
CLUBE ·"D'··OZE DE AGOSfO",

. .

o Clube Doze de Agôs- prestigiosa "Casa da Rua
to comemora, hoje, ° 800 João Pinto", E, de fato, há
aniversário da sua funda- motivo para que não ape
ção. A data, por isso, é de nas a sociedade florianopo-
'júbilo para a sociedade ca- l itaria, mas a sociedade bar
tarínense, que tanto se 01'- riga-verde, se rejubile com

.gulha .da sua tradicional e a auspiciosa data. E' que °

� ,

I
tência os seus salões abri- r atualidade, esses mesmos.

Clube Doze de Agõsto, ôn- ClaIS que aqui �e realizam g�ran; causas políticas ena- �'àlõ��, �o� ,i:ltel:v�los "

das.
tem como hoje, não se li- agora e se realizaram no ClOnaIS, comandadas por no- reuruoes J ec.l.eat.IVc\S, � lVe�
mitou a uma sntidade re- passado, podem ser

descri-j bres
e altivos idealistas, hora� memoraveis de intelí

creativa. A história �l1ltu- to.s.. e reconstituidos pe.l,o que se batiam pela ab�liçã.o gência, de cultura e'de arte.
ral do Estado e os movimen- : Diário do Clube. Nos ,1)11- da escravatura e pela instí- x 'x ""

tos filantrópicos e. assisten-
I
rneiros lustros da sua exis- tUição, da República. Na x ,

Um .exten so

;A Defesa do Oriente Médio
I e-

A I _' LONDRES, 11 ,m. P.) - tem consu:nte c.onta.cto com&.lU O I Informação recebida de Wa-j outros paises ínteressados,
,

shington declarava que a: porém sem que os planos.
Grã-Bretanha, os Esta��sl tenham passado da fase de

Unidos, a França, a 'Un ião l consultas.
Sul Africana, a Áustria,' a O poda-voz do Ministé
Nova Zelandia e a Turquia rio do Exterior acrescentou

O 'dr. Gustavo Barroso,
I

cantadores quadros da na- miro por suas notáveis qua- se achavam, dispostas a que, em vista dos recentes
da Academia Braaileira de tu reza, na Ilha de Anhato- lidades de espírito e coração criar em Chipre uma orga- acontecimentos egipcios, seLet�as e Diretor do Museu Mirim, o dr. Gustavo Barro- e que lhe deixo com as mi- nização para a defesa do ria demasiado prematuroHistórico Nacional, ora em. so declarou: rihas despedidas os meus Oriente Médio, o mais rapi- prever se o Egito estaria ou
visita a esta Capital, a c(m-I - "Estou gratíssimo à melhores votos para seu de- damente nossivel e sem a n'ão disposto a estudar a
vite do Curso de Expansão, recepção e acolhida que me senvolvímento cultural e ÍJarticipaçio do Egito.. possibilidade de associar-se
'Cultural, foi alvo de várias I foi. feita, que o estimo e ad- progresso material". ,Um porta-voz britânico e participar nos planos pa-
'homenagens, após a brilhan- �............. comentou hoje esta inf'or- ra a organ ização de defesa
tt' conferência que real�izoll Dr. Nerêu Bam-os Superada a mação dizendo que o Reino do Orienta Médio.
.TI? Clube .Doze de Agosto, Regressará, amanhã, ,em'. p

Unido tem estado estudan-
sábado último crIse ers!:I do um plano para uma 01'- �_-_·"'_w.................."_.j". .

. avião especial da FAB, o sr .
.- G

.

Ante-ontem, durante ,.a VI,- TEERÃ" 11 (U. P.) _ ° ganização de defesa do Or i- com .an irnad issimo pique-131m que, com outros, fez a
Ministro Mohammed Mos- ente Méd�o, em liarmon ia 0- TEMPO nique dansante. Alem de vá-Fortaleza de Anhatomirim,
sadegh, na sessão de hoje com a Declaração Quadri- rias dezenas de automóveisà barra norte, o ilustre. .in-
do Senado, conseguiu supe- partida de 10 de novembro Previsão do tempo até às particulares, uma duzia çletelectual patrício teve opor-
rar a inesperada crise ver i- de 1951, e que não se pro- 14 horas do dia 12. on íbus transportaram ostun idade de prestar algu-
ficada sábado último, ob- duziu alteração alguma de 'Tempo - Instável, sujei- sócios para o local, ondemas declarações a um dos

I
tendo aprovação da lei que

tal plano em' .consequêu:ia to a chuvas. Nevoeiro. lhes foi servido suculentoredatores de O ESTADO,
lhe concede plenos poderes da re�e!lte crrse ocorrida :r�mperatura - Em de- ch:lrrasco, sepIindo-se umsolicitado que .fôra,
durante 08 próximos seis no Egito.

� '"

ChUlO.
.

.r.

baile ao .ar 11\'1'e. em tabla••- ,
- Qual a sua impressão 1

.

d' 1 Sobre o governo hritân ico Ventos - Do quadrante I do esnecial Essa oartc domeses, e ep018 e esc arm;êr c

... • •

,. _' ,

.
'

., '.,.' _ fide Santa Catarina?
dúvid I t 1 pesa a responsahilidade

I'
SUl, frescos. '

programa anxilíadâ por umas UVI as eVa11 ae as so- � .'
'

�
'"

r ..- "Já estive em Santa
b t fI" t I contmua pela d-efesa do Temperaturas - Extre- dia bel íss imo de verdadeí-,reoexofoploJeop-e-... '

s: 214
'Catarina - declarou o dr. '

t
. -

I Onente MedlO, e, por este mas de ontem: Máxima " 1'0 verão teve sucesso queran e a comlssao par amen- I • ,I ,. ,..
• •

'
,Gustavo Barroso - há mais

tal': motlVo, Londres se mantem' l\ll111ma 10,8. .

fIcara na lembrança de to�d.e três lustros e conhecia
/ dos.ll,'l'ande parte do Estado. Ti- _ ,

Ontem à noite realizou�ve agora oportunidade de

E' b d' .<:;e concorrida noitada eSl)o".revê-lo e apreciar o seu pro-
' m usca a CONCURSOS tiva, com vários jogOS, de,gresso. Sou' um ve1ho admi� .. rca de Noe' • •• que daremos notícia à par.rador desta terra pelasuá.Ll\

_ te.llÍstória e por sua generosa ESTAMBUL, 11 (U. P.) (MANUEL FERREIRA DE MELO) Como final das comemo-1wspitalidade. Agrad,eço, ao A expedição francesa, che- 'rações, haverá hoje o hn.Curso de Expansão Cultu.raI dr. NerêlÍ Ramos, eminente fiada pelo sr. Jean de Ri- A moda dns concursol' parece que vai diminuindo dicional baile de gala, queter-me proporcionado o en- Presidente da Câmara dos quer, começ,ou a subida do 'em todo o mundo. Naturalmente referimo-nos aos cer- marcará, seguramente, (}sêjo' de um contacto mais Deputados que a esta Capi- Monte Arara, em busca do tames de cousas extravagantes, 'como, por exemplo, do I maior acontecimento socialjnti�o com os intelectuais tal veio participtn, das co- que possivelmente teria so- silêncio, de andar de costas, ele fazer "çrochet", de fa- I do ano. Em próxima ediçãc;>c�tal'inenses, cuja cúltura memorações do 80° anivers- brado d� Arca de Noé. lar no telefone, de leitura, de bem vivei'. Entretanto, à ; da�'e:nos reportagem foto-me deixou verdadeiramente sál'io de ,fundação do'Clube S�gundo' a tradição; a guiza de últimos lampêjos de uma -chama a extinguir- I graflCa dessa festfl...admirado.. Alguns já eram Doze de Agôsto, como con� arca teria pousado, após o.
se, de vez em quanto. ainda se tem notícia de uma o.U � Agradecen�o aos dU'lgen.-meus amigos de lon�a data, I vidado especial de sua dirre- diluvio, no topo do Monte outra dessas estranhas' provas, AgOl'R mesmo, segundo' tes do Clube Doze as gellti;.-outros meu's, conheCIdos em. toda, 4-rjl.ra, a no!;oeste da' Tul'- se lê em um jornal de certa localidade do interior de lezas com que tem distin-encontros furtuito.S e'nutros

I Durante a sua estada em quia e na, fmnteira com a Estado nordestino, foi promo.vido rim campeonato. de �uido os -represelitantes danesta ocasião. se me l'eveJa- l'-'loria�ópolis, � ilustre ca: União_ Sovi�tica. , . so.rvete. O vencedoI' seria aquê-le q-ue apn�sentasse um Imprensa; O ESTADO, na.Tam com suas obras e seu tarinense roi muito home., Essa montanha há muito sorvete feito com a mais curiosa ''matéria''. Assim, apre- pessôa do benemérito e e1l-talento". nageado pelos seus amigos, vem intrigando 08 teologis� -s-entaram-se candidatos co.m sorvetes', de uma infinidade timado Presidente JoséApós, o jornalista soliei- s?mil'adores e correlig,ioná. tas e arqueol()g�stas.·
.

'de qualidades: abób�ra, mate, cana, café, to.mate, gua- Elias, �e!icita ef�si�afnentetou a Slla impressão sôbre o nos. ,
"

" Em 194� uma expedIção raná, gabiroba, etc., já não falandO' {i,essa enorme quali- 0. tradIC.lOnal gremlO fla-movimento criado com o de-
.

O �STADO deseja-lhe fe-ll1o�.te-a�enc�na fez pes-, dade de frutas de mesa existentes l1aquela região do nanopolJtano.;>Ienvolvimento do Curso' de hz vIagem. .Hlll'1aS JUuteIs n�ssa zona. I país. A vitória coube ao ,que pi·od\lziu um sorvete de -.. w- '
"'Itl'/IExpau&ão Cultural, l:espOl1- �••••••••_••••••••••••••••••••

I pitomba, frutinha indefinivel, que quase só tem carôçoi.i.endo o ilustre brasileiro: A Luta- n a' Cor'e� I-a' ie casca, separados apenas pür uma ténue PÔlp�l, �ôr de O tiso ela' (jda-cle.".- 'ITenho a impressão d,
,

, i leite� de sab?l' quase inexistent:. Dizem �?e aqm pe�?ql1-e êste movimento intel'es- • I sul e conheCIda pelo nome de "olho de bOI. E quem :ta ISQU vivamente tôdas as ea- SEUL, 11 (U. P.) - Õ ,�onstatar que a área a'tin- �
a viu bem poderá.imaginar do cúmulo da habilidade que Iroadas sociais em Floriauó- Quartel General da 5a. Fôr- gida se transfo.rmara num é transformá-la �rri sorvete! Temos a impressãO' de que ipolis pela assistência que ça Aérea dos Estados Uni- verdadeiro mar de ehamas. i melh()l' seria água com açucar congelada. .. Enfim, bem Itive ocasião de ver no gran- à(}s Ínforn1()u hoje que, pe- PAN MUN JOM, 11

(U.jl póde
acontecer que o sorvete de pitomba ainda venha t

"
-de salãO' do Clube Doze de la manhã, um grupo de 150 ,P.) - Reinicial;am-se ôn- por aqui figurar nos cal·dápios dos grandes banquetes. '-'lAgôsto. Ê, na verdade, um bombardeiro.s atacou a zo- tem as conversações entre, ,Depois que uma hábil e econômica dona de casa :j'Wovimento digno de., todo. na"da·cidade de:, Fion-�ang, as delegações da ONU e ,dos [conseguiu realizar dÔce de pétalas de rosa, nada mais}(mv?J e, Çle todo o apóio 11es- na Coréia do No.rte, �nde co.munistas. A reunião. dn-) pôde causar surpresa nesse gênero de cousas,.:'fie momento em que t�o -pou-. 'lançou 'pesada' carga" de' ex-- I:00:U pouco tempo' e, ápesar I' x xc<;l,' &e.., cuida, .do desenvolvi-, plos.ivos CtTn-tra.. Vál!ios (}}j'�' 116 nenhuma declaracão ofi-" ,-

xmento intelectual. CQnsíde- jetivos militares e concel1- cial, os peritos julga"m que . ··.fá. que- falamos de concursos, continuemos. Há pesro.-O digno ainda de ser ími- (trações de 'veículos e h'apas há poucas- esperançás de I soas, evidentemente,' que têm. alma de pavão, Como setado _em todo, 0- ROSSO país. vermelhas;,,' Segundo-·, decla- qualquel' progl'esso nas COll- 'sabe, cone a lenda de que o pavão, quando está de cauE me co.nsidero feliz ,por 'rações dos aviadcrres pal·ti- versações, uma vez que os
)

da em leque, imponentemente belo, olha: para os pés e,ter trazido a êsse admirável cipàntes da l'8'j'et:ida ação' verme1.hos nãp deixlu'am en-i vendó-os feios e deselegantés, num contraste lamentá-,?urso � �ínha modf'sta co- m.ilf.t�r, eis resu)tados. a'�-I
trever qualquer ind�cio ca- i veI com o resto do corpo,. cai em Pl'?funda tristeza. Pois

I_labora_ç_a.J" _ _ _ ' ,,_cança:dos .forallL hem, Slg!ll�. pa.z ,.de. .su.pe,nl.l'-.g, lfllp·a,s-se..: b-em�-.-muJta-s pessoas·- ffiHstem aq'tll -que, -em conqiçõj:!s

I', �n:!erl'an�o, em meio à ficativos, tanto que" antes'
-

pôr �Ies levantadn há quin-! análogas, fa�em o mesmo. PeI-o men�s ,tanto é dado s'u->CO.ltemplaç�o. der.; mais eu- de regressarem. puderam �e dIas. ., t . (C_tmu Da ,. pág,}
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_,._.._��� DIRETOR

I!' Rubens de
A rruda Ramos "

,GERENTf �
OCimingas F. �
.f!e Aqui"... �

/J no XXXIX

..,. 11.470

80 CENTAVOSEdiçlo de hoje - 8, pap.
--------------�--------�-------------------_.--------------------

Florianópolis, Terça-feira, 12 de Agôsto de 19-52
----------------��---------------------------

Na Ilha' de Anhafo-Mirim

o dr. 80sl.8VO Barroso, historiador dos mais
rizados, ,lDdDttlD, om de.do de iialestra

, com o redat-or de O ESTADO. ,'.

.i
••

de comemorações
va, data fo'i organ izado, sob
a direção do Presidente
José Elias, coadjuvado pela
diretoria.
Na sexta-feira última, te.

ve lugar, às
_
20 horas, o

Jantar de Confratern ização
dos associados, com enorme

afluência, notando-se a pre- ,

sença ainda do mundo of'i-"
cial. Nessa ocasião, -pelas
geri tis senhor-Itas debutau
tes, foram entregues diplo
mas de sócios remidos aos

srs. Major Elpidio Fragoso,
dr. Nerêu Ramos, Farm,
Eduardo Santos, Prof. CJe�
mentino Fausto Barcelos d�
Brito, Vasco de Olivelra
Gondim, Jaime Linhares,
Jose Gil e Alvaro Soares
Oiiveira.

O· dr. Renato Ramos da
Silva, nessa oportunidade,
proferiu formosa oração,
que os presentes aplaudi.
ram demorada e calorosa
mente.

Sábado, realizou-se brio
lhantíssima soirée, que se

prolongou até alta madru
gada, num ambiente de rara

animação e elegância.
Ante-ontem, no aprazível

recanto de Sant-Ana, os as

sociados foram brindados

- Apresento-lhe, Dona
Udenilda, o sr, Frigidi
no, presidente do nosso

diretório em Cái a Call-
ga,

- Ele com q� ala está:
com o Il'inéu, com (}

Bayel'; com o Collin,'
'com. o Cabral ou c()m O

.

