
RIO, 1° (C, P,,) - O presidente Getúlio Vargas in
i.:.n::mou ôntern, i.ú> deputado Leonel Brizola que seguirá
para Põrto Ae!gre na manhã do dia 20 de setembro, a

fim de inaugurar a Exposição Nacional de Produtos De,
r ivados,

O presiden te da República pretende demorar-se al
guns dias em seu Estado natal, devendo visitar a Estan
eia de Itü.

Na mesma "oportunidade, visitarão Pôrto Alegre 'os

Importantes �eonlecimenlos politieos verificar�se-ão em Por(ll:�
.

.

em Setembro próximo, na Conferência dos GovernadoFet�;�:;:(-(-;
, ,

' "", !;(,,...

o senhor Getulio Vargas estará presente ao conclave <:
.

. '

governadores do São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso,
.

'1' '1 "J
' ., eCl::.:,;<t�;oiit,z, Paraná e Santa Catarina, admitindo-se, também, ule per um jorna ista guue 10, soore sxpactutrva que

a viagem do comandante Amaral Peixoto, governador do cava sua oração no dia' da Indepehdênc ia, o s r. Getúlio

Estado do Rio. Torna-se evidente que o presidente GetÚi-' 'Vargà», soltando gOf:tosa"g'�ú;g'alhadã, respondcu :

lio Vargas preferirá transf'ei'ir pura Pôrto Aelgre as - "Então vão' f íear 'decepcionados", acrescentando :

conversações destjnadas a funda repercussão na condu- -� "Farei uni discurso cívico �{éril outl'a.f:\,CQgi!.Rçôe�",
ção <ia política nacional. , 'A dúvida, entretanto, 'peraiete, pois ,o sr, Getú]in

I Em consequência, seu discurso de 7 de Setembromão I Vargas, em sua longa vida politica, tem ,se .rnoütrado

'I aican.<;ará} sigi1ifisação, com' ql:e está (s_end� esperado. exímio roes:re em escon,deT s.el)., pen,sa_mento até o mo

Ante-ontem,. apos o Jantar, interpelado í'rontalmen- mento que Julga oportuna sua divulgação.
.
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BIO, 1° CU. P:) � Ovvcs
pertiuo "Ultima Hora", em

sua secção "0 d ia do Pre
sidente" diz que póde afir

mar, "com absoluta segu

rança" que nó d<ecorrel' des
ta semana, pcss ivelmen te
nos dois, primeiros dias, o

pres-idente da República
enviará ao Congresso uma.

mensagem, propondo o ali

mento geral ao funeionalis
mo civil da União,

...__....,------------�-----�_._-------,,--

o 'Irã, irredutivel,
propostas anglo-americanas

TEERÃ, 10 (U, P.) __ o ��I'"
.

iraniano, Um porta-voz (te- i\ Que,sião do
primeiro ministro Mohamed I, WASHINGTON, ia (U.' pelo presidente do Conse- clarou à imprensa esta tar- Serre
Mossadegh rejeitou a pro t P,) - O Departamento de j lho do Irã ao oferecimento de: F'ícam decepcionados ao

t
.

t d id I I
' .

b f' t PARIS, 1° (U, P.) - As
pos

i
a conjun a

. o. pr�sl er�- Estado declara-se decepcio- anglo-americano para SOlU- �a. er , �ue o o erecrmen o
autoridades. alemãs e fran-

te 'I ruman e do. primerro mI-I nado com a. respostas dada ção ,de caso do petroleo fOI rejeitado.
'ceses, que debatem o COl1-

nistro britânico,. Winston ..-.,..,.p......,.._.,._._.._._ _._•.". -. �_�__ �� �•.��.- ""••.- J"w-.'

Churchill, para soluciónar a
. trovert.ido problema do va-

"F V· I t t f- "t le 'do Sarre, ·yóltaram a reu-
cebeu a faixa presidencial �;:.�u:.a� V;:���;:;:n��.t1'e o lireve

-

erro- 10 en O u ao varre a, tiOS a nír-se, Entretanto, nos meios

A Ia" d EE OU' autorizados infor m o u- s edo Dr. Galo Pl;1za, tendo, na Acrescentou o primeiro • " •
. t ntlcr;a OI

ocasrao, pronunciado sig- ministro que convocará uma vtarl8
,

,U '.. •• que não houve nenhum pro-

nificat.ivo discurso; 11q qual reunião de ambas as Cârna- I .JACKSONVILLE, F'lori- nas praias e os veranista, gresso nas conversações.
BELO HORIZONTE, ],o! da, 10 (U, P.') -: O tempo- sé retirado para .o interior, Nos meios bem informa-,upês as linhas pr incipa.is ras legialatives do Iran pa-

.

I'
'

I.'
. ';, (V, A.) - Notícias de Di: 1'a1 do Atlântico, cujos ven- a fim de evitar o temporal. dos se diss�e que ',a� conver-do seu govêrno, l'a a redação da le,lelCao "

l' d' t ,. . .�,', " "- " ,

--=r,.:......"r__�-..._......._........ " ••

I d '

'. VlIlOpO 1S a 1a11 am que 08 tos 'alcai.lcam 145 km. por ° Centro Meteol'ologlCc saeoes prossegUlrao, po�s
1'-
','

onct1lii.
.

a �ropm\:,. dan�l_o- ferroviários das o:f.icinap da hora, pas�nu roeando peja informoú, às 15 horas ai�da há esp€ranca'.de CO;l�
, l'W)." P amerICana .",' eCl'sao'" .'..', -' ' ,'" ..

,
' ,

,

' ,

Alr''O<p''··ela'm'e:."0", t�(J',: ',:, ,,:
f'

.

, 7,
" �

.. -,' l�ede 1'Y1mó,llra de, 'hagao j1<1- (:o�l:.: dH, Georgia, com, for-' �(EST). qlle a tOl'.'meuttl R<� t 'seguü'-se uma 'flolueão pa ea .

IranIana _OI a-ÜtJ'llcw.{la oou-. c
"" ." , ., -,

'
,'.

, -

.

) ,"'>11 ',-' _"
. d

. 1" ,,:._ qUé}a :lOade entlálêlm ,C'b1 Nid raJada:::;.as- 15 hora!? e11Cfmh'utra> 11 tl1'l'S 160 km, a j.esta secular quel::ita-ó entre o
co epOlS (e um dos- pIll1-Cl g'

. a I? Ir:: h . , de o� 'EST) R
. -

'M t 1 J k '11 'd
' ,

f t'"

1
,.

M
l,eve ::; �,i) oq,,, 11- (.!. a epartIcao f eteo- 1101'088 e c e ae .sonV1 e, '3 OIS palses r011 ·en'lirOS

m P
paIS assessores de ossade- t

.

1 1 t t' ," , ' . , .

d'
,

e eno ar h t d 1 d
em, em sma. c e pro.es o 10glCa anunClOlI que talvez que as ultImas 110tlcHtS 1- agora as vesperas.de uma

g er ec ara o que as su- t t I -., . t; .

1
.

I b'
-

'1' ,

t- d 1 T
. COIl ra o a raso (e paga- o temporal esteja se deSYI- Zlam estar a mgmc o as co a. oracao mI Itar atraves

RIO, 1° (V, A.) Os ges oes o p al1Q ruman men"os O mo\-imento teve d 't t d G
.

d'
,

'd do exér�ito d União d
,_

"P 'd " Churchill não eram satisfa- . ,.e .

t
�

'.

í""
an o para 01101' :e. eos as e eorgra Ingm 0- a a

,aVíOes reSl ent', ultima-.,
,
llllClO an e-ontem e OI lnl- Durante todo o dia, o se para o norte, ' ,Europa.

mente, têm oferecido vários tonas,

'I cialmente debelado ôntem, temporal manteve-se a uns Aerescentou que as (ln,
motivos para o noticiário.

TEERÃ
'

P.) _ A
sua totalidade aderiram, à 160 ]{m, da costa, peTto do das 'estavam ficando violen, .,&..�....'�.............&.._.....,'" ""'_.,.....-

Rara é a semana em que ' 10' (D, "p'lrede" l"t t' G ,', L'1' t '1 d t dl'eJ·e,J·ç.ão da pro'posta fel'ta
",' 1ml e en 1e eOIgla e .1' ()- as ao 011g0 as ·eos as ' a

um desses colossos do ar I f t b C l' G
.

't t:· I
' n,orma-se, am em, que rida, dirigindo-se lentamen- ,aro ma ,e eorgIa e que eg-

n"'o apresente CllI'I' "OS • c· con,lUl1 amen e pe o' preSl- ,o ,,".. o., ,I 1-
d t T' I'

a greve fOI deflagrada co- te para o noroeste, -ta noite o temporal será
rlE'.ntes en e 1 uman e pe o p1'l- I l' 1

' .,.
.

,

G'
. "

t Ch 'h'II
mo represa Ia (OS felTOVIa- De�de Fel'nandia, na' Flo- perIgoso nas costas de . eo,

Agora, mais' outro fato meu'o mmIs TO urc 1 HO! '
., '

'

govêrno iranian
.

'"
_

rIOS cont.ra os c�lefes das 1'1da, ate GeorgetoWll, na

I
�pa. .

�erificou-se
-

nesta Capital," o, paI a so

I f" d D" 'r c l' d S r b' 'f
�om caráter de ineditismo. lucional' a disputa petroh.' _

o lemas e Ivmopo IS. ,aro ma. ,o uI, �o:am iça- ',am em In ormou ,que
fel'a aIlg1'o-1'ran' f' f

. das bande1ras de smal de deVIam se manter medIdas
Domingo, um desses apare-

. Iana 01 01- .........--...,..,.."...,...,.__......._.-...v-.I'. , -

ta pelo primei)'
.,

.t perIgo, tend.o os reSIdentes de precauçao nessa zona.
lhos, pouco a1)tes de pousar M Ih d M :� d mhlTIIS 1'0

'Pollllo'OS h.olllia ...

no GGaleão, vindo de New- Á o ame OSS·l eg de_�l' -"i1)," '
.

�%�n::t�:l��m�� ;:����� Pl�� ��n:��:)�;;ódO d���:����f�'l' DOS exilados IDestruida no' "Ex'ércii(r lôd.aca de meio lIl;.etro numa das fe;o ra�lO d,lzla :que ,? ,em- La Paz, l0 (U, P.) - O go- ''''',,,,
.asas, A ave fH!Otl encravadá :"a.xadOl n�lte ameI Icano, .

Vêl'110 anunciou que destaca- a organ.Jzaçao vermelha
11" asa t ... I 'd "t' . d r Loy Hendelson, e o conse- d '1'" f'., . t "

.

.-

"'.,' .• ",,:I1CO SI o leua a.r., ',' .

",' ." .�OS.1.tOl"1COS Olam

au,ou-! RIO-10 'V A' _ ° __ "N-
- ., T

apos a aterrissagem, Nada f l�euo de �mba,lxada brIta- zados a deixar o país. com ,t,' ,) ge I ,ao, �s�o passott· o-

""al's d 'a 1 nIco ,Georges Mlddleton ha- d t'
.

B '1 d f' n�lrl:j.l ZenoblO da Costa, pro- dos (,; mquerItos foram re-
.... , e norma ocorreu, , 'es 1110 a,o 'raSI, on e

1-'
' " , , .

-.-""' - _ ..,;..._.......... �I�m ,apresentado propostas carão exilados. DentJ'e os n_wvldo recentemen,te ,ao uI- metId?s a_ Jushça. Toda �
1dentJcas quarta-feira últi-, tá. , C. 1

tImo posto do ExercIto e 01'gamzaçao vel'melha fOI

I Bd
. - mel'imol' es o S11I, ,ar os _, ",

d t· 'd N- t
1000r 8 O DI". ma. tendo el1tão o primeiro L d

-

l' I d
. _

.

que vem u€· ser comISSlona-' es rm a, J. ao res ,a a me"
,

'

" ave ra, !C e1' a. OPOSI(;UO d Z M'l't L t d' '_, "
ffillllstro declal'ado _

, . r'
.

f I
'. o na oua ! 1 'ar es e" no!'

.

