momen-,mado de, pavor, susstl'rrou:', denuncia sido encaminhadaConfere com o original afixado no lugar de costume. O tos eram �O?gOS, d� apr,een- .

_ "Qble viagem "Má-ra-I a�_ aud�t?r da segunda 'Re-Esé'rivão: Orlando Romão 'de Faria.
. sões. EspleI, pela Janelmna ,vIlhosa"!. .. gIao MIlItar.

Ojiliô Lezere
JUIZO DE DIR;EJ,TO DA COMARCA I}E BIGUAÇU
Edital de cit�ção com o prazo de trinta (30) dias

,

Filhos nora e demais' parentes de sua inesquecivel
mãe e sog�a, OTILIA LÁZARO, convidam 'aos parentes
e pessoas amigas para assistirem a missa de 30 dias, que
mandam celebrar na Igreja São Sebastião, dia 17 às 6,30
horas.

A todos que comparecerem a esse -ato de fé cristã,
antecipam agradecimentos. , '.

A nossa Capital já possue urna Casa especial ízada
em dôces artisticos com seus enfeites f-Sinos, flôres, mi
guets etc.).

Costuras: Toda espécie de costuras, especialmente
para crianças.

.Enxoval: - Para. noivas e bêbês ..
Bordados: r=. A máquina, a mão, crivos, ponto turco

(duplo e simples).
Botões: - Forra-se botões,
Flôres, folhagens, frutas, etc.
Estes trabalhos estão a cargo .de 4 profissionais que

recebem as encomendas à rua Gal. Bittencourt, 77 -

Florianópolis.

e

SeJ,lhora

Viúva João Opuska, filhos, genros e netos, agradecem
o Dr. Djalma Moellmann pelo amôr e carinho com que
tratou seu finado esposo.

Agl�adecem ainda a comissão do 5° Distrito Naval;
Irmandade de Nossa Senhora 'do Monte Serrat, a todos

. que acompanharam o transe doloroso e enviaram flores
e coroas.

Convidam também aos parentes e pessoas, amigas
.

para a missa de sétimo dia. qui mandam celebrar na

Igl'eja de N. S. da Imaculada Conceição, dia 20 às 7 horas.
A todos que comparecerem a esse ato de fé cristã,

antecipamos sinceros agradecimentos.

CASA MISCELANlA dlJt1'�
buidora 4us RAdio. R:C.A.,
�ietor. Válvul..s. Di8eo"

Rua Co.selbeiro U ..fr.... : :
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PROGRAMA PARA O MÊS DE FEVEREIRO'
- DIA 23 - PRIMEIRO GRANDE BAILE DE CÀRNÃVAL. DOMINGO-DIA 24 - SEGUNDO GRANDE BAILE

DE CARNAVAL. SEGUNDA-FEIRA. -. ,DIA 25 - "MATINEE" INFANTIL, COM INICIO ÀS 16 HORAS. TERÇA-t�EIRA - DIA 26
- TERCEIRO GRANDEHAlLEDE CARNA'VAL.

c.. ;�."
' ..

., .

".
.

'...... ,"

._

-

-,...---·---------�IIDiario, da6 I ,\i 1i OS. O CIRCO
Cr$

•

I
I
I
I

I

DIREITO

Noções de Finanças e Direito Fiscal .

Comentários Cód, Proc.. Civil - 4 vol. .

Normas Jur idicas de Contabilidade '
.

Comentário' CÔd. Penal .

O Divórcio ,

'

_. .

T'eor ia e Prática .do Processo Fiscal.' .

De Plácido e Silva' 100,00
Dé Plácido e Silva

.

480,00
Dé Plácido e 'Silva 150,00
Ribeiro Pontes .

Érico Maciel FO...

Roque Gadelha de
Melo .

- Napoleão Teixeira
,

130,00
50,00

65,00
40,00.o Suicídio , .

ROMANCES
Dinheiro Graudo , :, , .

Manhattan 'I'ransf'er j " .

Aventuras de um comunista '
, -c-

3 Soldados
.

.

.. � . .
'
..

"
. . . . . . . . .

\
.

Paralelo 42 ' '

«,»

1919· ,
·

,

Paz de Espírito , .

A Esperança , .

BIOGIlAFIA
Augusto dos Anjos De Castro e Silva" 25.00

Periidcs para Representações A. S, LARA LTDA. - Rua Senador Dantas.