P�úlo }'ontes? "';""_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·DIlA. WLA.pYSLAVA ·W. MUSSI
-'E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSI'
.'

'MécJlcoa

Cirurgia-Clíniea Geral-Partes
�iI\l:&l �p}eto f1 es�eciali2ádo das Do�NÇAS DIf SENHO�

"",'!!oii�. ""'''!l' mD�ern� método9 de dillg�óstjcos e tratament'o.

*""iltT.j�'!'&},)iC1>H1\ � HISTEitO - SALPINGOGRAFIA -'" METABO

LISMO BASAL
.

,':, �1eraJlia por ·ondá. 'curtaa-Ele.trocoagulacãó Ràiill Ultra

'tr",.� fi.l� 'Vermelho.
.

,

!1;'úI<IlQinétie: Ru� Trajano. D'. 1, l° andar - Ildif1cio do MOD-

"""'lIdI"

lilaMri...; Das t às lZ h-oras - Dr..MuSli.

Da. 1& às. 18 bona - Dr•..Mus"j.

Rt;IIid"ncia Avenida 'Prompowski, 8•.

DR. A." SANTAELA
,:Jl,w,_do lI4'lil Faculdade Naciórih de Medicin!l da Uni,.eni-

� �I< �ra1lU).
'.

I

.i!rm"'9 ;por eqJ)C'\)r&n da AasisUnci. a Psicopatas do Di.trito
�.,,;�"

Ih-in.r.- dô Jlospital. Psiqui't�jeo e MaDlc&mio Judici"ri,,' d�
{'.1� Jl'deial.

I lb-i'lIlltfitlo da Santa Casa de Miaericórdia do Rio ele. Jal!lliro:
�:;i9air:a �fídiea - Doença. Nervçsa•.
q<ll!bo:lnl}�rio: Edificio Amélia Neto -- Sala ·i.

DR; I. LOBATO FlLHO.
Doenças do aparelho respiratório
"fUBERCULOSE

RaDIOGRAFIA E RADI_OSCOPIA DOS PULMOES

lIINWêàda: Rua Boeaíuva, l1l4.
':r-ltu: Da.,llí às 18 Dor...

T.:!'08't1:
.

'í é',,:;:r.'!'
..

C'o_f.tIUne: 1.268.
.'/ .....

'

..!_ ..�.:.._.. 1.. '.'lT-,!.'._.:;�'�'

I,.ttasã�'F..m: l.!s85.

_)..

ia.-jõSFBÃmÂ-s:-)iiiTEN�Ó-VRT'
.

M*DICO '1'-
*� Clínica Geral.,... PEDIA'l'IUA

I

.',_Ii-". RlIa l� de Maio, II! - uaJal.·
i ---------:----:-----..,....--------

, �ULTURA - PEDIATRIA .:_ CLINicA GERAL I. DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
C_1iõiio .e Keaidência - Rua Bulcão Viana n. 7 (Lueo 11 MÊmeO

... lIIai-..) - noria�Ópoli8. Dos SerViço. de Clínica Infantil da' AssistênciA Municipal • HOI'

,.WàriD: 8 ã. 12 �oras - Diàriameut". _' I pital de Caridade
-,---.....,..------------ CLINICA MElncA DF; CRIANÇAS E ADULTOS

'ouros - OUVI·DOS - NARIZ E GARGANTA II _ Alereia ..,...

DIt. GUERREIRO DA 'FONSECA ,
Consultórlo:.Rua Nunes Machado, 7'- C�nsult""8 da.

Eapecialista do H08pltal •

'

e \las 16 às 17 horas.

�l"Da �aYelh{'g�m.
.

.' I' Residêllcia: Rua Marechal Guilherme, 6 - Fone: '78••

�a:ai! ]fenda - Refr';tor' - Vertometro etc. Raio X. (ra�
m...",:IIIfiaa -d" Cabeçl\) - Retirada de Corpo. Extranhos do Pulmão I
.� jJ '.

•

lteewta ]lara uJo de OcuJos,
.

f}...�io - V,iaconde de Ou�o
,
....�e).

.
..,illiDdll - Felipe Sehmidt, lU1. - Te!. 11160.

Preto D. l! - ·(Alto. d. Ca.a

i
I'

,.
- • l' iij_'_' .. ",'-_ _ .'_'

.".1 mt. ANTÔNIO MONIZ 'DE ARAGÃO
�. _

.

. .
•.

CIRURGIA TUEUMATOLOGIA
.

Ortopedt.
�1au1t6rlo: .roio Pinto, 18.

lJIea' .JS u 1'1 diàriamente_

�no. a08 Sábad.u.. "

.lIIin,-;: :Bocaluva 186�

�" ....... '7lL
.!,

."

nR. ROLDÃO CO�SONI
':�' Ontrp Geral - Alta ·Cirn.icla - Moléeti•• de. SenÃo,...

;'j
I ....:. é�rqref. cloS.'Tumorel _ "

.• Yal:Bldade de'Medi"ina aa Univereidade de São Paulo.
lIb-�te:nu de Cirur-gia. dos Profe8lorea Alípio Correia

Neto' ti Sy.lla Mato..
t

,'.

I
�. d$ estomago, vesicu.Ja e vias biliare., intes.tino. deI.

� • BJ;D,", tireide, rins. próstata;' be:i.ig';-, ótero, ovário. e lirOIl'l-
.,... '�m_le> lIidracele, varizea e hérnia.

.

,
�...: Dal.2' às li hQra8, rua lI'eüp* Schmidt� 21 (.obrado).

- �IDIS: 1.618. •

. �

�1.1a! Avenida Trómpowlk,; 7 - -r.:Jlltoll. 1.711".
.

,

Bit. MARIO 'WENDHAUSEN
..

C1íDI�a mkdlca de adlÚto�, e crianças
0aiMal.:tirrle --' Roa J-oão Piilt6, 10' - Till. M, 769,
,(;�:: ,I).8S 4 às 6 boras.

'

.

'

.��.:, ltua 'Este"e8 J'úlliol'. 45. Tel: SU.
,.�;r.___

� 'DIt. :TOLENTINO DE -CARVALHO
.

Apfthi�ento �D1 Pôrto' '.Alegre e 'Buenos' Ayr••
�UVIDQS - NARIZ -:- G�RGANTA

Cim••ltório
.

...., JoiO' Pinto, IS -. 19 anda,"'
Diilriament.e das 16' às 18 horas

cirurgia do l'orax

Formado pela Faculdade Naeional de Medicina, Ti8iologiata
) 'J,'isiocirurgiãQ do Hospital Nei:êu Ramo. !

Curso de e8p��i!iliza'çáo pela S N.. T. Ex-interno e Ex-aulstente de.
Ciru rg-ia d'" Prof. Ugo Pi nhai ro Guimarães (Rio).

Consu ltótie ; Rua Fe lipe Schraidt n, 3S.
.

Diàriamente, das 15 às 18 hora� .

Rss.: Ruá'São Jorge n. 30.

- DR. ALVARO,· DE
.

GhRVALHO
.

Di.eilc;al! cÍe Criança.
Cc nsu ltô r io : Rua T'rajà ne s/no Edif. São Jorge - l° andar ..

Salas 14 e 15. ,
'

o
.
E S 'f A D "0

AUMI, ISTRAt;:AO

�edac;ill '! O'ficinas, ii rua. Consethetrn !\ta"a, a. 1_'

Tel. 1822 - Cx. 1'08tal,' 139 ..

Diretor: �UBENS A. R'AMOS.

Gerente: DOMINGOS F,. DE AQUINO.
Representantes:

Representações A. S. Lara, Lt·da.
Rua Senador Dantas, 40 - 6° andar.

Tel.: 22-5924' - ,Rio de Jaheiro.
Reprejor Ltda.

Rua Fe lipe de Oliveira, n.. 21 - 6.0 8\ldal1l;..
TeU .82-9873 - 'São Pau!';".

AS,SINATURAS
Na 'C�pjtal

Ani> •. , , ...• '.. . . . .. Cr$ 178,811

.SI!mÍ!l!tr.e " .... ' . . . Cr$ 90.041

No Interior

I·
\ .

.' .

Residênci-a:- R9; Brigadeiro Sirva Pa-es, s/n. - 80 andar, (Chá
cara do Espanha).

Atenda diàriamente du 1-4 hs. !lm diante.
_,------ -----_,.--�,...,..-------

S. CAVALC:\NTI"DR. M.
Clfnlca exclusivamente de criançal! '

Rua Saldanha Marinilo. 19. - TelÚol'le CM., 718.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médica - ·.oen<;311 de crianças

( T'ratamento de 'Bronquites em adultos e er,íançall).
Copsultório: Vitor Meireles, 18 _- '10 andar..
H'lrário: Da$' �10,30 à·g 11,30 e das 2,30 às 3,80 h�ral.
lte.ídé�cia: Avenida Rio Branco, 162 --Fone 1.640.

DR.-N.....,E-W·-T-O�N"'"""·
.

-D-'A'-V-I-L-A-,
-.....---..

CI rllreia lI'e ....al - Doenças de Serih�ra8 - Proctolorla :
.

,Eletricidade �édlca r
,

CO�III',ltórlo: Rua Vitor' Me�teles n. 18 - 'I'elerone 1.110:7.
Coneults s : As 11,30 horas e à tarde das 16 horas em diante.
Residência: Rua Vidal Ramos, _; 'l'elefon'e 1.422.

10 à. 12

, ",

I
�nu . . .. f_;r$ 200,911

�eme8tre : ", . . . . . . Cr$�' ii9,8',
< AnÓncios mediantes contráto.,,-,.

.

Os originais. mesmo não publicado •. III., ..,a.

d�volvidos:
.

A direçao não se. responsabf liaa pelo. cÓJle.la.
emitidos nos artiios assinados.

DR. ALFREDO.CHEREM'
____.0

Cifra0 Naclona! de doenças mentai•.

Ex�dire.tor do Hospital'Colônia Sant'Ana:
.

"

.". Doenças nervosas ementai.:

Impotência Sexual.
Rua Tiradentes n, 9�
Consultas iJas 15 às 19 hora•.

FONE: M. 798.
·Res.: Rua Santos Saraiva, 54 - 'I!ls.treito.

,. "

ADVOGAD·OS.
'I DR: CLARNO G.,,:,GALLETTl.,··

- ADVOGADO) _;;
.

o" ,

Rua Vitor Melrellell, 60. - F,one 1.468 • .,... FlorianópoU••II
-------------------------------------------------

DR. RENATO RAMOS b1\ SILVA
- ADVOG�DO -

.

Rua Santol! Dumont.. 12. :- Apt. ,_

DR� JOSÉ, MEDEIROS VIEIRA
- A;"VOGADO-

Cllixa Postal ]1;6 - Itajaí - Santa CatarIna
-_'---

"

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO
.

_. ADVOGADO -

'
'

Ru!, Trajano n. 12, 18 andar, sal8. D. 1 - Edifício' 810 J.l'.�.'
(Escr. Dr.,Waldir Bo.ch).

Telefone, _ 1.340�
,

Navio-,motor "Carl Hoept�e"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

.

Viagen� entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

I�scal.as illtel'mediári�s em Itajàí e Santos. ser.do neste último apenas

para o mOvimento de 'Pass�geji'os.
PRóXIMAS SAíDAS:

I D A
de FPQLIS. de rrAJAt

.1

2/Agôsto
. r

.14/Agôsto
2Q/Agôsto

, 7/Setempro
� 19!/Setembro

2/0utub'l'o.
14/0utubro
.2!3/úutnbro ..

7 jNovembl'o
19/Novembro
2jDezêmbl'o
14/De?,'efulbro

VOI.TA
.do ;RIO de SANTOS
7/Agôsto _ 8!Agôsto

• 19/AgÔsto 20/Agôsto
in/Agôsto,i la/Setembro
12/Setembro' " 13/Se,temoro .

...24/Setembro·
.

25/Schembro'
'f/Outubro 8/0utúbi'o

lfljQuiubro _ ,20/0ulul:il�o
,31jOuutbro 'lo/Novembro
12/NovembTo' J3/Novembro ."
24/Novembro 25/Novembro
·7/Dezembro· 8/Dezembro··
19/IYezem:bl'o' .

�
20 /D��;l1bro

12/Agôsto
24/Agôsto
5/Setembro
17/Setembro
30/Setembi'(;)

12/0u-tubr6
24jOutubro
5/Novembró

17/No·ve.mb):o
- 30jNovembi·.Q
12/Dezembro

,.'

o horário de Flprial1.ópoJis será às·24 horas das datas �ndlra:das.

P.ani maí� in�"ortnaqões dil'jJa�-se à. .' •

EMPRtSA :NACI,ONAL PE: NAVEGAÇÁ{) HOEPCl(E
Rua Deodorq - Caixa· 'postal ri.� 92· -:;-:' Telefàné: 1.212.

• .' ._1".. ...... "
"

FLORIANóPOLIS, '_

'.

Sabão

\?irgem Est>_e�iaHdade
da Via.' WETZEL IND,IJSTRIAL-Joluville.' (marca' registrada)

Torna a �.oupa· braniq�issima

o Bar Modelo, situado &\.

Rua Major Costa� •

Tratar no mesmo ou com.·

José Antonio à Avenjda.,..
Hercílio L,uz, ·n. 2.

.

J.

o MELHOR JURO'

5%
DEPÓSITOS POPUURES

•

BANCO AGRICOLA',
RUA TRAJANO, i6

FLORIANÓPOLIS

Al!IsÍQf; ..o ,ESTADO"

ftIJW)_' Uu.aA.'rIIm•.·

• bAo.u··�....·

Elixir d8�NogU8iraÍ
......... ".utI.., ......
...............

. s�9Ã��:RctAt
Esp ECIALJOAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

SociallNa Assembléia legislativ'
Todo loi silêDCio"�II' para a U. D. N.., na séssão de �DlelD.. li
"

Presidiu .8 sessão de 011- Ylmar Corrêa não assumiu neíder, no ensejo daquela cursaI do Governo do Esta
tem. o deputado Protógenes jámais atisude contra o po- missiva, não esconde sua do,
Vieira, Secretários: deputa- vo do norte do Estado, surpresa pela falta de cui- Intervem, nesta a-ltura, o

dos Elpídio Barbosa e Vi- Depois dessas considera- dados oficiais em matéria de deputado Volney Collaç
cente Schneider em substí- ções, acentua com veemen- tanta relevância, pois para Olíveira, o qual interpreta.
tuição ao dep. Clodoríco cia, o deputado Estivalef isto possuímos departamen- as palavras do deputado
Moreira, ora em viagem.' Pires;' que ao Diretório da, to de Saúde, postos de saú- Paulo Marques apenas CQ-

Código Eleitoral União Democrática Nado-' de e outras repartições e mo uma atitude puramente \ \'Constou do expediente, nal não cabe fazer qualquer serviços mantidos com o di. pessoal sem que nela se

cópia do projeto de lei que censura aos membros da nheiro .do povo, possa ver desprestigio às
visa, a substituir o atual bancada do Partido Social O deputado Osvaldo Cabral prerrogativas da Assem-
Código Eleitoral. Democrático e assim repele agradece bléia. Isto é, vai a Palácio.
Apôio do Diretório da U. aquela acusação que é com- Indo à tribuna, o deputa- porque amigo pessoal do sr.