UVJlla , d d d
, , ,

que nao e vanos mem )1'08 'S angls-
'

, �

ma alTe OR a a,

WAtt' da' Call··1I poderIa aceIta-Ias, fez estas dedaraçoes so- • ...,..t'.,•••� - '

I� V tas, bl'e a l'ecente reforma dos G 4 .;.,-----�

RIO, 1° (U. P,) - O Pl'e- AcrescenioU' õ rádio que
.�._.-...-

quadros das f:orças de g�Ier- ravemeD.e
sidente da República con- ambos os diplomatas pl'O- Relorm'.'.' 8er&rla

ra:

eu' lerm'·o o RISODA CIDADE...
cedeu exoneracão ao Snr. meteram voltar. com nova a - "O Exército efltá sa-

. Luis Simões L;pes, do car- redaçãe das propostas, mas
DO lall. tisfeito, uma vez que essa NEW YORK, 1° (U. P.)

go ele Diretor da Cexim. {1ue as de hoje., continuam reforma obedece a um piano - O Sn1'. C()rde11 lIuH, ,ex-

Segundo noticiaram os jor- sendo inaceitáVeis, A rej.ei- I CAIRO, l0 (U, P.) - O inteligente, cuja aplicação Secretário de Estado norte

nais,,_os motivos da sua dís- �ão se reveste de tanto mais� diá.rio "AI Misd". revelou já se fazia 11ec.essaria. americano, com 81 anos de
pen8�, deé'oJ:reram do filto de \'igor quanto foi comunica- qu:e,�o p!'im�iro ministro, sr, Antigamente, os comal1- idade, foi l'ecolbido

ôntem:1ter sido das mais desastra� da Pl'imeiramente ao llOVÓ 4.1y. Mahel', elaborou, um dantes de ·Zonas não exerci- ao Hospital Naval, em Ma-
dal'l.�a, sua adroinistraçãoy, il'anianO'., pois' não há�indí�" '�plo :r»'Og'r-ama' de ré-Íol'ma aro r�almerrte comando.' ry]and, em'· estado grave: ':

]lrovoca:ndo.o descontl'ôle do cios de que,�os Est:àdos UnÍ- agraria, destacando�se um"- Eram ,ape.nas inspetores, De acôrdo com as inf(W-!,_,'
';Y nOíl,SO"",c9wrcio extel'iol:, e d?s".e a In;giatei'-rà'�n'ham"; ,sãsl.;erria' c'o.?Pê't!�tivista'a' seI" :'. :Ag.�â, �.; pOl:ém� "e�s :'as!'tU� mações' de s�us; médicos a,1-

i"e'ªJl.c:1ot. uma""situaç,ão -de Bldo rnfonnaU:os.,:dw"clezy:isão,� :;:l-'pUCWdO"PU;l:wóoonefício:<dos i:mem: lIma,'- l'espoMahilida- 'Ststen-tes,< o·' su!_ HuU ,está (
desequilíbrio das mais g1'a:.. pelos canais diplomátic,os camponen�s, O jomal,. que de direta e exercem um atacado de trombose ce.l'e-I"ea. -com a acentuada es- normais. usuhalme]lte difunde, a, o1'i- �omando eietivo". Illtel'l·O-: bral, havendo po-ucas espe-Icassez de divisas, Assim' que fQl'am anun- entação cro govêl'no,· adian. gado se o comunismo,. ape- l'anças de salvamento,

'1São apontados para subs- dadas as propostas odd'en- tau que o -projeto de lei "a�' das providências já to- O Sl1l·. CordeH Hull foi
,

tituir o Sl1l�, Simões Lopes, tais, os mejos governamen- tá esbí. redigido, devendo i u,ldu!'!, ainda ameaçava :.t o estadista amerX!ano que!
o.� snrs, Egídio Câmara, tais p'f'ontamente Pl'og'llosti- :'1e1' �prm·a,do> na:�n�xirna s,e-! "r�c�plba _da tro}.."-:.t, o :;(',}i_'-Ima�or, tempo se conservou à iWaJter 'Sàimali.h.ã e -C,n'íe- '!;R,l"alf1 q'U,e is prõ1;x>f:!tas se- n:a�)}: em r�u��ali extxaM'-j rr:...: Zca9�Jü d".} Costa re:;- fl'en� do l)e.pa-l'tilme.nto de

I '

,hmo aú.es,
.

yiam
. rejeitad��, .

"!, !', dmana,do' gabmete. po.1Jeu:·, . :Estaao. .

" .

N810 Presidente
DO EGoador
QUITO, 10 m. P.) - Ho

je, à Z€1'O hora, tomou posse
do govêrno equatoriano, pe
rante o Parlamento Nacio
nal o Dr .. José Maria Vel
lasco Ibana, que, pela 2a

vez, foi chamado a dirigir o

As solenidades decorre
.

raro em perfeita ordem.
O 8n1', Velasco Ibarra- re-

Disco vnador vis ..
to na 'Italla
ROMA, 'io (U. PJ - Foi:'

visto, nos céus dé Roma,
ôntem, á noite, um disco
voador. Quatro testemunhas
do fato desereveram o mis
terioso objeto em palavra:,;
per:fl:iitamente har..mônieai:l:

.
o disco �ra luminoso e de
CÔl' azulada, Vinha do no-

roest-e e desapareceu em

direção s.ul depois de passar

'por esta capital em veli-igi
nosa. velocidade. Foi nitida
mente, o.bservãdo pelo's qua
tro testemunhas a sua fol'-

)'0 se,rá
mo,.,.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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URA. "TLADYSLAVA· W. MUSSI
E

DR. A�TÔNIO DIB MUSSI
Hidlco.

Cirurgie-Clíni(.'a Geral-Partos

g�rv!<;1) completo e' especiaüzado das DOENÇAS D..
·

SJENB��
.. ",Si (lurr, modarnoa métodos da diagnósticos e tl'átawento. ..

,"'HLJ->Oi'lCOPB -- HIST�O -- SALPINGOGRAFIA - ••TABO-
.

LISMO BASAL
' '"

'It.dio,terapia por o�dal curtal.El.. trocoalpllaçâo kalo. Ultl:a
'·· ..1('''' e Intra Vermelho. e

CR ..lulté,io': Rua TrajariO. n·:· 1. l° a.rldar - 'dif1cio do .OD

.... I•.

1II ..,ilrlo, Vaa 9 à8 12 horaa - Dr.• u.�i.
Dai. 16 à. 18 hora. - Dra, )1;:".,.1.

Besld ..'t!cia Avenida TromJlow.ki, 84
----- '

DR.. ·A� SAN'rAELA
I""rrr,o. .if< pelâ Faculdade Nacional d••edicina d. UlÚv.nl-'

Ci'nica Méd,ica ...:: Doenças Nervosa•.
C""l1ultoírlo: Edificü) Amélia Neto - Sala t.

ÇOllflUU"II: naa 11) àa 18 horll.

Telefone:

('...ollllultÕri,o': 1.268."

: �.idêtlei.: l·.:séõ

;; I�';� DR. JOSÉ BAHIA S.- BITTENCOURT
'MÉDICO

Clínica Geral - PEDIATitIA

lI.ealdêllcia --. Felipe Schmidt, 101. '- T .. i. 11'>60
...... 'I .... �' •• ".'. __ .,�.__�.,< ••••_.

DR. ANTÔNIO MONIZ DE ARAGÃO
,CIRURGIA TREUMATOI.OliU

Ortopedia
Consultório: J-oáo Pinto. 18,

D.a Ui àa 17 diàrilÍmente.
M"fJl)� IIOS Sábado.

·R..I.: Bocliííj"a 1U.
. '·OS, )l. 71,(

__..._.._.,_......,.._..___......._..._._-_ --......,-----

uR. ROLDÃO CONSONl
(,:h'url['a Ger:'l; - Ar�t,a Cir.,,,_ci.,, '.;.:.. lI!IolêBtla. de �"lIllora.

"' eh'ureia doa ·rumor·e• ..:...

O'" FaCIlidade de ,M,edir:ína aa Univenidllde de Sá.., Paulo.
a:t-AlSllatent. d. Cirura:ia dos Pro!e.lloru Alipio Corre1 ..

Neto til SylJa' Mato•..
Círurcia do eat01l18go, vesícula e VIII' bÚiar... intestino. del

,.a.. a ,rOlj"o, tiro Ide., rins. próatllta. bexig,a, ótero, ovários. trom.
,,.•. VarÍcl)ceJe. hidrocele, varize. 8 hérnia.

.

CÕftll;llltaa:" D&. % ii li boraa, rua FaUpo:< Sebmidt. lU ·(,obrado;.
t.l.tone: 1.698.

,
.

8.qldênda: AVflbida Trom.po1ll"k:Y, 'I .:.._ relero·n. 1.7e4.

DR. MARIO WENDHAUSEN
Clinlea médica de .adnltoe e criança"

l"" �onlloltórlo � Rua João Pinto, 10 - TeI. M,. 76•.
Coo.vlt.. : D88 4 às 6 boras.
R.,iilldi'ud.. : Rua IÍ:Hte"e.s J 6nioT, 45. Tel. 811.

.�-,...
------'----.--.,----.,.---,-------

DR., TOLE�TINO DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em Pôrto Ale&'�e e Bueno� ATre.

OUVIDOS :---, NARIZ - GARGANTA
Coosultório, - Joã� Pi�to, 18 - l' alldar

ni •. l'iltmente"d".· 16 ·à� 18 horas

DR. I. LOBATO FlLHO
»oençaa do "parelt.o respiratório

TUfiERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULJiO.S

Cirurgia do ,T,oras
t<'orn!iddo pela Faculdade Nacional de Medicitla, Tillio!ollíata f

Tisiocirurgião do BO!lpitál Nerêu Rllmu

Curso de éspeciafiaaçào pela S N. T. Ex-interno e Ex·•••i.t.nt. d.
Cirurgia d" Prol. Uj';o ,J!,hhelro Guimarães (Rio).

Conaultôr io : n'ua Félipe Schwidt n. 88.

Diàriamente, dali 16 às 18 noras.

Res. : .Rua São Jorge n. 30.
, -'.

_ ...

...

'::-"._
,

DR. ALVARO PE'CARVALHO
Doença de Criança.

CORsult6r.o: Rua Trajano al'n. E�i!. São Jorg. - I" andar.
. Bala. 14 e 16.

Residêncíe : Rua Brigadeiro Silva Paes, s/o. - ao alldar. (ch'-

I c8ra <10 Espanha).
AteJide diàriaIl,l'ente da. \4 he. em diante.

O ESTc\DO
ADMINlSTRAÇ1_O

It.edaçlo e Oficina., à rua Cunsethetr .. �I.'r&...

TeJ. 1022 - Cx, Posts l, 139.

Diretor: RUBENS A. ,RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DE AQUINO.
Representantell :

Representações A. S. '�lIra. Ltría.

Rua Senador Dantas. 4-0 - 5° &",j8r.

Te!.: 22-6924 - Rio de Janeiro.

Reprejor Ltúa.

\

Rua Felipe de Olheira. n. 21 _ .. II· au<ln._ �.
Tel.: 32·9873 - São Paulo.

ASSINATUKAS

l'\a CapItal
A

,

, Cr$ 178.118

8emeatrl!' ,. Cr$ !flUI'

No I,nte,ior '

/u;,e ,. -:
:.. C"$ �!l0.(J.

8elllutre , 'Cr$ 11O.,.

Anúncios mediantes coott"Ato .

Os criginàis, mesmc não pub ií cado •. nl....MIL..

".volvido•.
A di reçao não 8e r"spo.'@ahiliz. pelo. e<>lItel_

Curso Naciooa-l.· de- dl)ell�"1t.· meneall

.x-diretor do Hospital Colônia San r'Ana.

Doenças nervosas ementai •.

Impotência Sexual.

Rua Til:adentes n, 9.

_ Consultas das lõ à. 19 hora..

FONE: M. 798,

Res.: Rna Santo. Saraiva. f14 - .l:8tl'etto.

�i.!.:
- .' �il_"

"Mie" por .e�sut"l" da'Ani.Uncla • Paieopat.. do Di.trlto
r.�<!lr.. l.

J!;�-;"t",,:,," dI> ftn'spltaj,- PaiQui'trieo • Manlc6mio Judlci'ri.. da
I.• ;:.' taol FtlderaJ.

.

Ifi�-IIl!,erno da Santa C".II de Xislfricordi.. do Rio da, Janeiro.
-

I

[
------------.�--------------

I

DR. M. S.' CAVALÇANTI
Clínica exclueh'ame-nte ft eMane" '

ltua Saldanha Marinl>o, HI. - Telefone C•. } 7ill.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUnie. &lédic;l - .oençalll de criança.

t l'ratamento de Bronquites em ádultoa e criança.) ..
Conaulwrío: Vitor Meireles. 18 - 1° andar.
8.<lrário: Das 10.30 às 11,30 e das 2,30 às 3,30 hora ••

Reaidêncla: Avemda Rio Branco, 162 -'- Fone 1.640.

DR. NEWTON D'AVILA
eirQfeia ce�&1 .:_ Doenças de Senhora. - Proetolorta

Eletricidade M-édlC'a
Conauitúrio: Rua '/Hor Meireles n.: 18 - Telerons 1.60'1.

CODIIUltll'l: As 11,80 horas e à t�rde das 16 .ho ras em diante.

Resjdt\nda, Rua Vida! 'Ramos, - l'elefone 1.422.

ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTl

- ADVOGADO _.

ao. Vitor Melrelles, 60. - Fone 1.468. - Florianóp"U..

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagem. entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em ltajaí e Santos, sendo neste últi1l10 apenas

para o mOVImento de passageiros.

PRóXIMAS SAíDAS:

DR. RENATO .-RAMOS "DA SILVA
- ADVOGADO

kua Sauto. Dumont, 12. - Apt. 4.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AilYOGADO -:-

Caha Postal 150 - ltajaí - Santa CatarlDa

DR. THEODOCIO 'MIGUEL :\THERINO"
- ADVOGADO ..,...

de F·POUS. de ITAJAt
VOLTA

do RIO dt' SANTOS

7/Setembro
19/5etembro
2/0utubro'

14./0utubio
26/0utubro
7/Novembro
19/Novembro
2/Dezembro
14/Dezembro

:n/Agõsto lO/Setembro
12/Setembro i3/Setembro
24/Setembl'o 25jSetembro
7/0utubro 8/0utubro

19jOutubro 20/0utubro'
31/0uutbro lO/Novembro
12/Nov-embro V3/Novembró
24jNovembro 25jNovembro
7/Deze.mbl'o S/Dezembro
19/Dezembro 20jDezembro

o horário de Florianópolis será às 24 horas das datas indicadas.

Para mais. informações dirij.am-se à
,

EMPRtSA NACIONAL DE NAVEGAÇÁO HOEPCKE

Rua Deodoro -: Caixa Postàl n. 92 - Telefone: 1.212.

- FLORIANóPOLIS 1-

\

Roa Trllj�lIo n. 12, 1° andar. sala n, 1 - F,difído Sio J.,,_r

(Eser. Dr, Wahtir BUllchJ.

Telefone - 1.340.