, ,40-i.)0 .-- C. Postal 1268 � 'Rio de J�neiro. Acompanhado de vale postal ou

- John dos Passos ..

- John dos Passos ..

- John dos Passos ..

- John dos Passos ..

- -,.John dos Passos ..

-, John dos Passos ..

- Joshua Liebmarn .'

André Malraux ..

45,00
45,00

.

50,00
50,00
25,00
45,00
30,00
30.00 .

cheque pagavel no Rio de Janeiro.

INTEIR:AMENTE
\

NOVO

J \

MOCHO Q o 10 H P

PONTO MORTO
MARCHA AVANTE

MARCHA A RE
TANQUE INDEPENDENTE
CI MEDIDOR DE GASOLINA

Distribuidores
. C, RAMOS SIA

Coméréio - Transportes
nua João Pínto, 9 Fpolts

• ••
0'0 •

--.----�-- -

I
·",·1

i

. 1·
i

I

. .

----_..;;.

P'esenhistas ,A rquitetos
Importante, �irma de Engenharia Civil em Curitiba. necessita de eompe-

tentes Desenhistas e Arquitetos. .,

Dirigir-se à Caixa Postal, 1.143, expondo pretensões e anexando um tra
balho de sua autorfa.

----"----��---- .

�e.roDole I Dr. U�r.UJ
G. 6ôllp,ai
- ADVOGADO -
Rua· Vltor Meirelles.

60. - Fone lASM. - FIo ..

rianÓP9lis ..
---'--------_...

(AJvarus de Oliveira)' também sentimos satisfar-âo
O circo 'possui encantos de ver o circo,

'

que nos-enchem de saúda- De ver o' circo, não: .:Ie·
des. . . rever tudo; embora saiba-

O circo não muda, sempre' mos todo espetáculo de (',)1'

o mesmo, até nas piadas dos e salteado, Que alegria (j':l

palhaços que são as mais. tranha será esta que nos

velhas, levemente retocadas tuma ao entrarmos nu mcír
pelas coisas de hoje, poli, o co. semo conforto dos g ran- I,
sôpro do hodiernismo alcan- des cinemas e teatros a que.
ça todos os setores da vida estamos acostumados ? I
e nem poderia deixar de Cremos que é a alegria de I

ser. . . retornar ao passado; é a'

O mesmo sistema, os 'pa- saudade da meninice, das
nos velhos de lona imper- sensações doces e ingenuas .

meável que as vezes passa' que os circos do nosso tem I
chuva e por baixo do qual p'J nos deixaram na alma. , .

os garotos-mais pobres paz- Sim deve ser isto: - Saudá
'aam ... , o mesmo picadeiro, de dos tempos que se foram
os mesmos mastros altos, de. e que não voltam mais ...
mesma maneira fincados 110

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

solo ...
Os animais fazem smep-e

a' mesma coisa; o elefante
que dança ao som. de velha
valsa de Strauss, o cavalo
que roda o picadeiro com a

bela pequena'montad" os

'trapez.istas que, se balançam
pelo teto elevado e no fim
o antigo dramalhão, no pal-
coz inho do pavilhão.

.

!
No entanto a criançada \

da cidade pequena onde a

campam o circo, recebe-o
com avidez, acompanha a

procissão dos bichos e dos

I paihaços
na propaganda, li

';rúvés das ruas um pouco
modernizada pelo alto-falan
�., posto no caminhão que TO-

ra atrás,
Na noite Ide -estr�ia a ci

dade se convulsiona. sai da
sua quietude' habitual, che�
gam caminhões com pessoas
da zona rural e o espetâeu
�o começa. A bandínha de

música, do iocal ou levada
com a caravana do circo, to
ca 'o seu dobrado inicial que
? o mesmo terminal ...

Ê um dia de festa na ci
dade do interior. E com as

crtanças e com o habitante
do lugar aos quais faltam
'diversÕ'M mais a miúdó,.q'1€

.1 tem -a alma embandeiradn,
.._ . ....:...-.- _ ...-..-:-�

....._._-._.�..._-------�'....

A�8ine "O ESTADO"

V'ende-ee
.�, -_ .._. __._ ....•_-_ .. _-- .._-'---

2 casas à rua Conselheiro Mafra n. n e 158.
. 1 casa à rua Álvaro de Carvalho n. 45.
1 casa. à rua Tenente Silveira n. 77 (esquina da rua

Alvar,o .ie :Carvalho).
.