D. N. em Joinvile pletamente falsa, d9 Osvaldo Cabral agrade- Governador do Estado, com
Em telegrama à Casa, o Pôsto de Saúde para ceu as palavras de defeza à ele troca idéias e prepara

Diretório da V, D, N, de Garopaba sua pessoa, pronunciada pe- melhor o caminho para os

Joinvile hipoteca solidaríe- O, deputado Paulo Mar- los deputados Estivalet Pi- seus pedidos,
dade ao discurso do deputa- ques, lider da bancada tra- res, Iider do PSD" e Y11P:lJ' O deputado Ivo Silveira
do Mascarenhas em defesa balhista, deu conhecimento Corrêaf do mesmo partido, depois 'de dizer que também
do dr, João Collin e contra, de -um abaixo-assinado diri- QuanUl,aç telegrama do Di- tem ido a Palácio mas sem

os deputados Oswaldo Ca- gido ao presidente daquela rétório da U,D,N., só tem a ter logrado êxito em seus

bral e Ylrnar Corrêa. agremiação partidária, no dizer que aquele órgão par- pedidos, aproveita para eo

Cursos Jurtdicos no Brasil qual os moradores de Caro- tidário terá, em tempo opor- licitar °ao deputado Paula
Transcorreu ontem mais pava pedem a instalação de tuna, a resposta que mere- Marques que, ao falar sô-

um aniversário da fundação um Pôsto de Saúde, ce. bre o pôsto de saúde de Ga-
dos CUTSOS Jurídicos no O nobre parlamentar sali- ropava se digne incluir,Prédio escolar para Paulo t bé did d dBrasil. enta que de acôrdo com seus .am em o pe I o o povo 6

Data de grande significa- principios e coerente com
Lopes Paulo Lopes, tendo aquele� O deputado Ivo Silveira p 1 t eg d

-

lt 'suas atitudes anteriores, ar amen ar ass ura o queçao para a cu ura nacio-
recorda sua indicação nara fari com maio prazernal, não Jjlassou desaperce- não apresentará nem proje- 'conseguir um novo pn�Ji() 00 d

a

d
o

d
1:

"

..
'

biela na Assembléia Legisla- to nem indicação, 'porque ig- s' eputa os u enístas SI-
para as escolas reunidas de I' '"tiva, nora se o Estado tem recur- enciar ..m
Paulo Lopes, como até a Causou espécie,' ontem, oO deputado Coelho de eos - para instalar esse me-

t d t
-

t 1 hpresen e a a nao en la u- silencio dos deputados ude-Souza, vice-líder da U,D,N, lhoramento, mas promete id I t' f �

VI o qua quer sa IS açao riistas, quando foi lido e co-requereu e justificou um vo- entender-se pessoalmente, a t d E ti ,
. por par e o xecu IVO, ve- mentado o telegrama do Di-to congratulatório, ressal- respeito, com o sr, Governa- ti

"

iad
'

se na con mgencia , e voltar retório de .J'oinvile, solidá-'tando a importância da efe- dor Irineu Bornhausen., '

tI'ao assunto, pOIS o 'U ua pre- rio com o deputado Masca-meride, que representa mar- Em apart'e, o deputado d' 1 d I d' t
'

, 10 esco ar aque e IS nco renhas e -contra o deputadoco inicial de um dos mais Ivo Silveira es,clarece que estâ em pessimas condições, Cabral.autentieos aspectos do nos" já encaminhou à Casa, um quasi ruindo, Não aprei\(!l1-so progresso, projeto de lei justamente Parece que.. neste parti-
tara, na ocasião, projeto de cular, todos tomaram parti!Jara conseguir o referido leI' cria.ndo '1m gl"lpO e.oc·,"-Solidário com as palavras 't d 'd

c c "� do ao lado,do repl'esentantepos o e sau e e nestas eon- lar, pOl'lrue não há em Punlodo representante udenista, siderações' pediu fosse o Lopes, a população escolar
úcasional de S�o Francisco

em nome do PSD falou o memorial lido, juntado ao
do Sul contra o companhei�

deputado Lenoir Vargas necessária para esse tanto. 1'0 de tôdas as horas .

F
. seu projeto de lei, visto ter As éOIls'l'deraço-es do d"pll.en'eira, que teceu belas _

c Enfim, a política tem dis�a mesma finalidade, tado Ivo SilveI'I'a. Sllscl'tamconsiderações em tomo do' OM so
assunto,

• O deputado Paulo ar- aparte do deputado Paulo .._-;.:...�..._..__.....*.__........-.-...._

O deputado Estivalet Pires ques responde que não terá Masques, com a declaraçã!:l C'OO'fereAucl·aa menor dúvida de atender de que cOllcorda eom a l1-_"-repele as insinuações da,u: . , -

ao pedido, mas antes cum- g.ente necessidade de ser .Ia-D. N. de JoinvHe . , .

d f' 1 No Auditório do InstitutoO prn'.a a pr0m.essa •
o a ar do novo pre'dl'o escolar' adeputado Estivalet Pi-

d Ed
-,

"'D' V Ih .,'pessoalmente ao SI'. Govel'- Paulo Lopes, e t ucaçao las e o,res, tornando a· .ler o tele- nador' 1)I1I'a sabeI" se ha' ou na próxima q"'a,rta-feira, às,
.

O deputado Volney Colia,- U
grama da V,D,N, de Joinvi- �

'b'l'd d d 11 horas, o nosso colega da1e para melhor conh�cimen- nao pOSSI lIa e e ser
ço de Oliveira, em apill..tl',concI'etl'zada a medI'da 'st imprensa carioca sr, Antô-t d b

'
. , I o diz ter sido procurado POl'o os no res deputados, diz

par'a na-o "'el'der temp c m nio Pedro de São P2.yo, ,emt d
"

1J o o
uma comissão de moradon'sratar-se e uma atittide es·

pI'ocesso m ;to mOI' s
'

homenagem ao sr, Governa-, 1/ , u. - o o e as de Paulo Lope", 'os qual'ssenCla mente partidárIa, e a,
e 'ln d tI'

�

àor da Cidade e Secretário'I -

f'
. vez s, 1 pl'O U VOo lhes fizeram sentir a impe-e e nao se re ererIa se não

de Segurança, realizará umafosse o fato de ter sido CI'- Água para o Grupo da riosa necessidade de ser
palestra sôbre "Os proble-tado um representante do Trindade· -construido novo prédio, ci-
mas Sociais no Brasil".seu partido. O deputado' Vicente Sch- so contrário terão que reti- ',._oJ'''''..................._....._....._

Em aparte. o d€putado neider, que' há tempos apre- 1'ar os filhos de frequência, Ibuso re"vI'It8DI""Ylmar Correa reafirma que sentou indicação no sentido Vm aparte do deputado ", ."'., '
:u

nem o deputado Osvaldo Ca- de ser fornecida água, enea- Est.ivalet Pir�s .provoca a que 'a 'VBL' -concorra, ela
bral nem ele haviam feito nada ao Grupo Escolar da resposta do deputadó Mar- mesma, para, a desmoraliza

Trindade, ocupou ontem a

I
ques, o qual explica que ção do Govêrno, quando .

a

tribuna para dar conheci- cost�ma ir a Pa,lácio, ,por- P?pl:1açãp está a reclam.àr,
mento a seus nobres pares que e sempre muIto bem re- dlarla,mente. contra êsse
de um oficio recebido a res· I cebido, '

e· lá trata pessoal- abuso, quànd'o o leite não'
peito e onde se aplaude à- mente de todos os proble- I dá par-a atender as casas

quela iniciativa e ainda se mas de interesse do -povo, 'amiliares, por ser o consu

fazem importantes consiçle- Em novo aparte, 10 depu- mo muito maior do que a

rações sôbre a inexplicável tado Estivalet Pires di&- produção,
,situação em que se encontra corda do deputado Paulo 1!:sse abuso, que cQnstitui
aquele estabelecimento de Marques pois se os deputa- privilegio, e todo privilegjo
ensino, em cuja frente pus- dos se acostumassem a ou- é odioso, não pode persistir,
sam os canos da adutora vir, antes de tomar qual- sob pena das autoridades
sem que o precioso liquido quer iniciativa, a opinião do estarem pactuando com es

seja fornecido aos alunes. Executivo, a Assembléia a- sa modalidaqe de desorga-
O deputatIo Vicente :!kh. cabaria se tornando uma su.- nização administrativa,. ,

_ANIVERSARIOS
!
lamentar se tem havido com

Dra. Wladisla,�a W. Mussi elevada compreensão das
Regista fi data de hoje, o responsabilidades do seu

:a.nin�rsário natalício da mandato, razão porque a sua

,"�xma, sra: cita, Wladislavá atuacão há Rido pautada pe
\V, l'vIu;;:sl, esposa do dr, An- 10's princípios democráticos,

.

-tilflio Dib Ml1ssi. �édico re-

f na conquista de soluções
-sidente nesta Capital. aos problemas que o tem

A ilustre dama

ll.l1iversa-1 preocupado,
..

vrante, que é médica huma- O ES'l'Al)Ó se associa às
.nitárla, receberá hornena- muitas homeuag'ens de que,

-gens do seu vasto :-irculo de

t s:m dúvi�a, será alvo, n,o
-amízades na sociedade 10- dia de hoje, pelos seus amr-

",,·a1. gos, admiradores e correli
O ES'J'ADO cumprimenta- gionál'ios�

-,1, respeitm;amente, FAZE1\{ ANOS, HOJE:
De.p, Enerí Teixeira Pinto - 'Sra, Sabina Silva, es-

Transcorre, hoje, o ani- posa do sr, Ceciliano Silva,
"';-ersário natalício do sr, comerciante.
'Dep, Enorí Teixeira Pinto, - Sr, Walter Cerqueira"
-elemento destacado das hos- Lima,
't ,s (lo Partido Social Pro- - Sta, Marísa, filha do

_1n'€s'lísta, sob cuja legenda sr, Adalberto Sabino.
foi eleito. - Sta, Masla de Lourdes

Na Assembléia Leg islati- Silva,
'va do Estado, o il ustre par- ,--'- Sra. Naz ir Jorge Mo

rais, esposa do sr, Manoel
,..,..��......"._,._......._•.".-�.., Morais. representante co-

mercial em São Paulo,
- Sr, Edison Machado

Vida
-,

12 DE AGOSTO
À data de hoje recorda-

tT.GS que:
- em 1.531, chegou Mar-

tim Afonso
-

de Souza, com

,sua Esquadra, a Cananéia;
- em 1.646, os Capitães

António da Rocha Damas e

Braz Soares repeliram os

110J;tndeses nas proximida
. def� de Olinda;

- em 1.778, na 'cida-de de

Salvador, Bahia, 'irrompeu
um movimento revolucioná
:Ôl\ conhecido como a "In-
,,'Confidência Baiana"; -

- em 1.816, o então l\'Ia�
jor Manuel Marques de Sou-
'-za (segundo desse nome),
-tomou e ocupou Santa Tere-

-

�a, na Banda Oriental do

-Uruguai;
- em 1.823, redigido por

J08é Bonifácio Caldeira de

4ndrada e Silva começou a

circular no Rio 'o jornal "O
·

-Tamoio" ;

� em 1.833, Itajaí, San-
:ta CataI'ina, foi elevada a

categori3i de séde distrital;
� en1 1.834, foi promul-

1!,ado" o Ato ÁdicÍDnal a

(jonstituição '-do IÍnpério
-

Brasileiro;
- em 1.887, travou,-se o

,combate do Triunfo, no qual
· o Coronel da Guarda Nacio
na'l, Gabriel Gõmes Lisboa,
foi vencido pelos caudilhos
da l'evo�ução rio,grandense,
comandados por Neto, aque
'1e, faleceu em combate;
- em 1.869, no assalto de

·

'Peribebuy, roi morto o Ge
,ner:al João Manuel l\'Ieul1a
B�rreto, nascido em 7 de
_Julho de 1.824;
- em 1,872, em Florianó

polis, foi fundado o Clube
t1U�, ainda hoje existe: al'ua

, Jnfio Pinto, eom o nome de
"Clubid2 de Agôsto", A sua

rligna Diretoria aqui formu
'1amos votos de felicidades

.

ndministrativas ·para que
possam perpetuar as h'adi
�ões ligadas pelas suas an

·-tecessoras;
- em 1.944, em Tarqui

nia, na Itália, realizou-se a

primeira inspeção de che
fes americanos as tropas da
Fôrça Expedicionária Bra
�ilejra, em operações de
guerra na Eu l'opa,

André Nilo 'l'adasco

Lima,
- Sr, Zanzibar da Silva

Fernandes,
- Sta. Maria Souza,

FAJ�ECIMENTO
Artur Pedro Carreirão
Em sua residência, à A

venida Rio, Branco" 72, .fa
teceu, domingo último, o sr.

Artur Pedro Carreirão, fun
cionário aposentado do Te
SOUl'O do Estado e pessoa
muito relacionada na socie
dade loca!.'
Descendente de tradicio

nal família catarinense, o

extinto era pessoa estimada
nesta Capital, pelas suas

qualidades de' espirito e de

cOl'áção e foi, durante 1011-
gos anos, honrado servidor

públieo,
Os seus funerais se reali

zaram às 16 horas de on

tem, com grande acom1)a

nhamento, no Cemitério PÚ
blico de Itacorobí.
À exma, família enlutada

O ESTADO apresenta eon�
dolências.

. .

Sra. Etelvina de Brito
Em São José, on,de resi

dia, ocorreu o falecimento
da sra, Etelvina de Brito,
ali muito estimada, O sepul
tamento efetuou-se ontem,
em Itajaí, donde era natu�
mI.

duram ... duram ...

duram ...1.51)

�

/�
\

- �\
,-dI

r

U

qualquer :l'eferencia menos

digna ao povo de .Joinvile,
O orador, agradecendo o

_. aparte, declara que precisa
mente fora êssQ o motivo
que o levara à tribuna, pois
queria dar seu testemunho
de não ter havido, nos dis·
cursos dos referidos depu
tados, a mínima ofensa à
f]igniqade do povo ,ioín vih�11-
se, Acentua o deputado Es.
tivalet Pires que lhe compe
te tornar bem elal'o, eomo

lider de ban'cada, que o dep:

AVENTURAS, DO
"

-M TRF'T ....

ZE tJ. ,.,- A
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fO Estado...

. (

,�.. "

Desastrose etueçao do
Paula

.

Ramos na 3a," ro�a�a ..: .

Hercílie
.

Luz, único· invicto" do
Campeonal'o de �mador�s
DERROTADOS COLEGIAL E BANGú - TORNA

RAM A ,PERDER .POSTAl, E AMÉRICA, SENDO QU:E
�STE FICOU COM A "LANTERNINHA" - REH.A:BI-:
LlTARAM-SE IRIS E- FLAMENGO - O TREZE :QE

MAIO VENCEU POR UMA PENA MÁXIMA

Tivemos, domingo, a ter- INC<\PAZ DA MAIS LEVE REAÇÃO, O

TRICO-J
Aos 35 minutos, um toque

caíra rodada do Carnpeonà- LOR 1<'01 'AMARGAI\'lENTE DERR01'ADO PELO BO- de Dinarte, ocasiona, pena

l to de Profissionais; na qual CAIUVA, CAMPEÃO DO TORNEIO�INÍCIO,. POR lidade máxima. que Raul

pelejaram os elevens do 4 a O. - CHINA (2), RAUL PENAI...TY E -ADíUO" OS cobrá , muito' bem, obtendo o

Bocaiuva e do Paula Ramos. J\fAHCADORES - GOLEADA MAIOR SOFREU O 130 tento.