Navio-motor "Carl Hoepcte"
I D A

Rua U de Maio, 16 - Itaja'
f'UII:RICULT�RA - PEDIATRIA - CLINICA GERAL DR. ARMANDO \'ALERIO DE ASSIS

COft•• ltórto e Keaidênci. - Rua Bulcão Viana n, 7 (Lar&,o 11 MeDICO

...alo) - Florianópolis. Doa Serviço. de Clínica Infantil da A8Sistêoci. ;Wonlcipal • Ro.-

aor'rlo: I! ã. 12, horaa - Diàriamant4. II pital de Caridade
-- - -, _.... .,._ --- _ GLINICA MJl;DiCA DF,; CRJANCAS 2 ADUL't'OS

OLlIOS - OUVII>OS - NAKJ.Z E GARGANTA I _ Aler«ia __

DR. GUERREIRO DA FONSECA f C"nlu!tór.io: Rua Nunes Machado, 7 - Consult!ll da. 10 ... 12

ElfpoeeialiB,ta do' Bo.pital
I
o daa 16 às 17 horas.

_<>dern. Aparelhagem. I Itellldêncla: Rua Marecbal Gui Iberme. li - Fone': 781.

Limpada de Fenda - KefratoT - Vertometr'u etc. Rs;., 1. (r.-

�}<>j;:<"afi., <la Cabeçaj - .Reti1'8ds de Corpos ExtTanboa do Pulmio
•••ótago,

,Reeeitll p&ra U80 de' Oculo.. lConsultól'io - Visconde de Ouro Preto n. l! - (Alto. d. Ca_a
.s.lo Horizonte).

r'armacias
dp Plantã()

Mí!:S DE SETEMBRO
30 Sábado (agôsto)

Farmácia Esperança - Rua.

Conselheiro Mafra.
31 DOíningo - Farmácia.

Esperança - Rua Conse-·
lheiro Mafra.
,6 Sábado Farmácia.

Santo Antônio - Rua João'
Pinto.

7 Domingo - Farmácia.
Santo Antônio - Rua João
Pinto.

13 Sábado -
. Farmácia.

CatarineÍlse - Rua Traja-'
nO.

14 Domingo - Farmácia,
Catar.inense - Rua .Traja-
n� .

. 20. Sábàdo - Farmácia,
Notuí'na - Rua TrajanQ.·""
21 Domingo - Farmáci�:

Noturna - Rua,Trajano.
27 Sábado - FarmácÍl.lIi

. ERperança - Rua CorJse
lheiro Mafra.
.28 DOfningo - FUl'mácir.k

Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

O serviço noturno serâ
efetuado pelas farmáci!1s
Santo Antônio, lVI�derna e

Noturna, situadas às ruas,

__________________________�---------------
------------------------------- João Pinto e Trajan0 n. �n.

5.;'Setembro
17/Setembro
30/Setembro

12/0utubro
24/0utubro

I')/'N'ovembl'o
] 7INovembro
30./Novembro
12/Dezembro

.' Sabão

�irgem· Especialidade
da Cia� WBTZEL, INDUS·TBIAL-Joiuville. (marca registrada)

Tflrna fi roupa branquissima
.

[

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



11J ..,w'''' ,,.. }'1f}rial�Ópoli8, 'Terça-feira, 2 de Setembro de 1952
-------------�--------------------------------------------------------------------------------------------..

,-

·1'

ida SO°ciel
A.�Mmt,.léia Legislativa Revolução na Ind:úsfria

';'�
.

'de TraforesVitoria 'do P.8.0. a favor
'�lNlVl�HSÁRIOS 'Ilado,

:filha do saudoso J��'-
d C I l' di' d O NOVO. f'ROSON .IAJII·",.1

D�P- Ell'írJio Barbos� ,

nalista Haroldo Callado. 8S, O e ores, O' S(8 Q A Pord da Inglaterra, de- um simples toque. E' lml'l.

Regist:i a data de hoje o - pois de longos estudos e la- trator possantíasímo, c-om.

,;;.nivJ,:lrsú·io �:ttalicio ,do nos-! Sr. Aldo Rocha Presidiu a sessão de 011- de Almeida peí� seu bl'ilh,ante boríosas experiências, acaba fôrça suficiente para ara.-

::·prezado couten�ãne(), dep.1 :tssin,uI!-, a data. (�e hoje, o' tem, o deputado Protógenes subsüitutivo. de lançar. o 110VO trator ção em três, sulcos ,e fôr��:i
1",'J )jdio B!lJ'bosa, integrante amversarro natalício do sr, Vieira, tendo <;'01':10 socretâ- Os vicio!' do governo Fordson Major, que está econômica para tl'ab�llut)f

.�1} bancad.'! pessedista na Aldo R�..ha, díretor-presí- rios os deputados Elpidio Sendo posto a votos ,o projeto provocando uma verdadeira mais leves, Muito fácil tfec

,;��sembléia LH,gislativa do dent; d� cO,nceituada. fir�a Barbosa e Clodorico Morei- de l�i que abre .crédito especial revolução na 'indústria de manobrar, dispõe de lima.
"Est.tdo e H,,·D1retOl' d� De�. Flo.r:l�nop�Ils Ltda:, que e a ra, para COmp!"H U1;I1Ii caminhonete, tratores. Não somente pelas: completa linha de implemen
TilJ'úlfnento de. Educação. " :,prop:?e�árla da� Iinhas A� Orçamento de 1953 o ,,"putado Est.ivalet Pires, lider inovacões que apresenta, I tos ede um completose1fvÍ�&
SâniveI'sal'lt:in!e exerceu, gronormca � 'I'ríndade. .

A presidência deu conhe- do J'artido Sodal Democráttco, mas, ;,obr€tüdo, pelo seu, a- � de assistência em ttld,,· t'f.
"

1'0· uO'os anos as eleva-
.

'. , 'c'imento ü Casa .de ter dado. fez. "<l,r à ,C','lsa que _' .f'ê:(erid,?' .;I)l.·ii1:.·:.v.�i,t,�mtnto... r...e,v,'.e.l.a.. do em
l
país, o Servíco F..'

L".....
� ,lU'..�.__

..ruI." l' '.' .. , O àn ivereariante, . que é '"
_

""u,. -, �

• < j'llrl"OO'" oe diretor do . , .r., ,. ·€l1.tnütá,
.

u proposta orça- . proJeto, de orjgem govaruamerrtal, "s.,u�eSgl.voil e ,d.efltí1t.'lVQS ',ü;s- ',io··utra.s ·và..i!�.""'d';"n·.. cs.... 'd... .'.·.;,;.....'I.' ._.,.t.,:!a� ." ".' :.L ,

.
.

., :- ,acatado bomém-de-negócíos; '" -
.

!l.L...."" '" " ...... 'tiL"'.....

"'!"",�I't:HnpllLO de Educacão.]. 'h
.

d
'

j mentárta para 19'53, .a qual- mandava fJ,hth' ,a"lucle· crédito pon , 'tes; 'todos 'os técnicos 'são :·tecnica oféreek lainda. 0' :I\}'�.
>' \ J'"

i.. carzo prestou ser- .scra iomenagea 0, no. e, pe-
fOI' encaminháda à Comís- conta do excesso, de arreeadacão, unânimes em considerar o ',' vo Fordsón 'IlKaJ·.:o·r, e'-, . """',....'�J'II <;0.11' ' "',' '.

.

los seus amigos e admirado- � u lU. �:. """....,..

·"icc-", q.ue asstnalaram a sua
R' 'd"" '�" t' são:de Finanças para o de� isto é, continbu o mesmo vicio novo Fcrdson :M:,�jpr um tra-I posição nos r�vendw��h .�,....' -m à frente da ins- r�s, e.� sua. :-esl. �"Cld, � . �Ul. vido exame.

'

que fez/ cai .. a lei ·número 22, e tOl' à a!tura ·'dhs'· Iwc.eSSida-,; FOI'd a". pa'r'tl'l' de' '6"""d';,;,,:S....' ..l);,·,sagL , ,.
. Delmll1da Sllvell'a, . .�.. ....

"o puhw:�a do Estado POSSA do novo deputado ,:!ue serviu de hâse ao Chefe de des do mundo de hOJe, Mo- tembro.fi">,::l. .
" ' O ESTADO CUnlllrimen. '"

.' "".SOJ' (los 1111'11S .culto.S II:
Por se encontrar p1'esen- Executivo, para vetar inumeros tor de 4 cilindros, ., gasolina Il .,c·u'

_ ' .11-0, ...

,,,l� atual geeaçao catarmell'- , te, foi introduzido no recin- projetos de lei de autoria de ou D i.eseI, com válvulas na _

�.,�, na <' tual legislatura., no
-(1..-

t.o dos trabalhos, por uma deputados pessedistas. cabe"u; oito velocidades,

61" FAZEM ANOS,. HOJE: ...

o<)€,gempr.nho do honroso Comissão Especial compos- E' fi tal cousa: o GovPl'no pode, para frente e 2 à ré, poden-- Sr. Arlindo Soares . .

'!l',,".ndato (,I.ue o po,·o lhe cou-
[') t t 1 f' 1 P ta dos deputadoR Estivalet e .. Assem1.>léia não pód"... do atingir até 21 Km, por

� an as,
.

e egr3 'lsta (a a- I-{<riu, o ilustre aniversul'ian", nai)' S, 'A.. Pil'€s, Coelho de Souza,.Pau- -
Instituto SIUtta Catarina flOra; bitolas ajustáveis em .

.."

·t·". tf'.'!!1 8abido corresponder lo Mal'CIUeS e CáSRio Medei- Paí . ap.,·oyado o proj<'tc de lei 6 nr.siç'ões diferentes, o 110-

.,
c. __ Sta. 'Dol'is Bianchini. l""

�i confiança que lhe deposi-
_ Sta, Julita Borôa, ros, o sr, Waldemar Plabst, que declara de utilida(le pública \TO FOl'dson Major é o trator

It"u a gente baniga-vel'de, S NA' n C. .convocado para substituir o o Instltuto de Santa Clitarina, de ideal para qualquer cultura, .,
..

- 1'a, 'oemIa �ouza 'ar-
'>tlefcndendo-Ihe os mteres: l valho; esposa do sr. Arcisal deputado Vicente Schnei- C"pinzal. E, também para� qualquer ti-
'ieA e o� da classe �e que e I Carvalhb. . der. Depois de prestar o OellurtanH'nto de Combate às po de terreno, sobretudo, os ,

<e1[pre5�,ao das maIS eleva- I
_ St�l, Mal'ly Brandão, compl'OmifiSO legal, foi (J no- Form.igas acidentados. Uma outra

, ,0;1':,
. , _ Menina Neuza de Sou- vo representante dó povo, Na ordem do dia também figa-' grande vantagem oferecida

À� muitr.s homenagens de sandado por uma salva de "ou o projeto de lei do d"Plltllll0 pelo novo F'ol'dson Major é!

.�,�:[}�.rá alvo, as de O ES� za�� Sra. Sada Boabaid dos :::IT�)a,��]e:a:�lTnpl'im!'nta(":) pelos ;;::l(�i:�i ��'��:::'::S��:�o�:: :,�,:tid: I �r��1;i;;,ma�� ��:i��t�'ô�e):��� , �
ESCÔVA -r_1.-

Reis, esposa do Si'. Aldo Ne- .

. .
.

'" ). ......
De '.ll.. tiHr.:Ia.de pÍlhlica. I

ne
..."'H'.tauento de Combale à

]'01'-1 nêjol dos implementos com \ O·,·��
..

ves dos Reis,
_"

O de�u�ado. FranCISCO 111lga.
.

_
I " .

Neves 101 a trIbuna pHra i
O pl'o"eto. e:1t,·"t.'il.tO, nao pou- i , .

��.�� ;l'O��.;���l��l��à� .!!:�:� :�d.::::· _;�:.'�;;::o� ��:O:::l�:o:e(::!Precl·sa-s·e·Casa de Residêlcia,
1'a de uLu.J<tuc Dubhca (. COUlSS •.W de JustIça. .

. .. ,
,

.

"Circulo Opel'á1'i�' da Estra.· Procuro uma ampla ·casa Interessados querem e&-

ch de Ferro Tereza Cristi- residencial para familia 1'e- crev�l' para C, Postal lli5--

na", com sede em Tubarão. H,a PO·II·CI·a. cem-chegada da Europa a.té nesta Capital.
Re.organiz",<:ão das K:;:nt,,�i."8 2,ilOO cruzeiros,
Pôsto " votos o subôtitutivo ' �"•• \11 _

. , I

Prof. Fláyio l"errari
-- Sra. Malvil1:l Duarte

.Já não há conta das qL,ei
xa;,; apresentadas à Polkia
contra um j()]'naleiro conhe-,

cido pelo apelido de "gago",
atrevido, perverso e dado a

roubos. Aínda agora o sr,

J0[,hamos Leopoldo, hospe
dado do Hotel La Porta, não
con hecendo as manhf. s do

Especialista do HOl'lpital ..

·

t{teelta de Oculo8 - Ex;:,.me de t<'lHíd ...1 de Olho ,rI;U....

da 'Sil va, €sposa do Sl'. José
D. Silva .

.-0-
• CASAMENTO
Enlace MELO-SCHNEIDER
Terá lugal:, hoje, o enlace

matrimonial da prendada
senhorita Cai'men Gama
Peh:eira de Mello, dileta fi- Gomes de Almeida, apresentado
Ihl1. do sr. Jo�.o Ferreira de

ao projeto que reorganiza as

Mello e de sua exma.. esposa exatorias estaduais e melhore ()

d. Adélia Gama, Feri'eira ele
quadru dos exatorcs� foi o l�lesnlO

Mello, com o sr. Vicente
aprov8ndo contl'a o vot.o das ban�

Joào Schneider, deputado à
c:ulas do PSP. do P'T'B., do PRP.

ASl:lembléia Legislativa p'elo
. e da UDN., menos o depatado

município de Chapecó. Osvaldo Cabnll, que votou B fa�
O ato religioso será ,ceIe-

vOt'.

brado 'às nove"e meia horas, . . .,
.. -c,. ConqUIStaram,. aSSlln) os ('01e-

na Capela do Dlvmo' r..Sp1-
'0' ,." 1, .. ·.. • ,', , ,

.'