1 casa à rua: Tenente Silveira 50.
1 terreno no Estreito - Rua 24 de Maio n. 707 dando

frente também para rua Gaspar Dutra a/n,
Tratar com N. Moura, à Aven'ída Rio Branco n. 74,

na parte da manhã atê 11112, ou por carta.

Rno Morech4' D;�dC'�t 3"1, Z,e o,:Jo, ��.;'!'
�.�

CU.Af�leA TEU:C,II'A. .... "" F>�OSEBRAS

I·
I·
I
i

I
I
1

�J:U8 IN'rn:�J:SS.,8 NU
K!O 11'1 �&HeU'Q .•otIra';

btlm dd4l�dh:!()fI ll01

Elimine a'.

I ESPINHAS,I A causa Combaticla ao 1.° Ola'
Logo á primeira aplicação, Nlxo

"orm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixod.rm á noite e' V.- verá sua

pele tor-rar-se lisa. macia e limpa.
N')Coderm é uma nova descoberta
rru e c o rn b a t e os parasitos
d.\ pe.e causadores das espinhas,
frieiras, manchas vermelhas, acne,
ímpíngens e erupções V. não po
derá libertar· se destas a f e c ç.p e s
cutâneas a menos que elinüne os

g-rrnes ::jue se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
ta, peça lIIilloderm ao seu farma
cêutico, ..boje mesmo. A

...
nossa ga-

N-' A '#i'antla
é

a

IXOuerm sua maior
I'IiI'I I' ",nIIS CIIIR.... proteção.

�r..LlNOO AUGUSTO &.1..\1.
'. &Ch�al:AIÓQ ,

,�', ttlO 8ructJ, UúS _. 8,,1� 11\0&h.
'hl!. 82-694� -- 22-800" .

._------_._�-�

CURSO PARTICULAR SAO JOSÉ
. Professora - Maria Madalena de )'lolira Ferro
Rua Saldanha' Marinho, 34 - Fone 7;J7 M.

.

Prepara' alunos- para exames de admissão aos Gíná-
sics Escola de Comércio e Escola Industrial.

I
'

O Curso, aceitará alunos para 1°; 20s, 30s, 4°s anos

e Curso Médio.
Matrícula das 13 às 17. horas.

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

Babao

\ifrgem Especialidade
da CiD. WETZBL INDUSTRIIL-Joloville. (marca registrada)

Torna a roupa/ branquissima'
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R!�!�!�!p��S ,rp�,�!�t!�!�!m�!u�'Um Morto Que Está Vivo e U
Rádio comunista de Peiping.la questão coreana precisa

V· Q E "t" E t d'ouvida. aqui, d:clarou que os ser resolvida por meios pa-. IVO ue' s a ' n erra ocomunistas chineses recua- cif'ieos ,em conformidade'
.'

' •
rão nas conversações, em '

Pam Mum Jom com sua in- com a principal consolida- UM FATO CURIOSO _' O HOMEM FALECEU DE TUBERCULOSE PULMONAR.
sistência ampla na

confe-Ição por parte na durabili- E AGORA ESTA MORANDO EM GUAIBA _ ENQUANTO ISSO, UM QUTROrencia politica: Diz ainda dade da segurança do Uni- TEVE ALTA DA SANTA CASA POR CU RA,DO, MAS ESTÁ MORTO - O VIVO,.que os governos da China e verso e Extremo Oriente -

União Soviética tem sido lunido, ESTA NA SEPULTURA NUMERO '943 E O MORTO ATRAVESSOU NO BARCO
E FOI PLANTAR BATATAS

.

,

Um

PORTO ALEGRE, 15

eV'lnilia
viera-n visita-lo e sov

A.) - Divulga a "Folha da beram que o homem havia
Tarde" a seguinte reporta- pedido alta F ,).l{_ obtivera,
gem: Como ele nà« tivesse. apa-
"O morto-vivo, ria tarde re cido em casa, »rocuraram

do dia 4, depois de viajar no no Necrotérto na Polic.a
num, ónibus da Prefeitura 11(, Pronto SOCJUo. no H') ,
chegou à barca que faz tra- picío, enfim, c ,) todo lucar
vessia do Guaiba, e rumou onde possa ;'II:; encontr-ar
para aquela localidade. Ca- rma pessoa �:f,saparecida,
minhava devagar, com si- não excluin-t ') nem as casas

na is visíveis de que estive. de parentes e amigos. Pedro
ra doente. Lá chegando, �o- Almeida da S:1\'<." sumira ----••...,.-.-,. ••• -..-w·_ ·_.... -.-..- _

mou outra condução, foi pa- como que )101' u.n passe d? ,No Reinado de 'Momo ':1'a o seu pequeno aitío e re- magia, ..
cuperou-se ligeiro. Já está COMO SE E'SCLERECE A
em plena atividade, plantan- CO�'lÍi<{TSÃO
do .batatas e capinando na' Essa historia toda ha de
roça. parecer ao leitor que s s .a