Reaparecera m a m b-o s ONZE ASPffiANTE PAULAtNO: 7 a 1. Faltando apenas dois 'mi- A assístência foram bem

após o "inituim" do,qual' I nutos, Adilioeompletou á mais numeE053S· que nas

, ,foi vencedor ri pelotão da Assim, 'confuso, inseguro, do que em algumas ocasi-: contagem. Resultado: Bo- duas primeiras rodadas, o

�'[arinhlj..' i
fornecen o conjunto da ",es- ões 'chegou a provocar o caiuva 4 x Paula Bsmos O. que atesta, o interêsse do

,; ,Já três rodadas, a que trela solitária" á sua "tor- recuo do -quadro. Precisa Os quadros público pelo vitorioso certa-,

I menos convenceu. cida" 'um espetáculo triste, acançar mais. BOCAIUVA - Bubi, Bon- me. _I
Isto se deve, em 'grande com o adversário martelan-' No "onze" vencido, ne- ga 'e' Theodoro; Assadí Raul Perde o Bangú a liderança

"

d desastre.La
' 'C·' e a Invencibtlidadeú)al"te; ao desempenho desas- do impiedosamente o seu nhum se salvou. o esastre. e Sebastião; Lebeta, arri-

:h'ORO do "oríge" palaíno di:" último reduto. Quatro ten- Jaime não repetiu suas ço, Romeu, Adilio e China."
.

Empolgante o jogo inicial
Vencido por uma penalída-

·jgido pai' Waldemar Foi'- tos "a zér� não é placard boas atuações nos ensaios, PAULA RAMOS - Jaj-: da terceira 'rodada, sábado
de o América'

!l-erólli. que se admite a um dos cha- falhando no 10 tempo. Di- me, Dínarte e Katcipis; As- efetuado, no estádio da rua
A manhã futebolística de'

Bem melhor que no. tor- madoã "três grandes" -do fu- narte e Katcipis, regulares. trogildo, Valério ,e. 'Jaime, Bocaíuva, •

domingo teve inicio com. o-
neto-inicio o Bocaíuva, em- tebol 'ilhéu. Melhor sorte- Valéria decepcionol bas- Wilson; .T'elrno, Anastácio, A equipe do Bangú, que

encontro entre Treze de
bera não tenha agradado to- para os comandados de tante. Astrogildo esforçado. Moacir e Jacy. vinha de dois bonitos triun-

Ma.io e América que trava-
talmente, pois muitas falhas Anastácio no prxóxima vez. Jaime não é jogador para , O Juiz fos ôbre o Irâs e o América,

ram um combate rehindo e

"",odef ser apontadas, residi- Altos e 'baixos desempenhar a função de A direção do prélio este- foi batida espetacularmente,., .

,

"d FI equilibrado. '

,<lindo a maior pai,te no CeD- No vencedor, em plano de médio avançado. Wilson e ve a cargo do sr. Norberto pelo "onze o amengo,
No peJ'íodo inicial não 10i

tro da intermediária, onde destaque O· médio volante -Jacy, marcadíssimos, nada Serratini, que se conduziu um dos últimos colocados,
alterado o marcador, o que

Raul foi uma negação com- Assad que se relevou muito puderam fazer. Moacir, A- satisfatóriamente.: grande- pela apertada contagem de
só aconteceu no segundo pe-

pleta. cavador e entusiasta. Bon- nastácio e Telmo, pé-ssimos. mente auxiliado pelo ótimo 2, x 1.
riodo, favorável aos trezis-'

Superior o Bacaiuva ga e Sebastião sobressai- Os artilheiros comportam e n t o - dos 22 Para OS rubro-negros
tas; gracas a uma penalida-

O quadro orientado por, ram-se pela marcação se- Um tento acusou a pri- players, marcaram Zico e Brito e
de máxima muito bem exe-

Zabot não teve dificuldade- vera exercida sôbre Wilson meira fase. "Marcou-o o ex- A preliminar
- pará os alvi-rubros Tito.

cutada pelo pivot Botelho.
alguma pára passar pelo e Jacy. Bubi praticou segu- trema China, atirandd de A partida preliminar foi Júlio' Camargo teve bom

As duas equipes atuaram
tricolor da ôraia de Fora. ras defesas. Theodoro regu- fóra da área, tendo p guar: vencida também pelo, Bo- desempenho -na arbitragem

obedecendo as seguintes
O <,'lU ri-celeste já no in í- lar. Raul, como já dissemos dião Jaime calculado . mal caiuva que marcou sete ten= do cotejo.

f-,

Os quadros atuaram as- 'ormaçoes:cio era senhor da situação. acima, foi figura apagada'l a trajetória da pelota. tos contra um do Paula Ra-
E não era sem razão, já Lebetinha esforçado. China

j
No segundo período, aos mos. João Sebastião da Sil- sim organizados �

.

_ 'l'REZE _ Climaco, PUnia
que encontrou o.Paula Ra- apareceu pouco, mas teve

122
minutos, por intermédio V8_ foi o "refferée"; agra- FLAMENGO - Osni III,

e N�talino; Bazinho, Bote-
mos num dos seus piores a honra de 'tornar-se o"sco- do mesmo China, conseguiu dando. Osni II e Olvaro ; OsniI,

lho e Plácido; Edgar, GU,e-
dias. Teve muitas falhas o l:e1''' da tarde atua mais 11a 'o Bocaiuva seu segundo ten- A renda 'Brito e Mazola; Jair; San-

des, '\-Valter, Amauri e Hê-
esquadrão J.)o.(),u�nse, mas, defesa que no ataque, sen- I to. Fraco o movimento das tana, Zi�o, Sombra e Sadi ..

todavia, soube impor sua bilheterias: Cr$ 2.t05,00: BANGú � Ailton, Ario- li°Á.MÉRICA '--:- Rubinho,
classe, vencendo' de modo

f' I
,. valdo e Delcir; Cidade, Ben- V· J

.ti Y

G d Mezinho e !tor;· acare.
categórico. ran ' e. estlva promovera jamin e Barbato; _Ací, Melo,

Trilha e Arman.do; Mõzart.
'Por quatro vezes os rapa-

A D fi
..

f'
· Wilson, Tito e Mayrink.

d" Od'l D {i;
zes da jaqueta azul-amare- a' •

-
.

_ aVIO, -errar" l-Carnoeonato E��:i���:Ç��s��a�i: li- :�:�i�e eco, 1011 e &-

�
. la encontraram o caminho I" Juiz: Américo - Devólia

.

d
'

E I ea os esquadrõe do Iri!3 edas redes, tendo am a um Pr'omovido pela Associa- A',s ,16,10 horas - Parti- . seoar" (bom).Postal Telegráfico, êste úl-tento anulado, de autoria cão Desportiva Flávio Fer- da de Honra - Taça"Te-' o- Está se aproximando a timo campeão de 51 e do .

de Lebetinha. ,r'ar'l', realiza-r.se-á, dia 17 rtente Olimpic,'o" - Botafo- . :Firma-se na, liderança o
semana da "Pátria", sem "initium" de 52.Está o Bocaiuya em con- do corrente, no estádio "Tte go x Vendaval. Hercílio 'Luz

.

que as autoridades �ncal're- Brilhou a turma da Ave-dições de reahzar algq 'gran ceI. Nilo Chaves", do 14° Taças' "Eficiencias" - Com o jogo entre Hercí-
gadas do planejamelito de nida Trompowski, terrninan-dioso no certame, desde que Batalhão de Caçadores, um "Dr. Arnoldo Cúneo", . lb- Luz e Colegial deu en-
festejas tenhàm tomado pro dQ _por abater o forte con-Eeus defensol'ês se subme- interessante festival fute- Ao clube que se apresentar • cerramento á rodada 11. 3.

. . vidências afim de encaixar junto dos postalistas pelot:"m a �xercíclOs coletivos e bolístico, cujo programa es" melhor uniformizado. Prélio inteiramente favo-
.

a realização do. 10 CAM� escõre d-e 5 x 4, rehabili-. físicos 'com, intenSIdade. tá assim elaborado: "Prof. Waldir Campos - rável aos hercilistas que.
O· I d d' PEONATO ESCOLAR, que tando-s.e de seus dois ante-s e ementos e que, lS- -.

-

I Ao prseidente do 'cl_ube 10 acentuaram domínio no gra-. reuni:! os Grupos Escorares r10res fxacasso.;;: '

põe. o Bocaiuva satIsfa�ern '

A's 8 horas � Taça �'Li- colocado -na venda de tom- mado, marcando nada me,-
de ,Flori�nópolis e dos mu- O Postar vencia por 2 x Q,

- quér física quer - técnica. ,vraria Líder" - Ponte Pni- bolas. nos ,de 7 tentos, e dando en-
,Foi uma vitória de gala, ta x Caravana. I "Edi6 '0. Fedrigo" _ Ao llicíp10,s vizinhos. dai podendo-se ver como

séjo ao adversário de so-
.

. I Ainda não foi instituído brilhante fo�.:I reaçã_o do,verdadeiro presente de am- Als 8,40 horas - Taça clube menos vasado
. mente tirar o zero do mar-

I
' pela SECRETARIA DE l1'1s.versárío, pois ante-ontem o "Dl'. Osmar Cunha" - Ola- '''Irmãos Amin" - Ao EDÚCAÇÃO O TROFÉU 'Li<!o (2), Maurity (2) e

cador, por interm;dio de.

quoerido grêmio estr.e.itense ria x C_ E. IAPE.TC. I club.e ,mais disciplinadoem· ,ZÓ,CIDADE DE FLORIANó- Teive golearam para o ven-VlU transcorrer· maIs, um A's 9,20, horas - ,Taça campo. I No lo tempo ç placard
1

' POLIS, além dQs' prêmios cedor enquanto que os goals,ano de lutas em pró do fu- "Antonio Apostolo" - Ford "Miguel D_aux" - Ao pre- era de 2 x 1.individuais. do vencido foram consigna-tebol florianopolitano e ca. x Cruz e Sousa. side.nte do clube 2Q .coloc.a- -Os Jtoals do ,vencedor fo-
tal'Ínense. 'A's 10 horas Taça do na venda de tombolas. ,

.

O í_'eferído tróffu será de' dos por''FeniaiIa'o 5? 'sendo
ram de autoria de. Odilon.

F 1
. < • �

pOS$e transitória. um de' penalty),. viróca e '

'racasso tota do onze "Dr. Ismar Nascimento" - "Farmácia Catarinense�' '. (3)-, Aço, Walmor, Diogo €i-' " Aguardemos o pronuncia-' Adércio. "

,
paulaíno Saudades x Bangú. - Ao c.Jube que conseguir Bas:L.'1ho.
F' melito do Inspetol' de E. Fí- Péssima atúação do árbi-ornerolli fO�'mou o con- A's 10,40 horas - Bron:- maior número de tentos.' ,Com esta magnífica VÍ-

.

t d h
' sica. / tro W. Tavares. '

Jun o, eu-l e as instruções "Dep. Volnei Colaço de Oli- Outros prêmios , tória consolidou o Hercília
,que julgava convenientes a veiar" � Vasco da Gama x Copa TODDY DO BRA- Luz sua }Xlsição de líder
uma boa apresentação ,e o Duque de Caxias. SIL S. A. - Rio de Janeiro

,/ resultado foi o que todos vi- A's 11,20 horas - Taças ao Clube' que ,passar o C ..,oit C·f d· dmos: o esfacelamento total "Hotel CaciqUe" ..'::,.- Crüzei- maior número ,de Tombolas.
. ampeona O 1 a·, tOO

,

e
do quadro. 1'0 do Sul x Balneário.

-'

Copa MANOEL' BARCE- Ati t"Não teve el1ergias sufid- A's 13 horas. ,�, 'Taça LOS - Rio de Janeiro 'ao eIsmo
�ntes o conjunto para fazer "Café Expresso 'Pinguim" segundo coÍocado na ve'nda ' O Ca].endál'io 'Desportivo gioI).al de atletismo, o queface ao maior volume de .10- - América x Hing Ifu_ng. de Tombolas, vo da F:ederação ,Atlétiéa, lhe dará direito de partici-
go. do pelotão adversário. A's 13,40 horas:'__ Taça Taça, A ELETRO-TÉC- Catarinense para 1952, mar- par do estadual.

:Nem tão pouco soub� evi- "Jupy Ubisséa" Cara- NICA ca pa;a o· dia. 31 dêste mês Ainda não foi 'pelo Conse-
tal' a goleada. murú x São Pedro. Taça, DR.' J. J. CÁBRAL a sua realização. lho Técnico da .FAC, elabo-Todos pareciam 'coladol:!

. A'f!, 14,20 horas � Taça Taça D�P. VILMAR, As provas do certame ci- rada as instruções para o
110 gramado, dominados pe- "Superball" Corintialls DIAS tadino são tôdas as que in- campeonato Citadino, prin-la fádiga, sem forças para x Soberana. ' Para' os 30. 40, 50 e 60 co- tegram o campeonato esta- cipalmellte no' que se l;efe-
esboçar a mais leve reação. ' A's 15 horas - Taça! locado-s na v�nda de To�bo�· dual pal:a ql.laJquer classe: re a data e hora para a en-
Tombou o Paula Ramos "Antô,nio Meneguzo" -lIa. .' Presentemente, dois clu- tr�da de in.scrições.<Ie maneira a merecer cell- Flamengo x Santa Cecilia. Uma oarteii'a para notas, bes vem tomando parte nos Sem cal;áter oficial }Xlde

s�ras, mu ito embora ,tinha A's 15,40 ,hora.s Taça I'
of�rta da

.. ."Relojoaria
,Dia- certames desta natureza, mos infol'mal' que as in,scl'Í

SIdo de uma dealdade a to- "Câ.I��l'a l\:Iunici?al" - Fer- ma;nte '��ul", para. a Tdm- prevendo-se a participação ções serão recebidas' até o
da prova. l'OVlal'lO x Flummense. '

,

bola premIada. do Lira no campeoa-ato re�' dia, �7- <}o CO;l'rente.
- ,

Com quatro bons

encon-l
Os' quadros foram êstes r

tros, a F. C. F. deu prosse- IRIS - 'I'ércio, Moreto e

guimento, sábaâo e dom in- Lili: N�y, Ros.inh.a e Gessy ;
go últimos ao Campeonato ReI�e, LICO, Maurtty, Raul e-

Amadorista da cidade. Teive.
"

POSTAI, - Wilson, Ag
naldo e Pé de Ferro; Carli
.nhos Amaurí :

e Pintado;
Fern'ando, Adêrcio, Cirôca,
Delamar e Laerté.
Renda da tarde de sába

do: Cr$ 240,00.

invicto.
Juiz André João AIldra

'; de,' bom�

HECILIO LUZ Paté.
Waldir e Nelson; Durval"
Anjor e Pata; Aço, Údilon,..
Éa;;fnho, 'W.almor e Diogo.
COLEGIAL _

..

, Colaço.
,Arilton e Alfredo; Eg-ídio>
Anibal, e Cuca; ZÓ, Barata.
Santiago, Sabino ,e Nado.

-

O meia Sabino deixou o

,gramado quando eram de
corridqs 10 minutos de jo
go, tendo um dos dedÇls fra-
turado.

, .

Renda da mabã de domin.-
g''Ü 1 Cr� 400,G&.

'

� .�. t

\
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\Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FE�TIVIDADES EM ÇOMEMORAÇAO AO 80°

'I
DIA 12 � ,TERÇA.FEIRA - GRANDIOSO BAII.lE

, ,,;:\NlVER�ÃRIO -'

DE, GALA - Qrnamentação deslumbrante nos salões,
- P R O G R A M A -' NOTA: As inscrições para o JANTAR DE CONFRA·

'DIA 11 - SEGUNDA-F.EIRA - NOITADA'ÉSPOR. TERNIZAÇÃO e para a EXCURSAO. a partir do próximo
"Tt'VA '- Jogos de Basquete -'- Valei -; Esgrima.;/ .dia.25, poderão ser feitas por �odos srs, associados que

desejarem 'tÓmar parte. Ta"mbém' contlnüa abe�ta a II

j1( ins�ri;ção_: p�ra as senhoríjas que d�s,�j'areDt de.�
, Horár'ie do expediente na Secretaria: Da� 8 às \,J
!'toras diàr,iamente., }'

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

,

ll)ia-rj,O da Me'r�pol�
€Alvarus de Oliveira)
'o avião da Cruzeiro do

. ,Sul singrou os ares' ás 14,40.
Largávamos Pôrto Alegre
"'Lllh.l branco era banhado pe-,

,

I·
lo 5017 aquecendo 'um pouco

;,.<l metrópole gáucha do frio

"llue a toma nesta altura do
ano. Frio gostoso quando o'
sol 'aparece, mesmo com o

.rninuano a' cortar o espaço
-corno um assovio de, gêlo.
.Porque quando chove 'e ven

-:ta, I) frio deixa de ser gos-
-it;osf);- para ser cortante ... pa-'
Tecendó penetrar at� os os

.sos.