'P G
.

'1'
.
tOh" c,",aL ...l", e co,.. ele., () garoto, confiou"lhe a guar-nto Santo a raça etn 10 . . . '.

'. . .., nos�o slsterl'l'l flSCQl, lmportante' da de seu autonlóveI, esta-
Vargn�, te:ldo como oflClan-

melhoramento. (;i()l1,','cl.() 'defronte àquele e.s-te o l\'[onsenhpr Frederico . , I
. .

I t'! Labelecimento. De manhã
'rranscol'l'e, hOJ' e,' o ani- Hobold. Em seguida, pe a mesma VQ ,- ..

t tdOR. ESTEVAM FmU;APAl"l
'versário natalici.o do sr, Pro- ção, foi aprovada nmQ emenda eucon l'OU O carro, ·0 o ar- ,

l'anhado e com a falta de
- J\dvogado -

�fessor Flávio Ferrai.·i, Dire- Servirão de padrinhos, do depl'tado Estivalet Pires e Te-

ACACIO GARIBALDI S_ THIAGO
-;;er da Academia de Co:rhér- por parte da noiva, o sr. ,ieitarlas uma do <iep. Volney Col- Ullla mala de roupas.

_ Contabilista _
·cio de Santa Catarina e Di. Celso Ramos é exma esposá, laço de Oliveira, e outra do dep. ATACADO CO�I ESPETO

Edifíeio '�IPASE" _ 50 anda .

i'etor-Gel'al do Sesc e Senac. dr. Ayres Gama Ferreira de ,FrancisGo Nc\'es. DE FERRO
..,.....,...._""...."'••".-.........._-.....,....."..,.............."........_"._.�"""...., """'_Ioo'"oI'Y'I_W'W._�_

Na' sociedade catarinense Mello e sra. Alcidia Sanford POl' último foi aprovada emen- O soldado 'Pedro Manoel

ç allivel'sad:mte desfruta de Ferreira de Mello e por par- da do de-putado Gomes de Almei- Rita, do 14 B, C., ao passar

.situação de l'elêvo, e, atra- te do noivo, o sen hOl' Iri- da, apresentada na Comissâo de pe10 ntorro da Cruz, foi ata�

Vez os cargos que exerce, neu. Bornhausen e exma. es- Justiça. cado por Ivoni Coelho, que

','em
.

d N"j S' I 1 t provaç"c do elupunhava um eSIJeto de
. 1 procurado servir à cau- posa, r. ICO nu evenano neg'uve mell c, " a � ,

f Dia 6 - Grandioso Baile de Gala, em homenagem ih
1:ia de :J.ssistência social, em ;

de Oliveira e exma. e.sposa, projeto que reorganiza as exato- erro.
,', b n 1 ! passagem da data de nossa Indeppndência e deçJeado à�,
'.aVOl' dos menos afortuna-: O ato civil, será l'ealiza� rias do Estado, segundo o su s- "" ue espe�·o.

, . autot'idades civis e mi1'itares, Haverá a. cerimônia da. c. -'
<tos. Exercendo, na atual' do, às nove horas, lla i'esi- tituti\'o do deputado Antônio Go- PRESOS OS ARROMBA-
ln .

1 . .

1
.

d
" .

't DORES I locação da faixa simbólica na R2.inha do Clube -' S'B-
. ''',?IS atura, a vereanl'a, 11a 'denCla (O,,; paIs 11 lJOIVa, a mes de AlmelUa, represen a mag- •

C·' $ "

CI'd1'O nhorinha Vanira Cabrai Gome'" - Ato êste de gram.G:t"

amo a.·.ra de FlorianÓpolis, rUa Emilio Blllm 22, sendo nífica e extraordinária vitÓria do Pelo Comissário
I solenidade .

. "'_e1to por e:xpl.'essiva vota- testemunhas, por parte da Pa,·tido Social Democrático, que Ferreira, ,com auxilio de
. TRAJE: Casaca - Smoking - ;3�lmel' e unitmme

.,2,0, o sr. Vereador Flávio noiva, o sr, Celso Moura e mais urna vez com real vantagem dois praças, foram presos
Ferrari há !)l'oc\l1:Rdo.

cor_"exma.
esposa, repj'esen.tados para o sistema arrecadado,· <:011- na Rua Duarte Schutel, os corre;,;pondentes,

INICIO: 22,30 horas.
l'espO!ldel' às aspínições dos pelo SI' José Ferreira de Mel- subsbncia em atos concretos, o perigosos. arrombadores e ...�__-,..."....w......,_......,._..,""""''''"'"�w......���
zeus filn'nicíDes. 10 e exrna. esposa, dr, Geral- seu earinho pela sortI' dos ser- ladrões Francisco Tiago de
No dia dQ' :seu aniversário do Gama Salle" e $rta. H.o- vi dores púillicos, ne8ta hora a- Oliveira Filho e ·Durval Za- V E D <"CE ... 5 . E "

llatalício, O ESTADO cu�- milda Bl'esighelli; por parte marga em que o Govel'nador lri- carias Medeiros: os quais U. D "I'B"' ô.RI A '. "., 'le,'r" )ll'dt'a'ul;c" a' "."1';
, .

. ". 111a D�"I' Li••• ri, com ,."C ! "" . • «, • 1 ua.

.p.,mentando .. o deseJ'·} lhe do nOIVO', o sr. deputado neu BUl'nhausen, depols de tudo foram levados para o xac
"1

.

d S i l\fa': Co·'ta Tratar a'
.

'fel' .
.. c G -, .

: .'. • ;:,1 velra e ouza, esqu-na :.. Jor 0;. . c me5rr..c"i�
.1CldanAs "oto�' enSSes ex Cásgio Medeiros e exma, ·es- I Pl'ometel', tndo está neg::mdo aos

J
dres, onde estão sendo sub-

"1 t' d 'I." ,

'.. ;-"'" u.
-

,.

.

• •• .'
.' , __••

11'
o 1\'0 a vellc ti: VIagem.

:en�lVOS a exma. familia, as- posa dr, AntCJl1lo Adolfo I fUllclonanos estaduaIS.
_.

metIdos ,a�s necessal'lOS 111-· ())-,,()_()_()_"_O_()_()o!!IIIIl!O>0411111.()�.
vOCIando_'se, C0m prazer, às Lisboa e exma. esposa, Pambens ao deputado AntonIO tel'rOgatonos, '.

homenlJ.gens de que será al- ---------------.,.....-------------�----

'vo,

Dr, Diniz Júnior AVENTURAS DO
PP •• a h' .,"', <" ,0Je o al1lYerSa-

no, . '.
'

I'. ,1ll.talIclO do 'nosso dis-tl!lto cQ�te' D D:'J" ". l'raneo, .

r. 111lZ'

/nlOI', advogado nó Rio dé Ianpí"'o .

S ;' \) El.,<-deputado por
. anca CatariWi· ,

IAs �\O
<.

.

'

u." .

" menag:ens que. sem
«VIela 1 • ,

'.

O
.', .1f["f.t,:; receber, as 'de

ESTADO. I
Sta l\iI ' 1

.,;,
, �na-Lm:rra Callado !.t<estelu "h ..

v
.

, .' ,.: O,le, () s�u

ani-I'el'SUl'lo <' '1'
.

.

"!:lo d '

l1dta leIO, a g.enbll t!l.,�lOl':·n '!lq 1\'1[ •

qa, 'J .n ..... ,...:.tt:�U:�,-J-ia.u3.:a .Ca-

SEMPRE O "GAGO" OLHO!': - OUVÜlOH - NARl7, E r.A.n(�AN1'''

DR., GUER'REIRO DA FONSECA

ClaRsifi>eação da, Pr<:\�,:làú Al'tl�nai. .

Múd�mª Apsl·ülh?6em.

Advocacia

Clube 11 de Agosto
GRANDIOS'O BAILE DE GALA .'

••••
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Defendeu hem
titulo. de

Atlético seu A _A.A. B�rriga Verde C�m.
"

pe,a Catarinense de Esgrima
,Campeão individual o ,capitão BII
S. da SOUS8,' pioDelro da EsgrilDl

em' Sauta Câlarllla�
'Tombou o Paula Ramos ,diânte do tricolor-do-Estreltc

\

p,or
'

6, a 2��Vencedor o Pauta Ramos nos aspirantes ..

, A Federação de Esgrima SABRE -Campeão Rui
Reportagem de Nazareno de pleno êxito, os esforços tadamente consigna penal-I' nalar 0.20 e �ltimo goal 'd'e Santa'Catarina realizou Stockler d'e' SOUmt 'e Vice.

Coelho d ispendidos 'pelos seus in te- ",y. para, as' suas cores., .

C t C
-

L 1 'I' P
.

• • � - I,

I o seu primeiro ampeonato. ampeao eone . ere1r,A diminuta assistência : grantes.
"

Osmar cobra e converte'
I

Aos 34 minutos, Astrcgil- Estadual, sob o alto patro- Clube vencedor do cam
que compareceu, domingo, Vimos um Atlético muito um tanto para o Paula Ra- j do comete penalty em Pin- cínio da Prefeitura Mun ici- 'peonato individual a Asso
.no estádio da Rua Bocaiuva cavador'€ procurando tirar mos. ,,;! to da Luz. pal e da CâmaraMunícípal. ciação Atlética Barriga Ver
teve .oporturiidade de asais- proveito de todas' as OPOl"- Decorridos 30 minutos í Augusto o encarregado ,Os resultados finais: de à qual foi entregue a ta-
til' mais uma rodada em se-

,
tunidades que surgiam. eis que.é chegada a vez do i de fazer a cobrança, fez Campeonato entre Clubes ça oferecida pela Prefeitu_

guimento ao campeonato Os 3 ar do primeiro tem- i\t1ético empatar a partidal com muita classe. 5 a 2. e 'Campeão Estàdllal'- de- -rã'Municipal.
citadino e que estiveram po, já lhe havia" garantido por intermédio de Julinho, aos 44 e meio, Augusto apro- Florete _ Associação Atlé- Classificado em segunda
f'rente a frente um dos Ii- t .1 estupenda vitória e incen- cobrando uma falta de fóra veíta-se de uma confusão

ca Barriga Verde, com a se- lugar -o Lira Tenis Clube.
deres que é o C. A. Catari- tivou-os ainda, si bem que I da grande área, coloca o dentro da grande área 'e' guinte equipe; Cap. Rui I Ao mesmo foi entregue a.
nense x Paula Ramos, numa quando um time esta ven-I balão no angulo direito da ful�ina o 'arco

I
de Jaime," Stockler de Souza, Leonel T. I taça oferecida 'por esta Fe-

peleja que pouco de técnica cendo, tudo dá certo. í meta guarnecida por jaime. encerrando o dilatado esco- Pereira, Fernando Murilo i deração.
apreseutou.> Foi assim que o Atlétieo Aos 34 minutos Hercíl io i re de 6 tentos a 2. de Souza e Ronald F'itzge- Os prêmios foram entre-
Apesar de ser esperada .conseguiu passar por mais centrou enviezadarnento da Os quadros atuaram as- rald. gues dia 25 elo corrente, no

<com grande ansiedade entre .urn adversário que parecia direita para a esquerda; in- sim formados: I

.Více Campeão _ Lira 'I'e-: Clube Doze .de Agôsto pel&
«)S torcedores das duas equi- ser tão ameaçador, do a pelota aninhar-se no ATLÉTICO - Ciro, Vai- nis Clube com a seguinte Sn r. CeI. Antônio de Lara
pes, o prélio não chegou a Aos poucos os tricolores I fundo das rêdes de Jaime, ca e Juca; Julinho, Frederi- equipe: Milton Arantes Ra- Ribas, em 110me da F. E. S.
:;:,i',sumir proporções sensa- vão galgando os degráus na I que ao nosso ver falhou no co e Cazuza ; Augusto" Her-

mos, Zizimo Moreira, Ed- C. aos vencedores.
-cionais, mesmo porque o- táboa de elassif�cação ?o.s lance.

_. ' . I cí!io, Alcione, Mirinho e mundo Bastos Júnior a Ali- ) Por motivo de força maí-
Paula Ramos não: se "apre- concorrentes ao bítulo maxi- Aos 37 mm utos Alcione, Pinto da Luz.,

I
nor Ruthes. 01' em outra oportunidade

sentou à, altura- do seu ad- mo do certame da cidade. d: .cabeça con�uistou ma�- PAl!L.: RAM.OS -. Jai- Campeão Estadual. de �s- serão conferidas aos vence-
versário, �<\ história dos goals : A mflcamen!e o ;:,0 goal pala me, ?marte � ,!alme II, A�-I pada _ As. At. Barriga dores os diplomas, medalhas

O público esperava mui- contagem 'foi aberta aos �4 as suas cores, ,placard 'com, trog ildo, ,valellO e Ferrari : Verde com a mesma equipe e braçais -de campeão a que
to mais, e diversos eram os minutos 'por intermédio de o -qual terminou a primeira Wilson, Forneroli, Tainha e

e Vice-Cempeão Lira Te1úS fizeram júz,
LUores que contr ibuiam pa- Osmar para o Paula Ramos, fase do encontro. Osmar. Clube, com Milton Arantes Foi no campeonato esta-
ra que o mesmo fosse re- ao cobrar uma penalidade' No período complementar, p: ,rend� foi de 1.945,00 e Ramos, Zízimo Moreira, Dé- ! dual de equipes campeão
.vestido de invulgar brilhan- máxima. Houve um ataques Pinto da Luz num sensacio- o .JUlZ fOI o Sr. Norberto cio Lago e Edmundo Bastos das vitórias o Cap. Rui Sto-
tísmo' e disputado heróica- do Paula Ramos e a pelota rial sem pujo marca o 40 Serratine que cumpriu atua-I Júnior.' ,ckler de Souza que sem so-
mente por parte .dos pauali- fôra endereçada ao fundo goaI, �nás, muito bem chu- ?ão

.. di,gna c:e _

registro. A Campeão E:ta�ual d� �a- :frer. n_e�huma derrota, teve,
'1'OS, os quais, teriam que das redes de Ciro. Vaíca tado. 1 minuto após, o Pau- ele, 110",SOS palabens. bre _ Assoclacao Atletlca 24 vitorias; seguem-lhe LeI}-
Qúebrar, a todá custo, in" que estava momentaneamen- la Hamos pressiona e Wíl- Na prelimÍl)-ar venceu o Barriga 'Verde c�m a mesma neI '1'. Pereira com 21 vitó
'�l1cibilitlade do líder.