Ele é o agricultor Mâxi- fruto do bevt.nt o descentro
mo Pereira, com !'lO anos de lado do "epOi ter mas n[·j
idade e cujo obito está 1'e- p!
g ist rado no Cartorio da FI O .que foi (':'lí.:'r'ito acima é
7<111a em virt.u+e de um ate i- a pura r�alidade e ficou a

taria que a1; roí levado v'r purado quando Getulio Sil-
. ganizações, inspirada em

pf asoa empregada na se,; va, que reside em São Leo-
Ca: a de 1'I1:get' ,;c·rdia. At:'!'l- poldo, na Travessa Panitz, motivos que despertavam a

tado perfeitameuto em

(,)'-1
n. 14, recebeu da; mãoos de curiosidade .púhlica. Sem ar

te, sem os carros alegóricos,dem, assinada p:::o dr. Car- um enfermeiro da Santa Ca-
l "Oi: Oscar e not.v.cando

roa-I
sa a carteira do Ministério .sem aqueles requisitos que

os grandes foliões apresenra os fins 1c:<'i,is, e faleci- do Trabalho um relogio e
taram à admiração pública.m-uto do dic« 1.:;(,;�\lão, ',;t.i- outros objetos que pertence-

11';!:i de tuberculose
'

pulmo- ram ao seu falecido pai.
não há Carnaval! A arte,

D,,1', no dia �) �\) corre"!' €. O rapaz ficou perplexo, que revive motivos, levou-os
,

a empreendimentos que re-mes. O óbito �; ?cll. assenta- pois se o homem tivera al-
'ia ás fls. I,\'! \.: r, ( do livr ') I ta, que mania era aquela de presentam o esforço, a teria
C,83 da dita rc , artíção ' dizerem que ele·· falecera? cidade, a experiencia dos

que trabalharam para semrara fim lev us, até que a I Em todo o caso conformado
Justiça não i',1:,liUe retif icar apanhou a papelama e dig iu- pre um Car��,vi(�l melhor.
o cbito ele r;s >� morto frio se ao cartório para pedir' a. '

Nêste ano, haverá grandee inerte, entervaco na sepr ., certidão de obito do pai ,e
disputa de premies entre atui o n. 9·13 c_, Campo S2n- providenciar os beneficios
quelas duas sociedades, coto. E' por isso 'ple não dei- Que deveria receber sua ve-
mo no ano passado. Os 'Graxa de causar admiração o lha mãe. No"cartol'io, entre- nadeiros e os Tenentes prof:,to de eneont"lf'-Se ele 'en� tanto, não estava registrado
curam l:eviver os -Carnal�üaiba, gozan.lo perfeí�:a o óbito do seu progenitor e,

,
.

. vais antigos, que deram fa-saude e entreg1ie as faJnas sim" de Máximo Pereira. * 7f ':<

da lavoura. ma à Florianópolis,' atrain- E
� .

f
'

-

.._ _-__.?'w-.... 'do numerosos forasteiros 'à ssas as m ormaçoes que
Enquànto L�so Pedro i. J-

, podemos adiantar ao públi

·R
....

·e···g·
...

r··e
...

s··s···a···r·...
· ...

m
.....···.....

0-·8·· rrd.da da �üv:;! ·�(m 61 aa()'l'jSOlp80dau soa �::sd� l�:�C;�i�l;'iC��:�jS� co lr:od processuat�ento 'dda;rel:'ldente em ,��o Leopolib, I ti
reinado efêmero não permi-

me{ 1 as que es ao sen o'

r
.. ,q",.e}steve irtci'nado na ,Sail- iviagem·· te tristezas, nem desgostos, trabalhadas par� um me-

Doc,·ooárlos d'O ti" vasa, teve � 'tn por ':;l�'·.1· lho!' Carnaval que seI'a' '"

nem. "atrapalhações" ... vai' de 5'2.
' V'

dc:. Acontace entretantJ, RIO, 15 (V.A.) - O jor- -

'I'moosfo .•oAbre (lue Pedro na·:; vdtou par'!. nalista Oseas Martins ofi- movImentando o povo que
i1