Deixamos a cidade oe 1:U
-rina:mos para a costa, sobre-
-voando região de grande
""plateau" onde há corte es

ii€tacu lar, com abismo' inter-
I '

.minável. Parece que a na-
. ÍLlreza brigou com a monta
nha e deu-lhe urna navalha
-da na cara ...

.Depois ,o 'panorama mudou

por completo. Passou o "pla--
--teau", e veio a vegetação
-exubérante de Santa Cata-
-rina e depois Paraná. Vi-

-

moi' algumas' cidades do al-
to, -entre elas Paranaguá
com seu pôrto. Continua
mos a revoada e a três ho
-ras e pouco estávamos sô
'ril'e São Paulo. A noite caia
'e o sol vermelho de verg-o
-nha, escondia o rosto atrás
das montanhas que emoldu
-ram as terras bandeirantes.

O piloto nos' disse: - Va
mos já. Se demorarmos mui
-'t.o o teto se _fechará e fica-
remos' presos." O compa
--nheil'o de viagem pergun
'tou: __: Por que- voçes não

-carregam a chave? Por que
-deixam a "porta" fechada 't
,-

Decolamos logo e a nebli
"na já descia célere sôbre a

.

capital' paulista, Asiim pu
demos Ver São Paulo, na sua,
grandeza, na SUa extensão,
na su� 'beleza arquitetônica,
com seus grandes arranha
céus apontando o f irrnamen
te, disputando o páreo com

as suas .múltiplas chaminés
-- característica do maior
centro industrlal da Amêrí
ca Latina. Parecia que a ci

dade s�ntia frio e puxava o

lençol fino de cambraia pa
ra cobrir o corpo nú : -'-:' A
neblina ia envolvendo. São
Paulo carinhosamente e o

avião - a foi deixando para
trás.

,

Quando, hora e meia de- •

pois, ávistamos uma faixa
de luz que denunciava Jaca
repaguá, aviso de "Ai vem

o Rio', fomos sentindo que
a cidade maravilhosa tinha

• 71

leve camada de neblina POl': Aug.: Ben.: Resp.: e SubI: Loj.: Cap.:
cima. E quando vimds Co- "REGENERAÇÃO CATARINENSE"
pacabána só a distingui- De ordem do Resp.: Mest.: tenho a honra de convi-
mos como uma nebulose, pe- dar aos Ih!.: ativos de tôdas as LLoj.: desta Capital, bem
lo reflexo da luz exuberan- como, a todos os IIr.:, regulares, -de passagem por êste
te forçando a neblina ... En- Oriente, para as solenidades da Sess: - Mag.: de Inic.:
tramas assim na �uanaba-" que terá lugar, DO próximo dia 15,

- às 19,30, horas, em o
ra. Mws de repente o avião nosso Templo à Rua Vidal- Ramos número 80.
mergulhou nas nuves bran- Flcrianópolis, 9 de' agôsto de 1952.
C:1S e densas e descerrou pa- P.: G.: F.:, 3.:

.

ra nossos olhos sempre ávi- Sec.:
elos por ver o 'Rio - a 'mais

'

bela cidade do mundó-
iluminada na :'\ua féerie for
'mosa. Estávamos

-

em casa,
com um suspiro e -com um

"graças a "Deus". Porque
viajar de avião é muito bom
muito rápido e muito 'gosto
so, mas a gente só conta

vantagem depois que pisa 01
f.

I

solo J'rme... I
, 1

OASAKmom,au ••tr; �

baf.oZ;••01
.

�..,. ..e..... IVIctor,Vilnl.. , Dl..... .
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. Distribuidor

C.RAMOSS/A
Comercio - 't'l'ansPQrtes
Rua João Pinto, 9 Fpolis

" .ih,,- I, J
/

s-: '.�
·/t,�}

. Diariamente
'

RIO-SANTO<! - PARANAGUÁ -'CU�ITIBA - J'OINVtL..E -'ITAJAí
FLORIANÓPOLIS-LAGUNA -TUBARÃO- LAJES,i" PORTO ALEGRE

,
'

-

SEDE.: FLORIANOPOLlS· - Santo Catarina

,.

OONV,ITE.
AG.: D.: G.: A.: D.� U.:

I'

Viagem com segurança
'

,

e
_ rapidez,

80 NOS CONFORTAVEIS �l(CRO..;omBUS DO

RA?'IDO'�;SÕ�8IfA'8It'ElR'o»
-

Florianépolis """ ltaja! - Jotnville -'- Curitiba

f).ua Deodoro esquina aa
Rua' Tenente Silveira

- ...

.

Agência:

Ministério da Marinha'
CAPITANIA DOS PORTOS funcionamento e conserva

DO 'ESTADO DE SANTA, ,I ção, motor novo.

CA'l'ARINA'
I

Os interessados d-everão
apresentar propostas por

Concorrência Adminístratí- escrito, declarando nome,
va para venda de automóvel residência e' importância"

partindo no mínimo de CÍ11-
De ordem do Sr. Capitão ooenta mil' cruzeiros .

de 1\1:ar e Guerra, Álvaro Pe- (Cr$ 50.000;00).
i"�eil'a do Cabo, Capitão elos As propostas serão entre
Portos do Estado de Santa gues pelos interessados em

C�tal'ina, comimico aos 1l1- envelopes lacratlos até, o dia
té'ressados, qlle n� dia 13 de 13 �o corrente, às 12 horas.
Agôsto corrente, às 11 ho-· Capitania dos Portos· do
ras, na séde d,esta Capita- Estado de Sànta Ctüarina,
nia,. serão abertas as .pro- em Florianópolis, 7 de agôs
postas para venda, por esta to 'de 1!t52.
Repartição, de um autoll_ló- Waldemiro Henrique Fer.
vel, marca FORD, modêlo reira -'Escriturário, Classe
1940, e� perfe,ito estado de "G".

PAPEL P��REDE
ULTIMA MODft,. EM NEW YORK; BUENOS AIRES.

PARIS, RIO E SÃO PAULO
MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A

Para .sala de jantar. quarto, copa. etc .

,Distribuidor e Rep'resentante neste Estado
IVANDEL GODINHO

Rua Pedro Ivo - anexo' Depósito FLORIDA
Artigo de pronta entrega. \

'Venceram: os Portuários
o 8ovêrno satisfez relnviodlca8Í8s

de 49 e 50

DoR11�111�'i:a]:���ã�.
'ii::' _" ;,;,::,1:,',,'::;;, \: :Sa��to-)' sex;,a;;��t:-E�!:.::./::;:::::-;::;: .:'\•....... : .... ::-:::?{:;:::;:::.:.:..... 'r!'

"" }'"
rança - Rua Conselheim

::�;!:$i!:ií'� �3t:' Sáb;�: Féf���
__IJ:r�;�O",ingORuaF=�
:;!:�i:iU�;:���:5:�9f�::z::�o Sc�;i�t. Sábado _ Farmá-

dorGs, quando poderiam evitar, de ve, cia Moderna - Rua Jmie>

tais podacimentos, tomando os -Pilulc Pinto.
.' -

)9 V/iH paro os Rins e a B9�i;c 24 - :Domingo - Eal'nlá-
,- , cia Moderna ..:_ Rua Joie
;;spe,clolm.enle preparadas pare

p.
.

.. lHtO.
:ombder c:'S di$túr!:.ios ren",is, c.'

, 30 _ Sábado Far:t;n'á-.)ilulàs De Wi!t aliviam as do"" '.
S t A' t'

.

R'

' ,
. Cla an O - n onw - ua;.

,,;r·:)nto;n.ante� r:estouro,ndo. o vIgo: J06� I.>in"·o
a \,j�ci:d;:lde �o organi,SI1l0, g(�ÇOS ;1 _:__"D��lingo - Farmá

i sua magnifica açõo, tonificante da Santo Antônio - R�a.
João Pin to.

"
-

' O s-erviço 1l0tuTno se:d. e
fetuado pelas Fa,imácias.
Santo Antônio, Moderna e

Noturna, situadas às ruas;

João Pinto e Trajano 11.. 11;,
A presel1té tabela n�6 Jl'l

derá ser altet'adà sem pl1"i-
via autorização dêste 'De_;..

,w partam-ento:

se recusaram a atender

serviço extraordinário en

quanto não, solucíonaêas
'

todas as reinvindicações; '

Outra exigência feita ptn"
aquêles servidores foi sa

tisfeita pelo govêrno, qual
seja' a do pagamento cIos
atrazados do .repetrso re-

munerado nos anoS' de; 19'49-
e 1950.

.RIO, 8 (V. A) _:_ Os por
tuários .icariocas voltaram
ôntem ao trabalho estraor
dinário depois de uIl,1a luta
de quase' 30 dias, quando
plenamente sa-tisfeitos Iras

suas reivindicações.
Essa medida verificou-se

após a publicação do decre
to assjna.do pelo Presidente
da República, concedendo
lhes o' pagamento em dôbro,
nesse período. Dias antes o

snr. Getúlio, Vargas apelára
aos portuários para que
l'e1l11CIaSSem o serviço, após
o que o govêrno ' r-esolveria
todos os pontos pendentes.
Na ocasi-ão, o Chef-e do

Govêrno defírjra o aumento
de 2�% sôbre o salário nor

maL Todavia, os grevistas

Pilulas'
'DEWITT
para os Rins e a Bexiga

Em vidros de 40 e 100 pilulas
....2 §,ande é mais e(oflômi<o'
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fórias ue NãO (stao Na História" ... Eine-Diário
dia Valente Ferreira, Jorna- I DO, Lottar Schiefler, do F�i lll_?a festa de. conf'ra- RITZ

lista Zedar Perfeito da Sil- �DIARIO DA TARDE, Wal- ternízação, que muito con- Às 7,45hs.
Te-

va Jornalistas Gustavo Ne-lter Piazza, Manuel Ferrei- .correu para horas de en�an- Sessão das- Moças -

,

F'Ilh d A GAZETA ra de Melo além de outros tamento, em que muitas la e Palco.

�els_ ..1[. ,o, d f!
d O ESTA� c�nvidádos:. histórias que não estão na Na Tela. Uma comédia do

."1(ao ,u Han a, oe.
,

H' tó r h
.

outro mundo .

..�------.��w I�:� :F:;;ih�:�a�:�:Ei: '::��'iT�UMMINGSCONCURSOS". . '. nageado.idr. Gustavo Barro: INVENTOR DAS ARARIAS
,

. "

h'
"

b: d I 80 q11{l' ontem regressou . a " No, ,Palco: Mais uma a-
'

PÔ1-� 'dela pela ídéia. 'que. certo cavaI €11'0 aca a e an-

C' it 1 F d' . I via t .

'

-

d
.

to' ',' " "

I pés ap! a e ela, erres- presentação o COl1Jun :
çar no K.): abrir um concurso para proc amar 'os

.

,.

VOCALISTAS D{) LUARfemininos mais belos que pahnilham as praias de Copa- tre,
S S it

L

Preços: raso e 1'1 as.
cabana" Com franqueza" essa lembrança parece ... es-,

2,00 _:_ Estudantés 3,50quecimento. Só um pavão decasaca te-Ia-ia Tal pré- B· Cavaleiros 5,00-'lio certamente, não agradaria a muita gente Depois, agln,aa" .' , ,

'
,

1"
. ,

'N' , , ; ,:', "ii!f", .,q Itnp, até ,H anos'
refleth-iã -um estado d'alma hem 'POUéo rsoujéiró . .1 .ll::- ROXY
vuém deve olhar para baixo. "Pet'ge!" é a melho� d ivi- Glorio�as Às 7,45hs-.
:3U para todo o mundo. Além disso, há muita gen e ql.�e Cineland ia Jornal Nac.
neca pela base, .. Portanto, querer também descobrir Combate de Cuevas Doris 'DAY _ Steve Mac

entenças que dos ho- os "pés" femininos mais intelectuais não nos parece mi-

RAE
s, em momentos de des- ciatíva capaz de levar alguém ii imortalidade. A não ser

Lembra-nos, a data de ho-
em:êro, que relembram os que se trate de um pedicura .. '. .je, o ccomhate de Cuevas, 'NO, NO NANETB'algozes. . . x X

-,

travado em 1865, quando da Preços: 6.20 _ 3,50• telo DOS TELÉGRA- x
guerra com o Paraguai, e Imp. até 14 anosFOS ' .E, para finalizar, um soneto que colhemos alhures,
no qual a nossa Marinha de ODEDNste, também', entre ou- próprio à época: Guerra escreveu mais uma A' 8'ht ,s S.

, o 'prédío dos Telégra- "No Brasil os concursos são por cer o
página gloriosa de nossa RITZconstruido em 32, hoje .ridiculos, risíveis, caricatos.

\

História Pátria. Às 5hs.
regue ao desprêso, aban- Si o resultado é sempre muito incerto, Depois da passagem de. Sessões das Mocasudo.. com a vegetação não é peio valor dos candidatos. Mercedes" a divisão da es- Robert CUMMINGSrificaudo-o. Está entre O nomeado há de ser o mais esperto, quadra brasileira que, sob Ann BLYTH

, com ruinas à vista. , '. nem argumentos valem contra fatos.
G comando do heroíco Bar-

em:AS E MAIS RUIN�I\S Temos vários exemplos aqui perto: roso se vinha cobrindo das INVENTOR DA ARABIAS
estão casos reais, não troças, nem boatos... mais legitimas. glórias, fun- No programa : Cinelandiaruínas, destelhados, com Mas, si nesses concursos nada vale, deou em Chimboral, entre 1 T

d d Jornal. Nac.
I' o madeirarne apodreci- nem das, provas de estu os acura os, Empedrados e Bela Vista., Preços: 1,50 _ 2,00 _ 3,50
e apodrecendo. Casas de nem ter o mais agudo dos engenhos, Alí, pouco depois, chegava Censura Livre.terial, construidas toda:'; convem (por evitar que mal se fale

a notícia que o .inimígo es- IMPERIAL
ra pr-isões, quartéis, etc., e queixas possa haver dos candidatos) tava se concentrando em

I' Às 7,45hs.encontram relegadas ao I
'

tais concur-sos fazer, mas só de empenhos �
..

"

Cuevas, onde, também, "Ie- Gene' KELLY _ Leslie
1pO. COnSeITa-Se em bom 1............................................. vantava fortificações.À nos-

_ CARON _ Oscar LEVANTIdo, ainda hoje, a ent�'a- J'á provou "aearajé"'? sa esquadra cabia agir, e
_ Nina' FOCHda Fortaleza, eúnstrl1lda logo, para quebrar, mais
em:material, vindo de Poi·- Se' V. aprecia a comida regional, deve saber qur- o "aca- uma vez, a resistencía que SINFONIA DE PARISal, em estilo medieval._ rajé" ou "acará" é uma iguaria de massa de feijão eosído, o adversário procurava 01'-'

está entregue frita no azeite de dendê. O tempêro generoso é uma das ca- ganizar. E, assim, foi feito.