.

te no goal, atirou-se agar- 30n rliminui a contagem pa- Paula Ramos por 5 tentos a equipe: Rui, Nelito, 1<'ernan- rias, Fernando Ml1rilo de
, Alguns chegavam mesmo rando a pelota e o juiz acer- ra o Paula Ramos, ao assi- 3. do e Roni e Vice-Campeão Souza com 19 vitórias, Ro-
�\ apont�lr o Paula Ramos I o Li�'a Teni8 Clube com a nald Fitzgerald com 15 vi-
como o pO::isível vencedQI' ,da . eq�lipe: Zízimo MOl-eira, Le- 'tórias, Zízimo

-

Moreira e

jomàda qu'� assistiD1os.,�,,\� !,N-ova� marcas para os 80 e 1 t O metros deni Mendonça, Mi,ltón A Milton Arantes com 9 vitó-
Se isso acontecia por par- rantes, Décio Lago e Léo rias cada um, Paulo Cardo-

te dos comandados dê For- b,a' rrel-.ras.. , ...II'S'COS ieml-n'llno e vara Meyer Coutinho. so e Edmundo Bastos Júnior
�leroli, o mesmo não se da- H Em consequência proc]a- com 7 vitórias cada um, Ma-
va com os atleticanos" que,

,

,Nos dias 30 e 31 de Agos- porada recebeu do J'epresen- 100m. - Argemiro Pizza- ma Campeão das Armas a 110el Gomes com 5 vitórias,
numa tarde mais inspirada, to, no Estádio do 14° B. C., tante da FAC os cumpri-lni, com 11,6 segundos Associação Ãtlética Barri- Wallace Capela ,com 4, Le
jogavam um futeból produ- realizou-se o Campeonato mentos por mais êste cam- 110 eom barreiras -;- Mil- ga Verde à qual fez entre- deni Mendonca e Roque de
tivo, tÜ'ando proveito das Citadino de Atletismo, com peonato e por ter enrique-I' ton Verissimo Ribeiro, com ga da taça oferecida pela Oliveira Mel{des eom ,3 vi-
falhas verificadas durante a presel1ça dos atlétas do cido por meio dos seus atlé- 17,3 segundos Câmara Municipal e Vice- tórias.
todo o transcorrer do match. Clube Atlético Catarinense, tas o padrão de marcas da 200m. - Argemiro Pizza-' Campeão das Armas o Lira Receberam o menor núme-
Tivemos o ensejo de ano- que 'nêstc ano já obteve seis FAC. ni, com 24,7 segundos Tenis Clube aQ....qual fez el1- 1'0 de tóq'ues, no deco!'rer

tal' a pouca desenvoltura no tít'ulos de atletismo. As taças conquistadas pe- 4000m. - Orion Tonolli, trega da taça oferecida por do campeonato: Cap. Rui
ataque do Paula Ramos, on- SUl'preendemente, apesar lo clube do Estreito, as de

I
com 55,4 segundos. esta federação. Stockler de Souza 39, Lea

de QS seus atacantes numa da ausêneia d'e outros com-I categoria feminina" e mas- SOOm. - Jair ,Pacheco Campeonato Individual do nel T. Pereira 55, ROllaId
tnrde negra, 'pouco ou nada petidores, o público presell- culina, foram entregues ao dos ,Reis, com- 2 minutos e Estado Fitzgerald 59, Fernando
faziam de útil para as co- te foi' númeroso e o índice I representante do presidente 113 segundos FLORETE Campeão MUl'ilo de Souza 62, Milton
res. técnico eompé'nsou os esfor- do campeão, ,o técnico Silvio I 1.500' m:' - Demicio Sil- Rui Stockler de Souza e Vi- Arantes Ramos 81, Zíziroa
Também outro fator que ços e as despesas empenha- Marques. veira, com 4 minu. 58,8 se- ce-Campeão Leonel T. Pe- 'Moreira 84, Paulo' Cardoso

contribuiu "in totum" para das pela FAC e filiado dis- Damos abaixo uma rela- ,gundos reira. 105.
o decréscimo, de produção putm1te. I ção dos vencedores e as 3.000m. - Demicio SiI-" ESPADA Campeão Tocaram maior númeI"lJ
do tricolor praiano foi o es- Nada menos de 4 recordes I "marcas obtidas. veira, com 10 minu. 56,4 se- Leonel T. Pereira e Vice- de vezes os adversál"ios:
gotamento físico. foram batidos. Campeonato Feminino gundos ,Campeão Rui S. de Souza. Cap. Rui S. de �ouza 1M

Se de um lado o esqua- Damos, abaixo a relacão 80 com barreiras - SOllia 5.000m. - Raul Manoel vezes, Leonel T. Pereira 99,.
drão do Estreito, mais pre- do atletas laureados: Terezinha Gonçalves, com 0,1 Diogo,

com 19 minu. 19,3 se- ,__._- ..., _ _ Ronald Fitzgerald 34, Fer-
parado física e técnicamen-

, Nos 80 metros ,c/barrei- tempo. de .1�,8 s,egundo,s.
"

gundos .
, ..

nando Murilo de Souza 91,
te, lutava com mais desen- 1'<1S, Sonia Terezinha GOJ1- I 100 m. - Sonia Terezi- 10.000m. _:_ D.ialma Felix E'rico·S.traetz' J1'., coni 35, Milt�n' Arantes Ramos 75,
yoltura, o Paula Ramos eu- çalves, marcou 15 segundos nha Gonçalves, com o tem- da Silva, com 42 mino 0,4 78m. Zízimo Mm'eira 72, e Pau»
tl'egava-se quasi que total- e 8 décimos, superando a po de 14 segundos. 400 com barreiras, Orion Arremêsso do Dardo Cardoso 64.
mente ao seu adversário, ex- marca de Maria 'Natalina 200 m. :- Valda Marceli- Tonolli, com 1 mino 4.6 se- Carlos Ramos de Albuquer-
('eção feita a um ou outro Leite. no, com o tempo de 31,1 se- gundos qUe, com 46m. ........";,,....... ........__•.,. .......

player. Nos '110 com' barreiras, gundos. 4xl00 - Pizzani, M�reto, Al'remêsso do Martelo -

Na 'étapa inicial; o Atlé- Milton Verissimo Ribeiro 4xl00m. - Sonia, Ceci, Wolf ,e Souza, com 45,8 se- Paulo Ardigó, com 31,36 m.

tico, ,comandou o jogo' na superou sua própria marca Maria José e Ecila, com o gundos Decatlon - $ilvio Ney
SUa maior parte, visto que com 17 segundos e trê� dé- tempo de 61,4 segundos. 4x400m. - Tonolli, Rejs, S01lc1ni, com 3.797 pontos.
j
o PaulJl Ramos em algumas cimos.

, Arremêsso 'do Peso '_ �oberg e Souza, com 3 mino As medlj.lhas foram entre-
jogadas pôde pressionar No arremêsso do disco fe- Maria Natalina Leite, eom 47 segündos gues aos vencedores por au"
um ,pouco, assustando de millinó, Ecila Alba da Sil- 6,74 m. Salto em extensão - Si1- toridades desportivas pre-
perto o antagonista.

'

'la, melhorou a marca de Arremêsso do Disco < _ vio Ney Soncini, com 5,99 sentes, na ocasião em que
Os minutos complemen- cêrca de 4 metros, conse- Ecila Alba da Silva, com m. subiram ao pedestal oHm-

tares, aí então foi o Atlé- guindo 24 b 93. 24,80m.
'

Salto em altur� - Silvio ,pico.
'tÍco que polarizou as aten- No salto com vara Silvio Arremêsso do Dardo Ne� Soncini, com 1,56 m.. Aproveitamos a oportlmi-
ções de todos os que lá com- N. SOllcini ultrapassou o Ecila Alba da Silva, 'com Salto Tríplice - Qaúl;;- 'dade para congratular-nos-
;parecel'am. sarrafo a 3,20 nova marca, 25,80m. Geraldo Guimarães, com' com os dirigentes do "mais

Suas linhas bem cOOl'de- sendo que a anterior tam- Salto em extensão - Ce-' 1I,S9m. querido", po resta esplendi-
Iladas e seus defensoi'es bém lhe pertencia e era de ci Vieira da Rosa,' eom Salto' com vara - Silvio da -demonstração de amor

com mais dedicação empre- .3,15m. 4,38m. Ney SonCilli, com 3,20 m. ao desporto amador, consa-

garam-se a fundo com os Após a realização da pro- Salto em altura - Ecila Arremêsso do Peso - Na- bida, a despesa qUt;; aearre-
.olhos votados para a vitória \la de l'evesamel1t{), a equi- Alba da Silva, com 1.25'm. bor Schliting, com 12,18m. ta manter departamento
que mais tard,e veio coroar pe do Clube Atlético Íncor- Camp-eonato Masculino Arremêsso' do Disco como o do esporte-base_

SITUAÇÃO DO CAMPEO
NATO DE PROFISSIO

NAIS

, Após-....o pl'élio de domingo,
em que () Atlético goleou I)

Paula Ramos por 6 x 2, f�
cou sendo a seguinte' a Sl

tuação do certame ,de pr,:
fissionais, por pontos perdI:-
dOR.

'

10 lugar _ Atlét,ico, O

20 lugar - Avaí 1

20 lugar _: B.ocaiuva, 1
. . se 130 lugar - F'lguell'en

30 lugar Guaraní, 3

40 lugar .._ Paula RamoS•
, 4.
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LlBIRTE-SE DA PRISÃO DE VENTRE TOMANDO OS

- <:) ,

GRAOS DE SAUDE DO DR. FRANK

i) �'f'. i... ,
'. FI

_� � -:,, _::.:...:o:.::r.:.ia:.:nópoli8, Terça-feira, 2 de Setembro de 1::)52--------.------�--------------------�,&��
I

. I

Washington, 30 (V.P.) - inglês poderá reduzir o mon- I
':.0 Presidente Truman e o tante das inden izaçôes arbi-

'

-------

,

Primeiro Ministro Chur- tradas pela Côrte 'Interna-
.o(·hill. em nota conjunta, fi- danai, bem assim que, aceí- PRECISA S E N

-

b
"

-

b I
'Zeram chegar às mãos do' ta a proposta, os EE. lJV. fa- '

'

-

.,J ao avera reem o so
o ministro Mossadegh, em rão um empréstimo de 100 De uma empregada arru- p b

'

f I
'

"Teerã, um apelo dos govêr- milhões de dolares, ao mes- madeira e cozinheira (tr i-
Bra OS OBUS a sos

]JO>-1 americano e inglês. vi- mo tempo que a Grã-Breta-, vial simples).
, O Dh,ETOR DA CASA DA operação, determinada pela

.sando uma solução breve nha levantará o boicote à Paga.s€ bem.
o I MOEDA AO DC Junta Administrativa da re-

":i::;�1rêi o momentoso problema venda do petróleo e prestará RlHI Rui Barbosa, casa n.
Contrarian do o que foí partição, em reunião espe-

-do petróleo iraueano. Nesse � necessário auxilio para 4 (conjunto rf'f;irl -n+in l 'da ontem noticiado pela im- cial, serú executada, ao

Ttlesmo documento lembra- venda do mesmo, dentro do marinha ) .

- ponl':=t (;l.'II11qe, prensa, e esclarecendo que mesmo tempo, em iodo Q,

çam 110 governo persa' da mais CUlto prazo, inclusive os portadores dos bonus país, através das Bolsas de

.necessiriade de ser aceita a fornecendo material e, pés-
falsos suportarão prejuízos Valõres existfm'te� nas di-

.d ec ísão " do Tribunal de 30al especializado para o
totais, inclusive aqueles versas localidades.

" ,

.Ha ia, ti" sorte possa alcan- imediato funcionamento das que a.dquir iram tais títulos

1Çêl}'-Se o denominador' co- refinarias paralísadas desde' 'I' 'N '00" L' E S:
'

•. atravétl. da ,Boba ,de :,alo-
-rnum para pôr fim à ques- a vigencia da' lei de nado- A res, o diretor da Caixa ue A-

-tá". Na oportunidade, ficou onalização.;:w mortização disse que den-

-esc larecido q ue o govêrno [� ;'TI �ril tlll, tro -. pO�lC.O� d�áS esta 1':-
_-::-. ,

_:.I j na.l't!<;ao rrucrara a substi-

T O N I C A . A P E R I T I V J I
tuição, �or b�rt:·o�, dos. bo-
nus d� Cll1CO mil cruzerros.

I .EM TODO PAIS ..

! Adiantou o Diretor da Ca'i
I xa de 'Atnort izacão que essa

'TrUIDon' e Churchill i
ao Govêrno do: 'Irã

DO ENa

1" Campeonato Escolar
Programa para boie e, amanhã

Di:l 2-9-52 (Terça-feira) -

J
- Abrigo de Menores x G,.