. casa e não t;�;t� '2m lugar ne- cial de gabinete do vic�-pre- ,irá aplaudir, Irenéticam_e�- HOJE, NO COQUEIRO�
a Renda llhum que ni',1) � Pja a sepul- sidente da República, em I te, o melhor carr� alegorI- PRAIA CLUBE

tu;:a onde dE'" >'·L. estar Nl:-'>. seu jornal e em sua secção co, :0 melhor cor?ao, ? ;ne- O Coqueiros Praia ClubeRegressaram à Capital ximo! Foi intf)l'Ilaào nó d'a de hoje publica; ,lho.I_ bloco, o. maIS ongmal
aquela sociedade que, alíFederal, ante-ontem; via aé- 3 do corrent� ;:i(:"; no dia C; "Embora, desgostoso com

foIlao fanta!l:�d ... '

em a praia da Saudade foirea, os S1'S. drs. 'Edmílson �ell filho. C"'U't'" Sl'lva, V-"O, os últimos acontecimentos o { t'd .

A
- -- v �

Hav�rá �um< . - cons rUl a para l'eUlUr seusrrais, do Gabinete do sr.! vIsitá-lo e ;; E"tado de sau- sr. Danton Coelho declaro11 a comlssao, associados e famT fM'
.

t d F' ,.

composta de elementos re- I l.las, o, ere-
J. lUIS 1'0 a azenda,. José. de elo 'enferm0 continu�,va que não pretende mais via- cend Ih d 1F V ' pl'esentativos da sociedade f 0- es as maIS es um-ragoso iana, Chefe geral no mesmo. No dia 16 ou 17, ,jar para os Estados Unidos" Ihr t h d tdR" -

d I local da imprensa d' -

_

an es oras e enca:u a-a· eVlsao o mpostó So- oütras pes<;<':['$ �1P. sua fa pelo menos por ora. ' , o ra

I t r d
'-

bre a Renda e Leonel Rocha, ..,......,..,...... __...,. � -- .- --:. .". dio, para o concurso que se m�n o, l�as �n a2s1 Ih'eunlOeds,Ch f d D··· estabelecerá entr G'
vaI rea Izar as oras e'e e 'a IVISão do Impos-
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do Ministério Q,a Fazenda À rua General Bittencourt" 146; nesta Capi- originalidade, pela magnifi- . ho.J� a Orquestra do Lu'a

estiveram nesta Capital, v:- j tal, realiza-se às 16,30 horas ,de .hoje, o enlace cência, pelo melhor traba- I Tellls C.lube, .tendo, �amb:m
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o sr. Jair Côrte e sua consorte, d. Nereida Che- IFederação do Comércio de rem Côrte, e, da noiva, os srs. Chaffi Cherem e alegorico, pela originalida- Será, não há duvida, uma
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sra. d. Férida Cherem e dr. Alfredo Cherem e
de dos motivos, pela magni- 'das mais animadas reuniões

- ....';'_w.t'Y....................,....................... sua esposa d. Evany Queiroz Cherem. No religio- :Eicência e imponencia? Qu'al naquela. sociedade, em ho-
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"Foi némeado, ontem, para Jorge Barbato e sua esposa d. Benta Cherem *;Xo ,(,

o cargo de Promotor Público Barbato c, pela noiva:. o sr; .João. Cherem e sua I O Poder Público, como

da Comarca' de Lajes, o dr. esposa d. PauJina Stivelberg Cherem, sr. Dahil sempre aconteceu, levou a

Ney de Aragão Paz, que Amiu Helou e exma. sra. d. Frangia Cherem He- sua palavra de entusiasmo e

exercia o de Delegado Re- lou., de incentivo às sociedades
gional de Policia desta Ca�, O ESTADO cumprimenta o jovem par, de- carnavalescas, oferecelldo-
pita!. sejando-lhe felicidades. .lhes auxilios de 20 mil cru-

Houve; portanto,' uma la-, Enquanto isso não acon.,

mentavel - e índesculpá- I tece; o reporter. aconselha
vel - confusão. ! ao agricultor Máximo. Pe-
Quem morreu foi Pedro reira que aproveite a situa ,