'atnenctlPOs'e destruindo-se, raeteristícas dêsse delicioso prato da cozinha braSdileira, dAli RO. vehllceldort- na Bmal'ttalhar'd nd�l,a' ,rol.,c.la' 0-. . .

digerir alimentos enriquecidos de condimentos ou ' e gor u- iac ue o rans e o �',A EM ABUNDANCIA
ra o estômago realiza intenso trabalho, 'surgindo, não raro, aos comandantes dos navios

m detalhe pitoresco: há, os' sintomas comuns de flatulência, azia e dores após as se- de sua divisão. Esta suspen
'sal' dos pesares, agua, feicões. Neste caso, é sempre bom tomar "Carboleno". O anti- de de Chimbol'al e, às 9 ho- BEBADOS E DESORDEIRO
abundancia, que vem do ácido e diO'estivo "Carboleno" �ontém ingredientes que acal. rag da manhã, transpõe as Por embriaguês, foi pre
tinente, atravéz de ca-

mam as ir�itações da mucosa estomacal e facilitam a, tliges- baterias de Cuevas. Dalí, so João José Rodrigues e

::l. A caixã-dágua ainda tão dos alimentos gordurosos ou condimentados. mais de ,trinta bocas de fo- por faltar o respeito a se-
, c.iona.". Pelo ladrão,. {)

'

go qe diversos .calibres e nhoras e'senhoritas, José da
uldo corre, porque 111l1-

tCAMARA MUNICIPAL dez ou doze estatIvas de fo- Silva, solteiro, com 22 anos

em o consome. Enquanto '

guetes a congreve, além de de idade.
80, muita está faltando 'na 2.000 ,espingardas, despe- NEM RELOGIO NEM
pita!...

, API,AUSOS, NÃO; PROTESTOS, SIM - O PALÁCIO jam, incessantemente, suai:' DINHEIRO,
E, assim, é a atual Forta- DAS SECRETARIAS balas sôbre os nossos na- A um tal Aldo, o sr. Pe-
za de Anhato-Mirim, que vios. Estes respondem o ata- dro Vi�ira, funcionário pú-
sr. Almirante Carlos da Na sessão de sexta-feira I pôs um voto de louvor ao Que, atravessam Cuevas e blico, entregou um relógio;
ilveira Carneiro, Coman- última, da Câmara Munici- Governador Irineu Bornhau- vão fundear em Rincon de pnra o vender por .

ante do 5° Distrito Naval paI, o sr. Bruno Schlemper sen, pé!a construção do Pa- Soto. Cr$ 250,00; 'Aldo 'fez o ne

"etende restaurar, muito apresentou seu substitutivo, lácio das Secretarias, que, Há um dletalhe ai11da a 'gócio por Cr$ 350,00 e per-
ertadamente, por se ,cons- à mocão do sr. Gercino Sil- pela sua suntuosidade, virá registrar. A canhoneira deu a noção das horas pois
uir monumento histórico, va, el� que pedia um voto de embelezar a capital. "Beberire", que seguia a não aparece0 mais. Para
le elevemos resguardar, aplauso aos deputados Os- O sr. Osmar Cunha diz "Avaí", a "lVIearim" e o "A- f'aber a_ que horfl.s deve an-

"mo documento' que re- valdo Cabl'ai e Ylmal' Cor- que tudo quanto se faça pe- rnazonas" em frente às ba- dar, o prejudicado deu quei
embra uma das époéas em, rêa pela sua atitude em de- lo 'bem de Florianópolis e terias, partiu os gualdropes 1{a a policia, que, a estas
ue Ofl 110SS0S hon:tens' e,rr- feza dos interesses da Ca- pelo seu embelezamento, me- do leme e, desgovernada, a- horas, já deve ter encontra
rentavam . os advel',s4l'ios" epitaL No substitutivo não rece aplausos. Acha que o travessou a corrente. Com do o di11heiro do relóg�o•..
ealmente, muito. embora há nem aplausos àqueles Palácio das Secretarias é admirável sangue frio, o NADA DE ESTACIONA-
1ão desconhecessem qu,e o deputados, 11em criticas ao uma obra necessária mas chefe Alvim e 10 tenente MENTO DE ONIBUS
oder do Govêrnó' d� então dto João Collin. não concorda com 'a 'sua 0- Fortunato' Foster Vidal fi- O sr. Miguel Peres quei-
stava na fôrça das' aI·mas O sr. Gercino preferiu a portu11idade. E' de parecer zeram com que' o navio re- xóu-se de que a Empreza

e não, como P2j�, n:a. fôrS3: .{'Mação original da sua mo- que a construção de obras tomasse o seu lugar na ,fQl". Florianópolis costu':rPa fazer,
CIO 'Direito.. . ',�ãó e pediu pl'efel'êl1cia pa-: :mÍltiúfsas poderia ficar pa� matura.

"

estacionaI' um onibus de-
HOMENAGEM 'ra a mesma. Entretanto, foi ra quando tivessem sido me- Segundo as partes ofi- fronte o Circo . Politeama,

A homenag,em ao dr. Gus- mantida a discussão, em lhor atendidos, pelo gover- ciais, tivemos 19 mortos. En. para receber passageiros,
tavo Barroso, que eonlltuiu primeiro lugar, do substitu- no, os problemas da fome tre 'estes figurava o aspi- quando tàl é proibido.
saborosa 'feijoada, est�vé- tivo, o qual foi aprovado. e da assistência soCial.' Re- l'ante Elisiário Barbosa. A Inspetoria de VeícUlos
ram presentes os l'1's. Almi- Pelo mesmo a Câmara pro- fere-se ao número, grande de Recordando,' pois, êflte vai ver o que deve faze'!;

ra.rante da Silveira Carneiro testa contra passiveis intel1- tuberculosos que não tem magnifico episódio, l'enda- com o faltoso. ,

,c) _ Da 2a dieta de Si)i-e sua oficialidade, Dep. ções de transferir a Ofici- tratamento por falta de 1'e- mos nosso culto de homena- PRINCIPIO DE INCENDIO
:t'l'otógenes Vieira, Presi- na Central do Estreito como cursos. gem ,àqueles que soubel'a]Il :Verificou-se, esta madru- I'aE .

t l't
'

'

<lente do Legislativo Catari- da propalada ,paralização Essas consi�rações pro- escrever as páginas 'glol'io- g�àa( u� principi� de in-
go, ;��.:l���l�a; ael��::l:��l1ense, Des. Henrique da, das obras na estrada Floria- vocam apartes �' a discussão sas de nossa História! cendlO, a rua FelIpe Sc�- de sua CULTURA RELI::;ilva Fontes, Presidente do nópolis-Joinvile, para serem se torna as vezeá;;á.spera. Salve invicta Mal'inha de m!dt, provocado por Chaml-I CIOSA, a responder as per'-Instituto Histórico e Geo- começada-s as mesmas obras" Por fim o telegrà.ma de f Guerra do Brasil! : lle.

! g"�t��
.I

I
,., n,� aCln1a.,gráfico, Dr. Henrique Rupp de Joinvile para Hajaí. felicitações ao govêrno é a-I' André Nilo Tadasco Chamado o Corpo de BO"l1- "

diretor da Faculdade de Di· provado.
I beiros, alí compareceu com

__,

reito, Dr. Paulo Fontes, S,egundo justificação do Em declaracão de voto o , a costumada rapidez, tendo
.Prefeito da-Capital, Profes- vereador Bruno Schlemper, sr. Osmar Cl1�ha lament� a Compra-se I dominado as chamas.
sores Milton Sullivan e,Cus- as acusações ao, dr. João resolução da Casa, decla-

, jl'tlARIA CONTRA MARIA ""'

1 ')dio Campos, Dr. Oswaldo Collin ficarão para quando rando que sempre em Flo-, Uma casa, parte' financia:.! 'Maria- Sabina queixou-se ,� ��!".tr.!..BuIcão Viana, líder da UDN o inquérito parlamentar pro- rianópoli� s� dá pl'e�e�'ência "d� p,el? Mo�te?io dos F�n- contra sua vizinha .Maria, de deve dl$e_ ......na Assembléia, sr. Charles vaI' ter ele agido contra o ao que 11ao e necessarlO, pa- clOnanos Publlcos ou 'Ciouxa tal, que anda a Il1sulta-Ia � .�
Edgar l\:1oritz, Presidente bom 110me e o progresso de ra deixar em segundo pla- Econômica Federal. I com palavrões. ,

,

"_",_'
__�\

da Fedel"fl.ção do Comêrcio, Florial1ópolis. no o que é urgente e rec1a-,l Tratar com o sr. Macha-
i

A Polícia vai ,v�r se me- '11'Aé _, eAT�INE"_Dr. Arnóldo Cuneo, Dr_ Al- O Palácio das Secretarias mado pelo bem estar do po- do. 1"'1 Junta Comercial do Ihora o vocabulano da se- ""'-..,,�C�
'varo de Carvalho, Dr. Clau- O sr. Gercino Silva p1'o- voo ! Es'tado. i gunda Maria... ,

emotivas, constitui
eg ros episódios da

histór-ia política-...
'STIÇA DOS no.
S É FALHA" ...
ande prisão que vi

• um salão com ape
s janelinhas para o

amou a atenção dos
participaram dêsse'

No programa : O Esporte
na Tela. Nac.

•

Preços: 8,00 - 4,00
Imp. até 14 anos

IMPERIO

-end", a inscrição
das perêdes : "a jus-
os homens � falha" ...

parede,
se encontram. comple
o o pensamento dos prê
"
a justiça de Deus não

"
a justiça de Deus não

Às 7,45hs.
Sessão das lVI-o<;as. Pro

grama de Tela e Palco.
No Palco: Apresentação'

do Conjunto da Rádio de .

PÔ1'to Alegre. "

VOCALtSTAS DO LUAR'

Na Tela. Ronald COL
MAN --;- Celeste HOLM
em:

CHAMPANHE PARA CE

SAR
No programa: Cine Jo1'-,

na1. Nae. •

Preços: 2,(Jo - 3,50 - 5,06
Imp. até 14 anos

ICulfura
'

I Religiosa
, 1-

Eis as respostas das per

guntas formuladas em 8-

nossa edição de domingo '

passado (dia 3 de -Agôsto}:
1 - TRADUCIANISMO

É:
c) - OPINIÃO TEOLó

GICA, segundo a qual tan
to o corpo como a alma são

transmitidos aos descenden

tes imediatos pelos ascen

dentes mais próximos.
,

2 - APOCALIPSE QUER
DIZER:
c) - REVELAÇÃO:
3 - JOÃO GASPAR AD-

LER lembra um:

b) - Teólogo alemão que'
auxiliou. Lutéro na tradu

cão do Velho Testamento.
"

4 - A PR 1 lVIEIRA- O�RA .

ESCRITA POR STO. AGOS-:
TINHO FOI:

c) - "DE PULCHRO ET

APTO", versando estéticll.
-II-

Formulamos agora, mais

quatro perguntas cujas res

postas daremos na edição ,do

próximo domingo, dia 17.

1 - A EXPRESSÃO "PA-
DRES APOSTóLIC08,r é
dev da a:

a) - S. Jerônimo,

b) - Cotelier.
c) - Lebreton.
2 - A OPINIÃO DE QUE

"Só DEUS SABE" QUEM
ESCREVEU A "EPISTOLA
AOS HEBREUS" É ATRI
BUIDA A:,'

'a) - Clemente: Alexan-
drino.
b) - Origelles.
c) - Clemente Romano.
3 /- "CONFESSIO AU-

GUSTANA" corresponde:
a) - Ao "Credo Nice.no""_
b) - À "Confissão Hel

vética".
,

'c) - K' "Confissão de:'
Aubsburgo'',.

4 - O NOME "PROTES-
TANTE" procede:
a) - Da dieta de '\Varm _

b) - Da la dieta de Spi-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flortanõpolis, Terça-feira, 12 de Agôsto de 1952 i

f.
' .

S'·' I�· -'1'··
-

Quer tonbrce(. o seu passadôlAdvocacia
. :'1

.

I I ',S: o Professor, Rubens Peiruque que se encontra hos-
'"" I' pedado no LUX'HOT�L, apresentara ú1ttuitamerrt�, a-I DR. ES'l'EVAJ\<l FHEGAPANl

Aia-\:it ludo) o orgaursme través dás colunas dêst'e Jornal, um estudo sôbre 'o pas,_.! • "

/

E:M SIF:U!::>'OU REC.�lA� sado, presell,te 'e futuro de cada leitor, O-CUPOM abai.! .

- Advogado -

TI�MO. I)A :t\U:SMA OtH- ,"0, deverá ser' devidamente preenchido com o PSEUDO· ! ACAC10 'GARIBALhl S. THIAGO"
GEM 7 :-.iIM� do leitor" e as i�dicações ne.cessárias, que são: da.l

'.

+: Contabilista '- •

U::3E O PUPULAR PKEPA- ta, mes e ano do nascimento. ASSIm como: .lugar vda na-
'

.

Edifício "IPASE" - 5° andar.

RADO ' tjvid�de, estado cívi! e �rofiss.ão. 'Sendo poss ivel, indicar II,� __�:� �'
.

� (�
tambem a hora do nascimento. Cada pessôa Interessàdé '

I '

II_� .'.

:, ',,:' _.-l ...
� I em conhecer' seu 'futuro, deverá RECORTAR 0" CUPOM' E'D I T A� I �

_______ =_ _,_ a?a.ixO'� e indie,ar com s�a próprra letra, O'S da.dos'nec.es,·1 '� ,
'.

'

..::..
I Aprovado pelo D, .N. "8. F., corno auxlhar no

sarros ao estuao. Isto feito, endereçar à redação de nosso I :

"
.

t
.

d S' "1' R' ti d
. jornal. ": JUIW DE· DIREl'l'O DA, temunhas, vistorias, arbi-

'1
tra amento a 1fI IS e euma ismo a 11le\sm�

"
.., I .

.

origem.
< 1'..•,"

.

c , C'U P O M '
I COMAR-CA DE SÃO JOSÉ tramentos, etc. Da-se à pre-

l . Inofenslvo ao organserno, .a.g!:adá.v,e! G,O'n'O' II. 1"
.Sr, Pl�ofe�s�r Ru'?ens. Peíruque I O dr. �osé P�dro ,M�n��s sente, para os efeitos lega-

.
� Redaçao. do "O Estado". Nesta Capital. ; de Almeida, JUlZ de Drreito is, o valõr de Cr$,l.000 0'0.

r ' Envio O'S
..
dados abaixo, para rece-

i da,'Comarca de- São José, Es- 'I'êrrnos em que, com o pro-
I bel' 'anO'tayôes s�bre meu passado, pre- 1

tado de �a�ta çátar'i.na,
na cesso de Asslstencia .inclu-

'se!l;te e futuro, [ívrede despesas. forma da lei, etc.' so, P. deferimento. São J0-
.'

.. Faz saber aos que o pre- sé, 4 de junho' de' 1952.

, PSEUDóNIMCr,' '
,

�
.. � . '1

sente ed.i.tal de ,citação" com (ASS r) Roberto Pedro' As-
NASC}:MENTO' . 'i'" •.••• •• •. .• •• p'razo de � trinta dias; vi- sistente. DESPACHO: 'Re-

bUGAR,1)-O NASCIl\-1ENTO .. ,......
. rem, ou dêle conhecimento cebi hoje. A. voltem. conclu-

ESTADO CIVIL, ti m
.

t ç;- J' / /
., ',' ., ",..

ivere ,ou a quem III eres- sos.' "ao ose, 5 6 §52.