.In ic io ás 9 Horas E. Silveira de Souza,
1 - Voleibol feminino

-I
Dia 3-9-52 (Quarta-feira)

G. E. Getúlio Vargas x G. - Início ás 9 horas,
,E. Francisco 'I'olentíno 1 -Voleibol feminino -

2 - Demonstração de G. E. Olivio Amorim x Ven
Educação Física pelo Colé- ceder do 10 Jogo
gjo Coração de Jesus 2 - Comédia "Que men-

tirosos!" pelo G. E. Olivio
Amorim

,

4 - Ranche ira Infantil
pelo G. E: Prof. Wenceslau
Bueno

5 - Voleibol masculino
-- Vencedores dos Jogos 3

masculino e 4.

3 _.- Voleibol masculino
- G. E. OJivio Amorim x

':G. E. Francisco Tolentino
4 - Recitativo "O Grito

ÚO Ipiranga" pejo G. E. Ar
. qu. São José

5 - Voleibql

o �'SaDllue' é a, Vida..

DEPURE o SANGUE COM
ELIXIR 914

r:-';IIFENSIVO -",,} OHGAN!S.MQ,
t\CHADAVEL COMO UM LIC,OR

HEUMATISMO! SIFILIS!
THlTI!" C) popular depurativo composto de
Hermot'enil e plantas medielnaís 11(. alto
valo r depurativ{>, Aprovado pelo D. N. S.
v, como medícaçâo auxiliar IlO tratamen
\(, d lISífilis e Heumatismo da metma

origem.
-

• (;AMPEONATO CARIOCA CAMPEONATO AMADO�
Prosseguiu o Campeona- RISTA

'to Carioca de Futebol, ten-
o do sido os seguintes os re

sultados da terceira roda
�da:

América 6 x Canto do
Rio 2
Olaria 2 x Flamengo 1

Fluminense 2 x São Cris-
tovão 1

'

Eangú 5 x Madureira O
Vasco 5 x Bonsucesso 2

Folgou o Botafogo.
O nosso conterrâl1eo Leô

,

nidas, da equipe americana;
�ssinalou três lindos ten

, tos.

Em continuação ao cer

tame amadorista da cidade,
foram disputadas mais qua
tro pelejas, sendo estes os

resultados:
América x Iris 1

Colegial 1 x Treze
Maiol
América 6 x Iris 1
Hercílio Luz 5 x F'lamen

g03
,Postal 2 x Bangú 1.
Em nosso próximo nume

ro daremos maiores deta-
lhes.

,

,------------�-----------------------------��---�----------------------

ex. Po""-17

NAS CONVALESCENÇAS

MONTANTE DESCONHE
CIDO

Por fim Q sr. Claudionor
Souza Lemos disse não po
der informar qual o montan
jje dos Pl'tj u izos ca USRl.:!OS
com o derrame dos bonus
falsos" de vez que a Caixa
não dispõe de dados poaiti
VOR a respeito.

Aluga-se s

de freale
ALUGA·SE óTiMA �

LA DE FRENTE. SiTA
RUA 24 DE MAIO N�
NO' ES1,'REI'fO, PRO
PARA ESGRITóRID..

MÉRCIO, ETC.
VER E TRATAR NO

CAL .

....mA8. Dmu
• .ueM

RUI;r de No
..........uIHR ..
..............

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

Linha Itajai
SANTOS & BATISTA

antiga "CEZARIO"
CAMINHONETE:

iDA:
Saída de Itajai
Chegada FpoJis.\
\'OLTA:

7,15 horas
9,4iJ

-Saida Fpol is 16,00 horas

Chegada Itajaí 17,00
(Aos sábados e feriados a :,aída de

Fpol is, é às 13,30 h, e a chegada à Ita
J'ü às 16h.).

ONlBUS
IDA:
Saída de ltajaí
Chegada Fpolis.
VOLTA:

7 horas
11

Saída Fpolis. 15 horas

Chegada Itajaí 19"
(Aos sábados e feriados a saída dó!'
Fpol is. é às 13 'horas e a chegada à Ita
jaí às 17h.) .

AG�NCIA
Rua Alvaro de Carvalho n, 19

Agradeclmente
A diretoria e o corpo docente e discente do Colégio

'Catarinense vem por nosso intermédio agradecer às be
neméritas autoridades, às Congregações Marianas, às
Associações religiosas e ao" piedosos amigos em geral
que acompanharam o cortejo fúnebre do inesquecível Pe.
,EMILJO DUFF).TER e depositaram flores e coroas no

seu túmulo.
Outrossim agradecem aos dedicados médicos Drs.

DUo F'reusberg e Orlando Schroeder e às caridosas Ir
mãs (ta Casa de Saúde São Sebaatião que o assistiram du-
rante a longa enfermidade,

.

Distribuidor
C. RAMOS S;A:

Comercio -- Tl'a'nspol'te�
Rua .JÚ�lO Pinto, 9 FJMtIis:

Viagem' com seguraoça
e rapidez ,

'

,sú NOS ()O�FORTAVE1S �CRO-ONJBUS IM)

�'IÃPlDO' «SOt=BRASI'1I11»
-

FlO1'iailópolis - Itajai - JoiIlville � CtlritlhaJ

0 --

.. TtAl '

iii.iIl,,�i-�'�··�'i';
•
•
•

......

Agência: 1\.0& Deodoro esquina .'
Rua Tenente Silveira

de

'. Com êste valóV' 'f./. S.
6.b..ll',J. y� Gonta que
lhe ..ende..á. jul"ó com·

r' pen�o.. e
levd...Á pM'� SUd. residê".

,
O, cid. um lindo e útil pl'ese!'lte:

,

um�ELlSSIMO eOFREde AÇO eROMADO.

,� APt"dcure h()je o NOVO

D NCO GRiCOLA'
I o

,�cY�,16
_---- FLORIAi'iOf:'OLiS - SANTA CATARINA �

PAPEL P.-J\RE,:DE
ULTIMA MODA EM NEW Y'üRK, BUENPS' AífU'l!

PARIS, RIO E SÁO PAULO
'

MODERNIZE SUA RESIDENCIA FORRANDO-A.
Paca sala de jantar, quarto, copa, etc.

Distribuidor e RepT'esentante neste Estado
IVANDEL GODINHO

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 2 de Setembro de 1952 "O E!ôlT..\DO'"

TARY' CLUBE:{lSEMIND 'DA paTRII� -HOJE�O"-PASSADd
o Üis�rito 120, defendeu I Fóes; de Itajaí," Hil:on, Viana, de
"Co�:o deve o' Clube agir Lajes, Lothar K. J. Paul, de Ríó

� ·qque a sua f'uequência do Sul e Oswaldo Oliveira, de

tellf'" em nível elevado". Canoiuhas.

Instantes depois, chegando ao

término dos trabalhos, a Asseai
llléia prestou si!rnificativa home-

ln, I!zeran'i.-8e ouvir 08 sra.

, 'V�lho Car:neiro. Bastos,
, 'acheco Monteiro (Ttujaí}, nagern ao sr. Albary Guimarães,

'co Vian '(.Jp,h1Ville,j, Abdon: Í)Ol' proposta do sr. Arnoldo Sua
Itajai I, Ricirte de F,'eitas

i rez Cúnco, 11<)la maneira lib'eral:
barios ) , Oswaldo de Oli-' e g'l'aJ1rJe f'o rrnaçâo rotdria' de
(Canoinhasj e, por último, mons trudas durante os dois dias
ando '!Js discussões, O·I'S��.:. 80; .que ,O',-e,onda,'c' (,�te;'e, reunj,-, ,'"

Cu imarães. f; do. .\

período da tarde; os, t.iàba-I
'

- _

la ,Assemhléi>� for�m ik}ei�- E;e,nmd" o testemunho das' dl-
I ,elo SI', Vení c!o Olin�ri�;: ci-I "els;s delegações dos, gl'ê,iJÍ()g do

.o-dentista, que c_r;,tf:.:e nos i!ücrlol', o conclave rotá-do f9i,
.

• ,
.

,. :;�,' ',' •

,
,', ',I'

- ;,' ,_l,

os Unidos, pó}' ,c.ohta .da dos mais úteis e inovinl(jníadófJ,
ação I!otál·ja,_ en'1" cursos de dentro das suas precípuaa i!nali ...

'ilíiização. Coutou ê

ie diver- dades, isto é, de ministrar instru

specto s l'c:rcTen;tt'S ii vida da çüo rotãría, principalmente, aos

le Repúbii<,à ,do No:rte,,' do novos conselhos diretores d05
ovo e das atividades q-ue uH Clubes. Os debates, mais de un141

esenvolvem no setor u niver- vez, assumiram caráter de ver

dad-efi'8s discussões , cada qual na
_.

defesa do seu ponto de vista, sô

,g-uic1al11ente� o ro�aria1'o 'Sl'� bre {Is vários problemas aborda-

;a Neves, do g-rêníio de Caça- , dos.
'I '

I
Pl'OfOl'in intel'es!$ante pales- ,! Tanto o sr. Albary Guimat'Í!es

,"Ôbl'C a Fundação Rotária, te- e seu assistente sr, O,lavo Carva
o, a l'espeitu, considerações I lho, c{lm� os grêmios do interior,
trativus d.('r-;s!'_ in�pol'tunte se- �e 1!l0straram gratos pela manei
<la Ol'gumzaçao fundada �lo

, l'a COlUO foram recebidos e trata-

l.f'au] Harris e que tantos ser- I dos pelos seus compllnheiros 10-
s vem Ill'es,tando à causa da cais, .fato., al,iás, que fói mui,to
'L'x;maç:ão dos povos, através' bem reprlstrado pelo sr. ',Tú!iu
holsas de esti.ldos que'�Go'nce- Pacheco Monteiro,. do Clube de

! -, - atualmellte em Ilúmero de 'Itajaí.
,

r' para 40 naçÕes (lo TI1undo il:-
.

t'o.

t'o]ocadn a fJalfsti'a, pelo 51'.

,vernador Albar:>, Guimarães,
r, fase de discussões, passaral�l PIANO
�pl'eci"l' a questão, sob diversos

,gulos, os sr's, Olavo Carvalho, I Vel{de-se um {>timo piano
I

, ('lube de Ponta Grossa; C�r- de marca alemã, Vê 'e tl'a
iro Bastos, de Lajes: Abdon tal' à rua Cl'ispim Mira, 35.

Amanhã,' às 8,.'10. centlnuaeão do 1° Campeonato Esco

lar. Às 18,10, eadlofontaação pelo Prof. Sálvio de Oliveira,
na Ridio GU3J;'1ljá, de ,"Como se faz a Independência"] c,

às 19,.:�O. retreta pela Banda de Música do ,Abrigo de Me

nores•.i P.ra.,;a 15 de Novembro,

DIA 4 - QUINTA-FEIRA:
8,30 hora8 - Encerramento do l° Campeonate Escolar.

i8,lO"horás _;_ Palestra na &8dlo Gnarujá, pelo Mllj�l'
"du Exército, .MjÍrio l?agunde$,

," 19,110 horas, ._ Retretll peta
!la !)r�a 15 de· Novembro,

DIA fi -- S}�XTA�FEmA:,
18,10 b.oras "'" Palestra na Rádio Gua_.ujá proferida

�!\) S!'. Contrã-Atmlrant« Carlos', d�,.Stweil'a Carneiro,

H1.86 horÍts - Retreta pela Banda de Múska da Poli- .-

da, IlfillwT, na Praça 15 de Novembro,
'

m:,à 6 -- SA,B-ADú: ,-

i�,oo huras """" 'C'a�peollato Escolar' - ATLEirrsMO'
lIG Estádio "'1'en. Cei. NUo Chaves", no 14° B. C .•

18,00 horas - Palestra na Rádio Guarl!já, feita pelo
G(}voémador do Est.ado. sr, Irlneu Bornhausen,

DlA 7 -- DOMINGO:
66,lHt h,oms - Alvorada com salvas em diversus pontos

,

Banda "Amólt 'à Arte",

da eídade..

09.00 noras '..,.. ·Jt'evista -às itol'aiFda.· ..

Mari'nha:;"Exérdto;'
.,

Aeronáutica e Policia Militar, pelo sr, Góyernador do Es

tad.o, seguida de desfile. ii Praça "Getúlio Vargas".
lG,Of horas ..:__ H,ORA DA iNDEPENDElVCIA - Sessão

sot.ene no 'I'eatro "Alvaro de Carvalho",

19,3(1 bo1'fls - Retreta pela Bunda de Música "AmôJ:"
,

ii. Arte" - Fogos de a'rtifíçio, na Pt';u;a i5 de Novêmbro,

I'

Cine-Diário
RITZ
Às 5 - 7,45hs,

ROXY
,Às 8hs.

I phe
CALLEIA - R.oy

BERTS
I em:

O REI DO RANCHO

Beverly TYLLF.1R - Jose-

Sessões das Moças. No programa: O Esporte
Jerome COURTLAND - na Tela, Nac.

"
,

.

Preços: 1,50 - 2,00 � 3,50
Censura Livre

ODEON
Às 7,45hs"

. " E o sucesso continua_
Spencer TRA.CY - Joan

RENN1'.:TT· Elizabeth
TAYLOR'

I em:
f o PAPAI pA NOIVA

l\[o pl'ograma: O Esporte
na Tela, Nac,

Preços: 8,00 - 4,00
tmp. até 14 anos

-' IMPERIAL
As 7,45hs,

ema história de amor tão
real como a propria vida,

Asia,NORRIS ,

em:

:':':"
.

.1i�i!;\\i'Íl!11

, ..

Representante: Comércio & Transportes C. Ramos

I
'DUELO

. No programa: 'N�ticias
da Semalla, Nac,

!' P1",eços: '7,00 - 3,50

I lr;��{ até l�M���IO
i Às 7,45hs_,

i 'S�ssão das Moças
� Hortencia 'SANTOS
i em: .

'

f A MULHER ,DO,·DIABO,-
i No pl:ograma: Cinelandia
i .Jornal. Nae.

I Preços: 1,00 -- 2,00 - 3,50

,
..