Almeida. da Silva � foi en- ção e "pele a coruja" de to:
terrado na sepultura 943. dos aqueles com 'quem tem
Era ele quem sofria de tu- alguma diferença ...
berculose pulmonar e não Depois, quando chegar a

Máximo Pereira, que teve hora de prestar contas, é �Ó
alta e foi para a sua terra, perguntar:
ao passo que consta aqui co- - "Ué! Mas eu não estou
mo falecido e enterrado. morto?"
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Incidente, frente a

"O ESTADO" ... ,

Não há dúvida que as So
ciedades Carnavalescas "Te
nentes do Diabo". e "Grana
deiros da Ilha" nasceram

para fazer ressurgir, em

Florianópolis, o Carnaval
dos tempos em que a arte se

colocava à frente dessas 01'-

zeiros a cada uma, já p�as,
conforme sabemos. Tal me
dida, que vem sendo tradi
cional em nossa terra, incen
tiva os foliões, porque lhes
auxilia nessa gigantesca o

bra, de caráter social, não
há dúvida, porquanto o po
vo precisa divertir-se, , .

Mas, tambem há o presti
gio do homem do povo. O
sr. Miguel Daux, vereador
e capitalista, ofereceu rica,
coroa para a Rainha do Car
naval de 52, que será 'coroa
da em praça pública.

Não .faz muito, houve sé- r servando a portaria da C.
ria campanha da imprensa, M. P., "apelando ao sr. Che
notadamente dêste diário, fe do Executivo Municipal
contra as majorações nos no sentido de 'interferir jun
preços das. passagens dos to à Empresa para coibir
ônibus das linhas do Bom essas regularidades".
Abrigo e do Saco dos Li- Segundo' sabemos, o as-
mões. sunto foi considerado e o po-
Todos os órgãos da irn- vo de Coqueiros, .mais uma

prensa local, que levam a- vez, venceu!
vante a utilissima carga ,E',. nos dias presentes, al
contrariando os interesses go confortador tais fatos,
altistas dos proprietários porquanto o povo pode; ain
daquelas empresas transpor- da, acreditar que não é em

tadoras, tiveram logrados os vão colocar-se contra os a

objetivos - o povo veio a proveitadores do seu suor ...
não pagar o que se lhes im- �.........,..,.......".........,..........-.-••

punha, ilegalmente!
Mas, agora, torna a Ern-:

presa do Bom Abrigo a criau Dr.' Rubens
de A. Ramos

mais um caso - aumentou
o preço, quando há ato da
Comissão Municipal de Pre
ços tabelando-o em duas
secções. 'O caso veio a -pro
voCar até um incidente, aqui
frente à redação de "O Esta
do"', ante-ontem: o vereador
VitórÍo Cecheto não permi
tiu o abuso e levou o veícu-Io
para a Prefeitura Munici
pal, .defendendo, assim, o

povo, contra ato abusivo dos
proprietários daquela Em
prêsa!
Mas, o Presidente da C.

M. P., que é o próprio sr.

Prefeito Municipal, não se

encontrava no Gabinete, na
que'le 1l10mento '"

À noite, aquele represen
tante petebista apresentou
à Çâmara', usando do direi
to que a lei lhe confere, com
uma repreijentação , verbal
contra os abusos 'daquela
'Empresa, que não est,á' ob-

De sua viagem a Tubarão,
onde fôra a servico do Ban
co do Brasil, de que é advo
gado, regressou, ontem, via
aérea, o dr. Rubens de Ar
ruda Ramos, diretor de "O
ESTADO".

.J".-.-.- , - -•..-.- ..,.

Dr.Adolfo Konder
A data de hoje regista o

aniversário natalicio do nos
so eminente conterrâneo dr.
Adolfo Konder" ex-Governa
-dor do Estado e destacado
prócer da União Democrátí
ca Nacional.
O ilustre político catari

nense, atualmente nesta Ca
pital, receberá dos seus a

migos, admiradores e corre

ligionários, ineqúívocas, e

exp,ressivas homenagens ao

ensejo do transcurso da sua
data natalicia.
Tendo ligada a sua vida à

terra barriga-verde" repre
sentando-a, na Câmara Fe
deral, prestou a Santa Cata
rina inestimáveis serviços,
que, hoje, o credenciam à
admiração e ao respeito dos
seus coestaduanos.
O ESTADO cumprimen

tando·o. cordialmente, dese
ja:-Ihe felicidades.
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Velide-se um novo, sem

uso, ainda não emplacado.
Preço 67.000,00.
Informações - La Porta
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