PROFISSÃO sal' possa que por .parte de (ASS.) José Pedro Mendes
JOSÉ BARBOSA, por seu- de. Almeida. D·ESPACHO:

A'Isist.ente Judiciário, Designe o Sr: Escrivão dia:
Roberto Pedroso, lhe foi di- e hora para a 'justificação.
rigida a petição do teôr se- São José, 23+952. (ASS.)
guinte: - Exmo. Dr. Juiz José Pedro Mendes de Al
de Direito da Comarca dé meida. SENTENÇA. lO' Ex-

'. '.
MÊS DE AGôSTO f São JO'sé. :_ José Bernardo peça-se precatória ao Juizo

400.0()O,o�
Dra 14 -: QUInta-feira - Boite daColina com apre-: Barbosa, brasileiro, casado I de Direito da 1° VarA da

sentação do conjunto gaúcho "VOCALIST.AS DO LUAR" 'lavrador, residente' no lu- Capital, para citacão do Do
_ �eserva de mesas a pal'�,i� do dia 11 ,na Relojoaria gar "Pagará", Santana do i nÍinio da Un íão ; >Expeça�se
Mo�·It� - ao preço �e Cr$ ,30,�0,� Início ?1 horas. Imarui, dêste Municipio e'man dado para citação' dos

2�O.OO{J,o" l?:a 24 � Domingo - Soirée.
,

Comarca de Sãp José, vem., interessados certos e cón-
,.. DIa 30 Sábado _ Soirée, com o devido respeito, por finantes do imóvel, 3° PtI

seu Assistente infra-assi- .hlique-se edital de citação
nado, brasileiro, casado, S1)- aos interessados digo edital

•
licitador, com escritórro" em para citação dos interessa-

A'.
Florianópolis â Rua Felipe dos incertos; publicando O'

. "'ISD' Scpmidt, n. 52 e telefone n. dito edital por três
'

vezes

.

'.
,.

' • 1272; O'�de recebe -as cita- no Jornal "O Estado" que
,

. ções, expôr e requerer a se edita na cidade de Flo-

_O SERV�ÇO DE LUZ E V. Excia., o seguinte: Que, rianópolis, e uma vez no

FORÇA aVISa. que os· fjeus'
t há mais de 30 anos está na Diário OficiaI. do Estado.

e�Gritórios, inclusive ,sec- posse, ocupandO' c�mo seu, Intime-se. S.o .José, 6-8-952.

çao. de .pagamento e recla- mansa e pacificamente de (Ass.) José Pedro Mellde"
8�.OOO.O(, á

- 'f'
' �

O DQutor Clóvis Ayres m çoes, passar3; a unclO- um terreno, sito no referi- de Almeida - Juiz- de Di-
.' Gama, Juiz de' 'Direito da nar, a partir d� 7 do cor- do logar '�Pagará", com 88 reito. Era o que se conitnha

16,000.<)( Comarca de Tiji.lcas, do Es- rente, no primeiro' andar dOI .metros de frente qLle as faz em, o dito edital, que bem e'

'tado'�de .Santa Catarina na edifício Oswaldo Machado, ao Rio Ima'ruí, tendo de i fielmente extrai a presen-
.

forma da lei, ,etc.
,.

sito à rua' Saldanha Mari- comphmento para os fan ..\ te cópia, ,que dou fé..Dado
. .

Fiz saber Ms qu e o pre-
nho. dos, 1.650 metros, .fUll dos II e _passa�o nesta cidade de

180.000 . ...: sente edital virem O'U del'e • Fío�:i�nÓpolis� 5 de Agôs- qüe faz com hp.rdelros de' Sao José, aos sete dias do

cO'nhecimento tiverem expe-
to de 1952. Joaquim Eúfrasio

. Gomes; ·mês de agôsto de mil nove-

dido nos autos número trin- ,extremando- por um lado com cEmtos e ciilquenta e dois.

.41>.OOO.oç
ta e um, d'e I ação executiva Pa ..fie ipação terras de Caetano 40sê Ber-.! Eu,

Arnoldo Souza, Escri

movida por Carlos Hoepcke WALDEMAR ANACLETO e
nardO' e, pO'r outro, com ter- vão o' fiz dactilografar' e

.2f,o.ooo,oc S. A. Comércio'e IndústÍ·ia,. MARIA CONCEIÇÃO ,ANA-
ras do Supte., terre�o' êsse su�s.crevo. Confére com 'o

contra Fernando Vermolen, CLETO'
. , que pertenceu a p'e8soas que ongmal. O Escrivão (Ass.)

83,OOO.Of Ique se processa perante este participam aos parentes e
se ausentaram paI'a logar Arnolçlo Souza. São José, 7

Juízo e cartól'i.o do Escrivão � ,ineerto e não sabido " Que de agôsto de 19'::;2. (Ass.)
pl'�so.a�, de suas relações, o

U

jantar, sala visita, copa, q1Jarto de banho, que, este subscreve, que a- na:ocimento, ocorrido a 30 de o Supte. sempre trabalhou José Pedro Mendes de AI-

Terreno lOx50 _ preço.: 35íJ.OOO.o.o tendendo ao que '.dos autQs julho úlcÍmo. na Maternida- nessas terras, tendq-as co- mE;Jida _!. Juiz de Direito.

Av. Mauro RamO's _ a quartos, cosintJa, sala jantar, ,consta, por ,despachO' profe- dI' ,"Dr. Carlos' Corrêa";
.

de mó súas; Que, assim sendo, 'São JQsé, ';7 dt} agôsto de

flala, visita etc.
.

.

180.000;00
ridó aos 5 çle a'gôsto de 1952 i:'ua' filha LOUISEANE.· •. qnei' o t;upte. agora, legiti- 1952.

Estreit.o :_ Rua José G. SIlva _ 5 quartos, sala VI'. autOl'lzç>u a venda:,em hast� ,

F' l' 58"'2
mar a sul} posse, têl'mos do Dr. José Pedro Mendés

"f;ita,
.

sala,. Jantar, c.osinha banbeir-o etv 160.000,00 pública, dos imóveis abá.ixo
' J)O IS., -

• -;) .

art. 551, do Código CivIl de Alme�dá, Juiz de Dij�ej-

Estrf\ito _ Rua JQsé C. Silva _ 3 quartos; sal� vi. àescritos, com su�� re�peê-' .truicÍa M material; edifíca- Brasil�iro; para dít6 fim, to.: ': '� "

aiia, sala jantar, casinha. banheh'o etc.
.' ,60.000;00

tivas avaliações, pertencen- da no imÓvel' acima descl;i·. requer-se digne V. Excia. ---,-...,.---------

CASAS E FAZENDAS },. VENDA .t:s ao execut�d� SUl)l'a

m.en-I
to: avalia?a por vinte e oito' design'ar dia e hora para a,

CAPOEJRAS _ (no p�tnCÍpj(}) _ cffm 98 x250 rols: clOnado,. que ser,ão levados mIl cruzen'os '. . . . . . . . . . . .. Justificação ,exigida
'

p.elo

easa cO'm 4 quart�s; 3 sal ás, cosinha, ba'nheiro; varandão .a pÚbl_ico pregão CJe venda e ,CCr$ 28.000.00). Uma outra. ,al'V455, do:dódig� do PrQ-

ect. :',
.

.' 250.000 00 \arl'ematação, a quem mais
I
casa, também edificada no cesso €ivil, na qual deverão

BARRoEIROS .;-. 3."quâ.}.tÓs,.�sa.l�, -visita" s-a.l.;l, j.a�t�:t::,. der e m.a.io�· lan'co' ofel:ecer i,móvel já l'efel·ido. constl'ui- 'ser inquiridas as t,estemu-

cosinha terreno 20 x30, - .'. 25.00.0,00 acimá)iâs' .1:'é�p�cHvas ã�a>,da-ae ili.àcTeiià, co� diversos nhas João Cândido da Silva

>CANAS VIEIRAS _ com 4.344,728m2·e uirla�cas� de 'ii:;\c;.(J�s/ iefó ...pO'rteiró do� compartimeXltos, em peÍ'feito e Marcolino' Silveira de

2 pavimentO's ,.

.

.

,,' . '505}.600,00 àu'ditóriQs;'õu qúem S�las ,'e- estado .de conservação ava- ·Souza, residentes tambem

COM RAS DE. CASAS. TERRENOS. CHAc.n�s,.' �):rJOS ,\ ze ;f,iz�r,:np elia 3.de seiem- liadai por orize rriil cruzeirO's I?,0 ref,e;rido logar "Pagará",

Temos sem:pre interlls'3lldos énl comprar cas..�. terrenos, eh ... ,
bi'o' p�"vindóurlJ, às,10 hõras, (Cr$ 11.000,(}'0)'�. E, par·á 'que 'cO'mparecerã,O indepen- TO N I C A .' A P [ R I T r VA

oras e. sitias:
..

.. 'no loc'al ,em'que se realizam que chegue aO' conhecünen. deúte de citação. Requer,

E outru' que por, motivo dil fprça maior não si... as v�ndas em�hasta publica to' doa interessados' e nin- outrO's, sim, depois de fElit.a.

anuncilldâs: aíguhtas de.stRs ('.asas· são acerta tralllsfe. I <_leterminadas, por êste Juir �uem po,ssa alegar ignorân': a justificação, a citação p,es-

rêncras pelo, M()ntepi,o ou ,lnstitutos.· ,'zo, à porta do edifíciO' ita cia, .mandou ·expedir. o pre-- soaI do.s atuais cóúfrontan-
,

TERREN.Ó A YEN1M 'Prefeitura Municipal.
-

Des- sent�.edital, que sel'á afixa� tes e;- para todos os' átos, da. !

p
,
:. '

SAC'o..DOS LIM(')ES _ R.ua G�r�J.- cóm 33x500 m'". 18.000.0<\' 'crição e :lvaliação dos imó- do, na 'sede dêste' Juízo, no a;ção, desde � j\lstificaçã�, II �rdeu-s·e
ALAMEDA ADOLFQ KON'DER .:.... coin 15xSO mb .. ;'...

,

76.000;00 yeis que. sel'ã,q levados à lugar do, costume' e, por có� dos representantes do Ml- ".'
,

.

.

.
' .,..

.H�OTECAS..
'

"

'praça: "Um tel'reno', .sito pi'i, publicàdo uma (1) vez nistério ',Público do Estado Uma ,c�rteir:{(�com certa

Rect'!bemo8 I! 8plicamOll qualllu4!r i.mportfnl<!h, ct)m garàntia bi, e� Var,g'edo,. niunic'ípiO" de 110 joi..nal "O Estado''',''''' de e o de Domínio· da União,' importânc'ia em 'dinheiro

ADMINIS;rRAçi\.o DE PR�DlOS , .
Nova Tre.ntü;. �om 70 metro� Floria!1(lPoll�. Dado e pas- todos para ac(}IDpanharem entre fi CI(-sa Oscar Lim� .�

Mediante modic� éoinissão
'.

�ceita�Ó� Pl':t}cur�ç��� p�.ra a��1i. de fren1es, ,9t1e ·fazem com sa�o nesta, cidade de Tiju- os têrmos dà" presente ação a C.asa VIctor. Gratifica-se

l'j;lItrar Jlr�4i1es, .. �ecebemos alugueis> pagani.os, i.mPÇIs.tos" etc. O RJo Varge<1o' e 300 ditos cas, aos sete dias .do nitls de' de usocapião, por meio da gem a ,quem ,a entre'srár<ll.es- ,

.

.,'....
.

( }'ROCESSOS IMOBILIARIOS
' ,'., , .. "íT!, i-: ffe. fundos, que fazem' 'em agôsto-do àrio�.d:e' mil'nove-' qual deverá ser r.econheci. ta redação..

.

;:e,} '�"7�'4,:il'.ll'! ·'t�,::w,�?:,���I);!",im�.bi�i:�ri�s, 'P�� os·,I����ti,Ío8.:Ca�Íic: te'l"ras!·de Dominique Lopes;' centos e cInquenta e dois. -do e decl.al'adO' o dominío do "

..

' -,\.!>:',�,--------
:' T!.�., 'C' "

_ •
',< �.��,���l��pl)�'i1,},H�dajl�, d.ê" tónseguir qua.l,�ll.· éxtrema com Dominique to: Eu, (.ah Ge!'cy" . .d9s,,, ,A�jos" .•

Supte.,'sO'bre o aludido tel'-
\ r

'4ot�niii'iieg.8'1i fuS�e'is\�� ':'"
.

:- ,..' �-: '
.,

pes'; pôr um lado' e com o rio' ESC'l'�vão" .0', ,,,(IacÜlo�ra.fei, ,re11.o, ficand{) citados, poi'
_".',',. ' .•.. 0" FICHARIO beirão 'do Vargedo, por ou-' conferí' e. subscreví. (tt) edital, os herdeiros auserí-

��'9.>, clifitljte, 1jJl�, desej��.,�{1WJ)',rar casa,-'te.rreno, sitio-" cbac",��, p�: trQ'; ,'á;teJ de 21.000 meb'os Clovis Ayres Garn"a,; -juiz de tes_ e, se aparE)cel'em, apre- -'. "'(11'''''."'.,,
.derá vir a 8é�e. dêste E�crj'tõrio .e preencher uma' ficha dizendo o quadrados, avaliado -por lDi:r"eitO';,,:�'stá conforme o sentarem contestação' se· o·

"

. • que' v.ar':
que deseja adqUIrir. e'-'asslm consguirmos avjzaremo� .ao itrt�rél!B8. v:inte e. quatrO'

..
mil c.ruzeil.'.os 'original afixado no'Iuga'F do quiserem, sob as penas da

I tz �=�:'.-.=-�6, sem despesas para � Clip"t,e. I
. _(C�'$ 24.009;00\. Uma casa e,ostumt!. sôbre o qual me lei. Protesta-se provar o ale- '. ...3�.� ...,'

,

.
'

INFORMÁÇOES resrdenc.i�l" c�m' ,diver�?s' reporto e ,d?u_ fé., Data su-I gad_o com, .depoimen;tos. pe!l- Y.,AC _ ..

'Sem compromisso, para o cliente, damos qoslquer informaelo cwmpa.rtImentos, com tres pra. O Esc1'lvaO': Gercy dos soaIS de mteressatlos" au': I' ""',,' .
CAT&\It.,.....

:dos negócios im.obiliários. 'b t' f t A - • t t d
--,. .. COHBIrtH't

c\;"':';' �",,'�J&I'Ô', a er uras na ren e, con'S· n....JOS., sen es ou �resen es, e tes- '

I.
- ..

�r·.:..·-�·
- .. - ..

e Centabilidade

cor,

SERVIDAO ,FRANZONl - 3, quartos. sala, ('"",ina.. ,
'etc. . : :

'

'",., .

Li.rà· 'Tenis Clube·1
'II� prp"ol1o ..n _

.

,.'DlllAfltJPOtIS - ,sA,,'A C"TAR""" ,.

lWA �OCAIUVA' - ',� quar to s sala visita, �ala jan-

.

CASAS. À V}\:NDA

tar, .copa, banheiro, coz in.ra, depósito, etc... ,.

lUlA. TENENTE SILVEIRA - õ quartos, sala 'vi'sit..,
300:000'.0<
., .

,.sala jantar, c.opa, cozinha, etc. .' .. , .

. . .

"1iIUA SAO PEDR<J' (Estreito.Balneário) ..

- 3 quartos,

ante-sala, sala' visita, -copa, coz inha, instalaçbo
sanitária" completa •. e duas clI.'sas ,pequena;' :RO<l

I

fundos .. ,
' . , - . , ' , .

J;.V. RIO BRANCO:- 2 quartos. sala, va;anci.a, C03!-

nha, W. C., etc., :' ,
.