Imp. até, 14 a'nos
"

I -----�,----------

, n"

2 DE SETEMBRO - em 1.866, a esquadra
brasileira continuou a bom
bardear Curuzú.

André Nilo Tadaseo

'A 'data de hoje recorda:
nos que:
- em 1.645, os bravos ha

bitantes da então Capitania
da: Paraíba insurgirarn-se
contra o dominio holandês;
- ern 1.787, t(erminou o

terceiro assédio da Colonia
do Sacramento, iniciada pe
los espanhóis do Rio da Pra.

. Relação dos telegramas
ta a 3 de outubro de 1'135, retidos, no per-iodo de 24 de
sendl? ,4efe!l(Vda pelo Briga- agêsto a;-1o de, $�tQmbl'o: i
Miro António Pedro de Vas- 'cL.eoútina :l�lito da. SilV3,
concelos ; . ,�Eloá'Mariá � JORé Gal-·
-- em 1.744, foi batizado lottí !!:_ Alberto Kluger _

na cidade do, Porto, .Tomaz Mário Bolemann - Elofm·.. ,

AntÔÍlio Gonzaga. t�'Ín chh I '"
, te - Manoel Clotilde Cam-

da InconfidenciaMineirà de
pos _ Rui Vieira Camargo

1789; /
_ Salvat.o José Pereira --

--'-- �m 1.806, datada de Deodoro M, Atanasio Linha
Passo .do Rosário, uma OI'- res _ Lindolfo Vieira _

dem do dia do General Cura- Luiz .Oaspar Souza .--;- Luiz
do antori�ava os habitantes Grossi Alvares - Fernando
d�l fronteira a fazerem guer- Nóbrega _ Maria Martins
-nlhas -eenêra "as .. -tronas de 'I'S"'!' . '

M
.

I .... '

I' I va - ana salJ€ -

Artigas ; ,

Vilda Oliveira - NelY Ré-.
- em 1.810, 'em Cerrito, gis _ Adelina Back - Va.l

hoje Jaguarão, Rio Grande
do Sul, llaRceu Joaquim Cae
tano da Silva, vindo a fale
cer em 28 de fevereiro de reto!' Assoeiação Açoriana
1873; Delegado. Nacional.
- em 1.835, na estância

Pederneiras, próximo a Rio,
Pal�do, Rio Grande elo Sul, I
nasceu Manoel Veloso Para-

I

nhos Pederneiras, vindo a '111.falecer no Rio de Janeiro a III!
6 de março de 1907, figura "destacada no jornl).lismo,
�rasi-lefro e, se,m:lhante, no!
porto e nas felçoes, -com D'I'Pedro I!; �w....w�������
- em 1..850, segundo

110-1
__

·

_

tas ma,is convincen'tes, foi
fundada a colonia de BIll-

V dmenau, hoje .uma das mais
'

en é-seprosperas CIdades catari- "

Telegramas
refidos,

RO-

dinete Farias - BIanksnr<
hip - pedro Oliveira
Antônio Osnordafoz - Di- \

Mobilia sala jantar:
L mesa elástica
G cádeira3
1 balcão

nenses;

MISSA DE 50 ANIVERSA
RIO UE FALECIM,EN'fO 1 cristaleira.

A familia de Clemente Rua F-eliciano. Nunes Pi-

Cor(leiro (Dutra, convida a 1 ces, n. 1�,.
todos os par,entes e amigos, 1 meslllha rfX1Bnda enver-

para a missa de 50 aniversá- nizada,

'j'io de seu falecimento, a I
realizar-se 110 dia 3 do cor-I
rente, às 7 horas, na Cate-! fdral Metropolitana, raqueziu em gef'af
A tOd,os que comp.arece- ,V,-obo Croo'80'tadArem a este ato de pIedade . \1 "U

cristã, 'fica agradecida, I (Sil_Vétra)

, • )i �,',.'XJJ�:U:

.��
-l
I
I
I
I

J

f$/'/7 "/oaud c)..eu IL__�_---t'-�
nó nOvó BANeo AGRleOLA

A Coop�r6.tiv6., de Cré�i� n� 1, do BR�81L!
SEOE PROPRIA

, Cf..) - '<-,-,� • 1t-.
<)� _ei 6 �V-.IJ v;. ....

rLORmNOPOllS - STR CRTRRIrtJl

f

I
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VIAGENS DIÁRIAS DE
LIMOUSINES

Horárjo Fpolis. Itajaí Blumenau
Saída Chegada C1"$ Cr$
8,00 20,.00 70,00. 100,00

10,30 17,00 Cr$ Cr$

11,00 17,30 70,00 40,00

Chegada Saída o-s Cr$
12,aO 16,00 100,00 40,00

r' o M'l'Ano
J

Ftoríanõpelís., Terça-feira, 2 de Setembro de 1952 '(
�

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

BENEFIClE:NCIA DOS

P�OFERSOHES DE SAN·
'l'A ·CATARINA

Solidariedade de uma classe

Em outubro de 1947, foi
fundada a Beneficência dos

Professores rle Santa Cata- CASAS A VENDA
rina, sendo aprovado o seu

E,STP.EI1'O ClN'TO' d "
�. .el_ _ '± casas, sen o ::: re·

Estatuto pelo Decreto n .

denciais e 2 para comércio (ótimo pon-
101, de 10 de outubro de

to d:� Soberana) 600.000,00
1947. RUA Tl<J1'IENTE SILVl!:IRA -- 5 quartos, sala visrta,
Com um:;t mensalidade de sala jantar, '!opa, cozinha, etc. .. _ .

três cruzeiros (Cr$ 3,00), a RUA BOCAIUVA - .i quartos, sala visita. sala ian.
Ben-efieiência. d�s Professo- tar, copa, banheiro, cozil1:,a. depósito, etc, ....

. rés de San ta GataTiná"" -já." ('RÜ;'i; 'MONS't'N,aúi ·TOPP. ,_. 3 quartos, sala visitll.
pagou cinquenta e cinco pe- sala jantar, cozi una, depôsrto, copa, etc. _ .....

,cú!ios, no valor de quatro- RUA SAQ )'I!:D:RÓ (Estreito·.Balneál'io} 1_ 3 quartoa,
centos e quinze miL.·e qna· a nte-aala, 8a!� visita, copa, eosinna, . instalação'

�rocentós cruzeiros ....

·.'.

·1
-r 8anitáPi.. · .. compl:,.tá; ·'e·· duas :

QI\81l1! pequenas, 110�.
,

(Cr$ 415.400,00). fundos _
-

__ _

- 2&0.000,00
. O pecúlio atual é nove Av. Mauro Ra�o� - 3 quartos, cosinha,
mil e quinhentos cruzeiros sala jabtar. sala, visita etc. 180.000,00
(Cr$ 9.500,00). DUARTE SDHU'fEL Z casas, uma com 4 quartos,
Foi efetuado pagamento sala jantat, sala visita, cozinha, W. C" etc., ou-

de pecúlios aos herdeiros tra- �! � qua:ttos, sala. varanda. cozinha, W. C.

�d1')S-· prefessores - seguintes: c/ c"fttrve'iro .....� ......"'"�_.� ... y.·._.·v"",, .-......_'. "v,.�._. L-�_U�O..ooO,b"-
li Maria da Anunciação Estreito - Rua José C� Silva - 5 quartos-

Raff's Mafra, 2) Laudelina sala vi sita, sala, jantar, coaínha banheiro 160.000,00
Martins de Oliveira, 3) ,E1- .v , HI0 nH.AN·CQ _.' t quartos, sala, varanda coar-

za Schrarnm de Sousa, 4) nha, W. C., etc.
, .

Antônia Gasino ele Freitas, RINlIAI.)J·� - ô uuar-to.s, s�la jantar, copa, cozinha,

5) Djalma Bento, 6) Fran- bUllhelru.·g'·8n;Je vura nd a é depó�ito .. , .

eisco Anselmo Corrêa, 7) í)i�-r.;l�1 RI).S -- ;; quar'toá, sala, cozinha, banheiro,
.

Antônia Corrêa Mendes, 8) .
etf:. . ......•....... - - ............•.. - ....•....

Clotilde Francisca Coelho, �;RvmÁO FRANZONI - 3 quartos, sala, (''''linha.

9) Eulina Cotia Ribeiro, 10) W C. aI chuveiro. etc. . " - .

Jesuina Vieira da Silva, 11) "Tf�r:vro '-' Rua Tereza. Cr.srine - 2 quartos, sa-

Virgínia Borges Coral, 12) la. vara nela. coztnha, terreno frente 36 mta. fun

dos 25 mts.
Eponina Rosa Martins, 13) --. -- , •..........

Domingos da Rosa Franco,
STHi';lTO '.. Rua Santos Saraiva -- I) quartos, sala

.

1 C jantar, sala visita, copa, quarto de banho. 350.000,0014) Genoveva Dal a �Q...s.t�" .

D. OQCEIROS -- nua· S. 0f1Btovão - 2 casas de ma-15) Noé Abati, 16) ilma
de ira, uma ::orn·6 peças e outra com 3, terrenoMorais, 17) Bertoldo An tô-
2:lx550 rota. . _

.

n io Zimmermann, 18) Anto-

nieta Silveira de S011sa, 19)
Judite de Oliveira Simone;'
,20) José Fuck, 21) Júlia Vi·

eira, 22) Salomão José da

Silva, 23) Claurinice Vieira.

Caldeira, 24) T'rajano José
de Oliveira e Sousa, 25) Má-

-ru nciadas ; algum as destas casas são aceita transfe-
rio Grizza, 26) João Varela �pnri,," Jlt'Tn Ml)ntepio ou Instttu tos.
Neto, 27)- Marcírio .J'oão da -

-<:tUA' H.UI BARBOSA. (defronte Abr igo Me-Cruz Maia, 28) Guilhermina )nores - 2 quartos, sala visita, copa,Ana Pereira, 29) Pascoal
D S·

cos inha, etc.. ,
-

j eretti, 30) Jurema .avi F\UA RUI BARBOSA'- 2 quartos, sala vi.
Milanez, :31) Maria Garcia sita, etc ,

.

Pessí, 32) Alayr Silca, 33) ESTREITO RUA SANTA LUZIA _ 2 quar-Antônio da Cunha Peixoto, Itos, fia a visita, sala jantar, cosinha,34) Patrício João de Olivei- J
.

c espellsa; etc. . _
.

nt, 35) Luiza Ros Aguiar, RUA PRANCISCO TOLENTINO --'- 2 quar-36) Floriano Felix dos San- t' 1os, sa a varandljl, cosinha, etc. . .....tos, 37) Alexandre Noguei. TERRJ<,NO A VENDA
ra Mimoso Ruiz, 38) Maria AV M "URO RAM·OS.:'l..."1 • J: _ Lote de 16 x 45Safi:ra da Cilveira, -39) Lui- mts (negÓCIO urgente) .

za Cândida de Aguiar, 40) ESTREITO RUA SANTA LUZIA. _ LoteLeontina dos Santos Negrei- de 10 x 40 mts. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.000,00.1'OS, 411 Francisca Gonçal. BARREIROS _ Lote com 12 x 50 mts. .. 25.000 00ves Cabral, 42) Alcino Fer- ·CHACARAS E FAZENDAS Á VENDA
'

naudes, 43) André Antônio 3ACO DOS .LIMÕES .L.. com 40 x 500 mts2de Sousa, 44) Ur)Jano Mül-'
ler Salles, 45.) Gercino Ger- eCuma Cas<t residencial

,. 25.000,00
APOElRAS - (no princípio) - com 98

S011 Gomes, 46) Ivone Ri- S1ur 097.X casa com 4 quartos, 3 salas, cosinha.beii'o,4Tl Alézia Antoniolli, banheiro. Vlll'ãndàó;>ct. /"
250.000.0048) A'ntonieta de Barros, CANAS VIEIRAS - com 4.344,728m2 e

.

- - 49L Jlel'mínío da Silva Mi- uma casa d.e 2 .pa\Õimeniol'-" _-..
. 500,000-0(>lis, 50) Marta Nava Piazza, COMI'l!AS m: CASAS. TERRENOS, CHACARAs E sInos'

51) Custódia Cardos'o Oli· Temos sempre interes!ados em comlJrar ces&., terrenos, eba
veira' Pereira 52) Bonifáeio ·arae e !itio8.
Franscisco Vi�ir;, 53) Van
da Teresa Orsolina Peruehi,
54) Donato Alípio ele Cam
Pos e- 55) J'oão Dorigatti.
Podem ser ai5sociad08 da

Benefíciência dos Pl"ofesso·
res de Santa CatarIna:
Professores' federais, es

t�duais, municipais e par
tIculares, em atividade ou

aposentaodos;
f Ex-p.l'ofessores estaduais,
?Uel'alS, municipais e par-

. ti �lienl.e- que' de'sejar eompTar casa, terreno, sitio, chacara, P("
hcUlares. �r� vir 8 séde dêste Esc:�ítório e p:t:eencher uma ficha dizendo ()

.' A:t'tlaln'iente:·1 a:-' BeÍléiic"êl�� 1 ti·e· (�ege.ia' a(1q tÍirir e assim' qúe cO�ls�gttirr.nos 'aviz�ú'emos'
"(:, cl�.�;.d9f·J;>x<'l�.esso(!;�s:de- Sacn.-· :!9 ln t�;l'�ssad(), sem despesas. para. o clieIlfe.'· - "'-

..

,
ta ea'€a'rin'â::"t�i1i 'lllli, :q{Í�dtõ ,1} "( <> .";.\' .

" ;
," IN"'ORMÂÇ(5�S" �:: , :.. '-.. '.,' �

SOcial·' ;sürl'erior;�a seis:'mir .. Sem C(Hn�""omisso, para o·, c)i.,rll.e,. d$IDOS' Qllalquer iúiormaçl<J
setece· t· . � ,.. Jn" ne"ÓCi(!8 imohill·-.1.n'O:c •

.