TRINDADE .:_ õ quartos, sala Jantar, copa, co:ünkla,

buuheiro: grande varanda e depósito ....
'
.... , '

COQUEI�OS - 3 quartos, sala, coainhs, b:anh"�iri>,

H}O.OOO,o(>

Edllal'
W. C. cf chuveiro, etc. .., , .

SACO DOS LIMõES - Rua Geral - 2 casas de ma- '

66.000.0-0 JUIZO DE DIREIT'o DA
COMARCA DE TIJUCAS
Edital .d� praça, cO'm o pra,·

zo de vinte dias
,deira' novas '-'

' .

JOSÉ BOITEUX (no principio) � '2 qU&Fies. ét>lIic;'Jr.a.
, 40.0no..o"

varanda , , ,

.COQUE;tROS - Rua S. vristovão - 2 eaM>s de ·m�·
deira, uma com 6 peças e outra 'com 3, tel"ien4>

22x550 mts.. : , .. , .. .' :
.

DUARTE ,sCHUTEL - 2 casas. un�a Wlll 4 qU&'l"t��
8ala jantar, sala visita, COzi'l�ha, W. C .• eie.,· on�

. -. ,

tra cf ,2 qUbrios •. sala. varanda. cozi,ijha, W. C.'

cf chuveiro. . .

. ESTREITO, - Rua Tereza Cristina - 2 'qua:rt�s,- 83-
la, varanda. ·cozinha, terreno fren·te 36 mts. 10.1'1>-

- .dos 25 mts. . , , ••........

'RUA MONSENHOR TOPP - 3 qtlartos, sala
'.

visita,

.
,

sala jantar, cozinha, depõs;to, copa, etc.

'ESTREITO _' Rua 8 de Maio � Sáta' pI Ml!'Ó�!O, 2
,-" '.

quattos, varanda, cozinha �
'

.

ESTREITO -, Rua Santos 'Saraiva'
- .5 quartos, sa1:l!

I' N G,'L E S A
[1;'iJ�fiJtJll
NAS CONVAlESCEN��S

'

..
':

.

..

,
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

'

'fnlre oulras ,comemorações, a Iradicional procissão de. Sãll
Cristovão, padroeiro da classe.

.

Comemora a laboriosa II>Te, será comemorado eom Para essas comemoraçóes, Completando essa' série horas: sairá da Catedral, I Rua Bocaiuva.. EStev:es Jú..:--

c�asse dos m�toristas, no fes�ividades em que os ,�o-I,�. diretoria da União Bene- de- comemorações, haverá Praça 15 de Novembro,

I
nior, AvenK&u. Rie Branco,.

dia de amanha, a sua mag- terístas se confratermz�-I.1lcente dos Chauffers de a�nda: a t�adici�nal �

procis-
:
Rua Tiradentes, Largo Ruí Rua Pad.re Roma; R�la Fe!i�

na data. rão, estreitando mais e mais Santa Catarina organizou o sao de Sao Onstovao, com, Barbosa, Volta pela Rua pe Schmirã.. ]?'l."aça.Jd .de Nu-··

O acontecimento, que os laços de coleguismo quê I seguinte programa: o seguinte itinerário às 16' Rui Barbosa, Frei Caneca, vembro, Catedral,

���=:I��:�o_�:�:
As dez horas mesa de do- , ,

�.::/ara os filhos dos· só-

na' H is tôor ia . • ••

AMANHÃ. «DIA DO CHÃUFFEUR»:
-----__,.------------../

As quatro horas a procis
são de São Cristovão.

As vinte e duas horas
baile. ENTRE . as' homenagens

:]ue o Curso de Expansão
;ultural +romoveu ao rir

A POADA EM IMBITUBA'
Gustavo Barroso, membro

R.' .• da Academia Brasileira
de Letras e Diretor do

VEIO' MO�RER'NA PEN'HA Museu Histórico Nacio-,
.

n .

.

.

'.
.

nal, que a esta-Capital veio

Gigaotesca balela deu à praia em ltapocoról :n���t�1:.��!��:lec6���e��:_
Nos meses de agôsto, é à praia onde se encontra, I espécimen desses senhores da, no Clube Doze de Agôs

comum, em nossos mares, o desde ante-ontem. dos grandes 'mares e está
.0, sanado urtrrno ue�"ac:a

aparecimento de baleias, fa- Segundo noticias que nos

I
constituindo o acontecimen-

se a que se efetuou, domin
to que desperta a curiosi- chega�,. a b�lei.a arpoada to do dia naquela local ida-

;0 último, na Fortaleza de
dade dos nossos pescadores, desta feIta e gigante, belo de e redondezas. Anhato-mirim, situada à

��;;f;:�e:::, ��:�a::: õ;:fi�-;�l�-;;; I ':Z,��2�:;:a::::,d:e::::
verificado com' frequência, TaVB'reQ

.

local, porque de acôrdo com
o arpoamento desses cetá- " Na vida social e econômi- ·os conhecimentos' do home-
ceos, nos mares do sul do Acompanhado de sua ca de Santa Catarina, o dr. nageado, para essa. homena-
Brasil, muito embora os exma. sra. régressou, do- Otto Renaux. membro de gem. Gustavo Barroso, cuja
.nossos homens do mar te- mingo último, da Capital tradicional família brus- cultura histórica o destaca
.nham tido oportunidade de Federal, em um dos aviões quense, desfruta de lugar entre os brasileiros, visitou,
perseguir alguns dêles, que da carreira, o sr. Des. Flá- destacado, não só pela sua assim, 11m dos monumentos
têm procurado acostar. vio Tavares da Cunha Mel- cultura, como, também pe- da nossa histór-ia, construi-
Sábado último, porém, em lo, Presidente do Tribunal los seus méritos de indus- do há mais de um século',

Imbituba, enorme baleia foi Regional Eleitoral e ilustre trial fi testa das Indus- onde muitos dos nossos pa-
arpoada pelos pescadores' membro do Tribunal de Jus- triais Ren aux. tricios encontraram o fim Iali residentes, mas o gigan- tiça do Estado. dos seus dias, muitos dos,
te dos mares conseguiu ven- O ilustre magistrado, que quais pelo crime de não le-I'cer todos os obstácu los e ga- se demorou no Rio em tra- ,. rem pela cartilha do govêr-
nhar a costa de Itajaí, per- tamento de saúde, reassu- no de então ... Alí, na ilha
seguida sempre pelos valo- míu, ontem, a Presidência I onde as edificacões ainda
rosos homens do mar. Mas, da Câmara Civil, daquela permanecem para relembrar
não resistindo, veio a mor- Alta Côrte de Justiça e a episódios tristes da nossa
rer à altura da Penha do Presidência do Tribunal Re- vida política, onde as pr i-
Itapocoroí, sendo arrastada gional Eleitoral. sões, se conservam como

atestado do rancorismo e

dos processos deshumauos
de uma época de funesta
lembrança, podemos con

templar velhos casarões,
.
çonstruídos com pedras de
proporções gigantescas;
prisões f'ortjf icadas com to
dos 'os requisitos que a en

genharia de então ofereci
c ia para garantia de prê
sos.' relembrando os mais
vergonhosos dramas vividos
pelos patrícios, vítimas da
prepotencia dos governantes
da época.
Em meio à vegetação que'

alí está encobrindo' até os

lãíi8ôào··as·çâi
tulal dlS Porlts
Em avião dá VARIG che

gou, ontem a esta Capital,
procedente de Pôrto Alegre, IA sua ação, na vida so- acompanhado do seu a�sis-

'

cial-política de· Brusque, tente, Cap. de Corveta Ro
ainda ,mais se destaca quan- berto Mario Monerat, o sr.
do sabemos que o dr, 000 Vice-Almirante Carlos Pena IRenaux tem sido um dos' Botto, Diretor Geral 'da Ma
grandes animadores dos l'inha Mercante, que vem a
empreendimentos de assis- Sa'nta Catarina em visita de
tência social, naquêle mu- inspeção às Capitanias dosnicípio, não s,endo pequeno Pôrtos, Agencias e Dele
o numero de obras que lhe gacias,
deve a ..sua razão .de ser, O sr. Vice Almirante
fnlto çlo g.eu grande cora- Carlos Pena Botto visitqtl'á
ção e do seu espírito filan- Laguna, Itajaí e São Fl'an-
'tropico.

.

cisco do Sul.
Daí porque, no dia d: ho- O seu desembarque, .

no

je; data do .seu natalício o aeroporto da Base Aérea.
dr. Otto Renaux, na socie- que se verificou ontem, à�
dad·e bl'usquense, será alvo ·11 horas, ·eateve eoncorrido
de _.ho�enagens �rinhosas, com a presença de ltutori
de quantos ós estimam' e, dades da Marinha de (Juer-.
admiram,

Florianópolis, Terça-feira, 12 de Agôsto de 1952
_,_._----_._-------------------------

InquInto O leite"falla para o COI·
IDIDO': �d8·:PD.'8, OS . vasHbames, à
lalda, sobram DOI eàlés ·8·�:tià-rs·:�: I'.

Constiui sério abuso, que lia ou senhoras que vão às
parte mesmo da administra- • filas, lutam com toda série
çãú da Usina de Beneficia- de dificuldades para conse
ménto de Leite desta Capi- guir quantidãde m í n i m a

tal, o fornecimento de al- às suas necessidades ...
guns vasilhames a cafés e Há dias, recebemos da
restaurantes, em detrirnen- sra. A. A. P., desta Capital,
to da quantidade necessá- carta em que reclamava O.

ria ao 'cõnsumo das easas fato que se está verifican
resid'enciais; E tal afmso do e que aqui vimos de co
se torna mais: revoltantes mental' no momento.
ainda quando deparamos, Não publicamos a missi
nas vitrines das geladeiras, va. porque desejavamos a

expostas, dez, vinte e mais prova do que 'alegava a
litros de -leite, para serem r�speitavel senhora. E, on

vendidos ao prêço majora- tem, verificamos, em vários
do de 4,5 e até 6 cruzeiros cafés, bars, restaurantes
o litro! que, efetiva�ente, estavam
Tal situação, agravada expostos à venda, para quem

com o conhecim�nto que tê- o entendesse de pagal' 5

mos, de que a �i'ópria Usi- cruzeiros e mais, litros. e
j1a e que para 1SS,0 concor- mais litros de leite!
re, franqueando a quanti- iEstá ·aí um fato grave,

.

dade (We o comerciante en- i que precisa: dê eorretivo
'. tende precisar para

torna-I
das alltoridades.

.

,

la n;Tgoc!oilucr�,tiw" revolt_a ,Não s�l'á possível mais
á, qtl�ntos,· chefes"qe-faml_ . (C(}�lOlÍJ,I. (tll.:�� p!\g.)

Na política, o ilustre ho
mem de negocias tem tido

atuação destacada nas fi
leiras do Partido Social De
mocrático, sob cuja legenda
o povo eleigeu-à Veread�I',
havendo exercido, com pro
bidade e espírito . público,
&té o últímo pleito, as hon
rosas funções de Presiden
te do Legislatívo daquêle
prospero Município.

I

ra.

I'
.

: ,�A. VULÇ_4-�IZAÇÃO CARIJÓ, (antigá I�onet
ti), associantlo:.se às bomenagens e· c611lemoràçõesdo lUA DO M;OTO�ISTA. saúda a laboriosa classe
dos profissionais catarinenses.

Florianópolis, 13 de A�to de 1952.

Reportagem de ADÃO MIRANDA·
; .

paredões das fortificações da. Pbv'incia de:::Santa,Cata-
\

pré era de Floriano e Morei- rina.. o' Almirante. Lorena.,
ra Cezar, o dr. Gustavo Bar- surpreendido, quando pas

rosa, profundo conhecedor. seiaNa,peJa.i1ha,: com um pe-.
dos fatos sangrentos de en-

i
lotão. que, depois de lhe. CQn

tão, contou algumas "histó- senti» se despojasse -, da far-·
rias que não estão na Hís, da, descarregou a carga "ô-·
tórta" mas em documentos b;r'!l: o! seu: peito .. Esse fatos

que lhe c h e g a l' a m às q;u�' o. drr Henrique .Rupp
mãos ... Entre êsses, o do,' J r., também relembrou com,

fusilamento do Governador I (�oniinúa;ma.:if� "ág.}l
f"».,.

•

.-.....-.-_._ .....-. .".....,..._ ..._ .... _���

FV0GQando
Mestre Cook, do ncsso prezado e simpático co

lega O TEMPO, por duas vezes, na edição ...de do···

mingo, mexe comigo a .·propósito.· da min ha marciana,

imparcialidade em face desse ren hido prélio poiítí-·
co-futibolist.ico Cabral x ·Collin.

Num dos tópicos, pergunta: Que oposição €'
essa?

Respondo: essa é que é oposição!
x :x;

x

A síntese acima precisa, reconheço, ser exph-.
cada anaiíticamente. Sabe-se <lua' a opos içxo físca->
liza e julga os govêrnos.

Como é possível julgar alguem antes de condu-·
ido o processo? O juiz que o fizesse não seria juiZ"_.
O caso em tela, como é públ ico, está ainda na fase.
policial, de inquérito. Ainda não se sabe quem é:
réu. Os "col in istas" dizel� que, 110 final, matam o"

Cabral na cabeça 1 Os "astrgozol istas" adiantanr .

que ° Secretário, desta vez, vai andar! Documentos,
existem, comprometedores, segundo. dizem, de lado a

lado. Nada disso figura no processo. Comenta-se
que a decisão de a estrada F'Icr ianópol is-J'oiuvil la ,

deixar' de ir daqui para 'lá para vil' de lá para cá
obedeceu a imperativos de ordem administrativa, e·
teve integral aprovação do sr. Irineu

-

Bornhausen....
Afirma-se que, nesses imperativos, está o alto custo'
das desapropriações... feitas à base politfco-par-tí-.
dáiia l l !

.

De Joinvílla a Itajai não há desapropriações a.

serem feitas! Daqui para lá - vai o dinheiro e não.
sai a estrada: de lá pal'a cá - vem a estrada .. _ .

Por outras bandas, tem-se corno leviana a aCusa··

ção de que vaquilhonas adquiridas no sul, para cá.
viéssem po�·tàdoras de tuberculose· e brucelose. É:
que, a.sseguram, todas foram rigorosamente ·é'ixami- ..
nadas, conforme documentação. que' podeFá ser exi-
hld&

.

, Sôbr.e _o caso das mlÍquin3,s surgem exp)icaçõeS'.
que, naturalmente, irão constar do momentoso af-·
faire. Nada ouvi, entretanto, sool"e'a birkinização de
'São Miguel. Se desmancharam, deviam reconstruir!

Do _contrário, não paralizassem e d·e.struissem (j"

_ que havia!
X :li:.

X

Como Mestre Cook percebe, não é possfvel tomar
pé no -assunto, que persiste mais nelRtlosl' ql:l-e 0. prí-·
mo Saulo.

Aliás, que eu aguarde os .acontecimentos é na-'

tuml: não sou Secretário, não sou deputado, não sou
udenista, não moro' em ... Joinvillef

Parece-me plenaIrlente justificada a minha ma

lemolência . em berço esple:ndldo� Tanto assim, que·
S. Exa., o sr. governador, está absolutamente soli
dário comigo .

E, Se êle, que é magna· pa'l'te, 'não' se met,=!, q�em'
sou, primo?

x x

x-

Como juiz, devo aplicar o in d'ubio pro reo. M;:ts.
acontece que eu estou em dÚvida ISõJ:}re qu·em seja.
o réu!- Se o sr. governador' preparar o processo é

der o despacho saneadftll) eu. meto;. a sentefl'Ç3, doa 8-

quem doer!
E 11ão a(jmito nem. exceções de incompetência�

nem que me levantem a' stlspeic;ãaf- Vai' ter!

GUILMERM-r T'AL, ,_.".-,f
.

_.
.

, .
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