, n os e dezessete· � .. ":-. � � " Q

(6.717) associados. .

E
-

m considerando a meu-,'
.

sali'dade dA· .c
. e tres cruzelros

, <Cr$ 3 00) " .

1 .,
.

II
. , ,e oe aSflma ar- três mIl e seIscentos cruzei-

a:RqU� a contribuiçào de um 1'08 (Cr$ 3.600,00 e o pecúlio
{ ,ocl;:do, durante cem anos vigente é de nove mil eU!lJ. !;:E;culo !), atingirá a quinhentos (Cr$ 9.500,00).

400.0011.(>'

Blumenau

Florianópolis ,
.

Chega
800.0UO.o, fTAJA1

Saí
J!60.000,0.

lOO.-IlOO.oc·

-----------�----------

'"Agênc'Ía"-em, Florianópolis
CACIQUE HOTEL

Rua Felipe Schmidt, 53
Tel. 1.449

.Agente Itajái
MÁRIO MACHADO

Rua Hercílio Luz, 36
Te!. 383

Agência em Blumenau
HOTEL HOI,ETZ

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

Te1. 1.065
.

(�Tele"t&*�para- CI'ube 1'2" ele' A-aosto
evUar 2S fraudes· .

.

..

..

Das ala,·ç·.o-es· CONVITE
me A Diretoria do Clube Doze de Agôsto tem o prazer

RIO, 30 (V. A.) - O sr, de convidar aos seus associados e €xmas. famílias para
Raimundo Silva enviou, há o grande Baile de Gala, que este Clube promoverá em

tempos, ao sr. Getúlio Var- seus salões, em á noite de 6 do corrente, com início ás

gas' planos detalhados do 22,30 horas, dedicado ás autoridades civis e militares e

"Televoto", ou seja, um apa- em homenagem a data da Iridependencia do Brasil.
relho de sua invenção des- Nessa ocaslão será entregue a faixa a rainha do Clu-
tínado a evitar as fraudos be, senhorinha VANIRA CABRAIJ GOMES.

Traje: Casaca - Smokin g - Surner,

Luiz Nunes � Secretário Geral

100.000.00

lio·.ooo.o.,

6fdlOO.I)(

, BAHRE1ROS - 3 quartos, sala visita,
·lp.Hmf RTV.1l '·of;Ínhil terreno 2D x30
RUA JOSÉ BOATEUAX - 2 quartos, sa

la visita, sala jantar, cozinha etc. 2
casas 1 por _

.

e outra por .

nas eleições.
Trata-se de uma tela ob

jetiva en frente ao votante e

fotografado. A .qualquei;
tempo será feito um con

Ib.OOO.o' fronte entre as fotografias
do aparelho e o titulo elei·

25 O toral.
. 00,00

O assunto foi remetido
pela Secretaria da Presi-

90.000,00 dência da República ao mi-

100.000,00 nistro da Justiça, o qual
passou ao exame do Tribu
nal Superior Eleitoral.

.

A máquina está sendo
examinada.

4ri.OOO,oo

E uu t ras que por motivo ue fôr ça maror não Mão

100.000,00

SO.OOO,oo

60.000,00

60.000,00'

120.000,00

HIPOTECAS

------------ .. ---

Baoque'iros e
BallGarí., . em
lesa Redonda
RIO, 30 (V.A.) :._ Ban

queiros ,e bancários, devidaReC:fI.hemo& ti' aplicamos qUfl'lquer importância Com garantiA bi
mente credenciados, reunir-Recepemos e aplicamos qualquer importância com ga· se-ão, hoje, à noite, em MeI"d.ntia hípo·t�caI·ia..

I sa Redonda, no MinistérioADMrNISTRAÇÃO DE PRÉDIOS
Mf',Jiante modica comissão, aceitamos procuraçõe8 para adml

do Trabalho, afim de estu-
. , .

'. darem os diferentes proble-dstrar preNlo8. recebemos alugueIS, pagamos lmpostos, etc.. .

PJWCJ.JSSOS JMOBILlÁRIOM
.. i mas lIgados ao aumento de

(1rganizamoB"prOees!;os imobiliários. para 08 Institutos, C·
salários e encontrarem uma

.
-

aua

soluç·ão harmoniosa.':conômira. etc., temos também possibilidade de conseguir qll�fqúef
'ocuinento sôbre imóveis. O referido eonc1ave é a�

. guardado com a maior ansie-.
da.de e espera-se que ponha
fim a discussãe em torno do

FICHÁRIO

..ass.untoo,':· ,

Parficipação
Wilson José Mi.lllel e Ivo-

ne Sardá silvà Muller, tem
o prazer de'participal' aos

parentes e pessoôas.de suas

relações, o ·naseiment.o de

seu filho JOSÉ ALFREDO,A Beneficêneia dos Pro
f:essores de Santa· Catarina
é dignificante exemplo' de
solidariedade de uma classe.

ocorrido no dia 28 do COl'

rente na Cas� de Saúde
"São Sebastião",

LIRA�-TE,NIS CLUBE
PARADA DA ELEGANCIA E BAILE

SÁRIO
Dia 7 setembro - Soirée em homenagem ao "Dia

da Independência" ás 21 horas.
Dia 20 de setembro - Grandiosa Soirée da Prima

vera - Parada da Elegância" _ Eleição da Rainha do
Lira de 19�2

A coroação será feita no Grandioso Baile de An i
versár io a real izar-se no dia 7 de outubro pela passa
gem do 260 aniversário de fundação. Ornamentação ex-

cepcional. Nõvídãae�
- -

- ..-.

�'::.,_
. '- -,

DE ANIVER-

Ih.Q Mo,�chol 0,04ol... 3,;J. 1,· uJal :1,.�
...-,; : ....�.. (UNES"" .l.,l52 .2:,8 Cob. Pelllal. $4.

CURITIBA JtUf"./U,UA" plol'oSEefU.� PAflANA ;.

Instituto dos Industriarios
Delegacia de Flor;anóDolis .

CONCURSO PARA AS CARHEIRAS DE ESCRITunÁ
RIO E ESCRITURÁRIO-DATILóGRAFO

O Instituto d-os Ihdustriários torna público que, no
período de 1° a 15 de setembro, permanecerão abertas
inscrições para as carreiras em epígrafe. Informações
detalhadas poderão ser obt�das na Séde da Delegacia -
Edifício IPASE _ 2° andar, no horário das 12 às 18 ho
ras e, aos sábados, das 9 às 12 horas.

Florianópolis, 2'8 de agôsto de 1952.
Telmo Vieil'a. Ribeiro --:- Delegado

'1 �.� -

�Ã_.I fl!seOJ"lt'-�A"OlIIIANÍF TODO" ,

1"" � nos VAltCJOS ,�
sM',D

..

�rR",�,�,..'·t·o-;: =�;íl
� iíl -,; ;,.. :

.-;; '11 �
•

.,
" 1

.....
'

-

Oficina de Bicicfeta lely
Acha-se apai'elhada para qualquer sel'viço em B;i;..

cicletas e llicicletas a motor - TicicIo --:- Tico-TicfI
Caninho - Berço, etc.

Peças e Acessórios Novos e Usados.

'Pinturas, Soldagel!s e Parte M.ecâniéa .

Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pes-.
soaI especializados.

- Rua Padre Roma, 50- -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,Irp'lada em Imbituba veio morrer em pâR-,Derrame de i«SEMINa DA 'PAIR,II>li."

I h-' selos lalsos I '

.
,

.

tano do Sul, ontem, pe a I.an a
. mo. 10 (v. A.), Ver,: IComeçaram ontem as ceme-

,
Às primeiras horas de

.

'j
Mas, aínda aasrm mesmo" ficou-se novo derrame 'na I

-

. t � Capí t I.'kntem, -o sr..Joaquim San- Não há dúvida que, após 3:. p.L�esença dêss� cetáceo, j praça do Rio de sêlos d.o. moraçoes nes a. a I ii
:t� velho lobo-do-mar, veio tantas que passaram por pert iuho da Capltal,� levou imposto de consumo falSl-1a �",1;a Capital, afim de con- águas catarin�nses, nes�a a muitas pessôas à, se l�:o- ficados .. O fato está com-'] Comemorando a "Semana da Pátríu' i n icia ram "'ic, on •.

�:eguir vender enorme ba- época, a notícia de mais moverem para aquêle prto- provado relo setor da fis-I tem, nesta Capital, as solellidades IjlH', ,êste "no, marcarâ ....,,,

�-eia. 'qu� arpoára em hll�itu- essa,' �ão constit�; ,assunt? I resco .l'ec:'l�to .

da T,lha, a�e� calizaçãc do Ministério da a passagero .!e nossa data magna,
�'< e veio morrer no Pânta- para corre-corre, como há sal' da estr ada ser de pes Fazenda, que consegui" a- Ontem, no Estádio Santa Catarina, teve início, às 8,30:'"
:;mo do Sul, 'lO sul da Ilha. anos, sima qualidade .. , preender alguns artigos horas, o JO Campeonato Escolar de Ftorranópotí s e Muni--
....�<iWí>f$��tro '* IIM' com estampilhas grosseira- cipios vlzlrrhos. AS,IS,lO horas o Tenente da PolicÍ!� Mili·..

A baleia que lá foi mor- mente confeccionadas. tar, Oscar' flilva, proferiu tuna palestra 11.:J Rádio Guurujá:.

I ta:
após al'poad,a. nas proxi- Não se tem pai' ora 'uma e às 1.9,30 ho�", .. a Banda de Música da PoIída MilHar r;,,,, ,:

mídades de Imbituba, por estimativa sobre o volume e uma retreta clIll'raça15 de Novembro.

; aqu&l() pescador, ses 1111 do,
'0 alcance da falsificação. lioie� às &,30, continuarão os jogos em disputa ;10 1<>"

I conseguirmos apurar tem 20 "'C:Lmpe�ilato Escolar; As 1.8,OO o �a!litã" J. Aer., Dalmo ,deI metros de cumprimento, não' Castro e Abreu proferirá, pela Rádio Guaru iá, uma pa les- .

I se conheeendo, ainda o seu
tra, e às 19,30, a Banda de Música dó 1-10 B. C fará retreta

,li'loriauó�ol:is, 'I'erça-f'eira, 2 de Setembro de 1952 nêso exato. O Brasil Interce- na Praça 15 de Novembro.
'---�-----

(Continúa na sa pág.;,. ,

lO TEft..APO de pela 105tr,·u ;•••••••••ill1••e �., II)

:0'
_'.

,

"

R·b·
- '

d '11b ! ITI,,) ,_., � ,� "

; ·111000;, no I elF80 a ali ]4�:;;�ã(�O �;�at��Po ate as y;�:���t,l�JDASo �::� ROTARY C LU, a,E';M.. . , ,

'11
•. cada " I Tempo - P:$l't�l'I'bado com sil soli�,itou hoje,

,. for,m�l-
.

"

'

aiS um a cnur�é!s, '.,
\ chuvase trovoadas. I mente,

a Assembléia Gel�l '.', .

" ., _ ·.a respejto U'l. ,"O".,'_.. .- '1 l' ., ONlT aue lance um '11)e-1 Conf'o'rrne temos nottctado ,11,1 sua palestra - _

'd' D .... O··'' TemIJeratura-bmeeCI-lfla - _., . <. . .

Cl b l' 1 l]'
,',

d 1o, '((' e'JXa ISSO» .

'

110 aos Qtitro Grandes, ins-I
piamente, est.í ve ram reunidos em 'u =. a. em (:1 pu )

..:eJCla'ne (0):,... n 10.
I' t nossa capi tal. sexta-f'eir a e s

á ha- seu bole tim e ua l'eV.lsta .. l'>lS'l',"'! t Do quadrante taudo pe g pronta aSSll1a u-
,

'

, ._," Sociedade Recreativa Baldisseri Filomeno, o cosi- " e11 os �

,

c •

t t d de n do últimos os Ro tary Clube de Rotário", devem ampl iar a dIVUI-..... � ...
.

iad f 1"1 de um 1"1 U o e paz com ' .

'J.>I).eL-x<l, Disso", cUJ' as atívi- nheiro-mór do "Deixa Dis- sul, raja as rescas.
I

c

A • EC ed id '. ! Santa Catarina, sob a pr-es idêncla
.

gaçâo dos seus trabalhos 'i"T . at - Extre-: a Austr-ia. sse pe 1 o, que . '

,. _
.,<d.ad�s se vem íncrementan- so" e um dos mais ardere- empera .uras '

, i, 1
'."

t ient do sr Albarv Guimarães, pertcn- Quando o assunto fo i posto em,:
mo 'dia a dia, realizou, do- "os dos fundadores. mas de ontem: Máxima 19,4'1 cU;)n.(�ena S ln.��:e ame� [e, ,�' �en�e' ao Ip:ê:'JiO de Ponta G"ossa, regime

-

de discussão, USaJ'Ulll d,,_," lV'['nima 174 "nw,o ,0VJe, ica PO! seus "

,

"-m".r·",U'O ,n-ltl'mo, na apl'azl'vel ·Usa.ram da palavra, alem 1. , .

" d b t .,,'
.

'10 Para pá e atual Governado:: do palavra os rotarIanos corso Osw,ll .. ,

......", -

• ,

.

I sete anos e o R rUClonlsmo' ' , ,
'1_-' d I' Gust"vo Pam (le OUtI'OS OS srs. vereador

D B' , I - ,f)'·St,'l',l·tO Rotário 120, que conzre- do de Oliveira, de Canoinbas;
-c""aeara os. « -

_"
_ : Presl'dente lie r' 188& araco "

na elabora.çao do tl,'atadod.e·· �

't, 1 'I t M � 1 D· x '-

I l' J' Carl,os Kastin,l!, de Joinvil.le; 11.11-p;ton-a. a a gnns qUI ame ros .1", ue <tU,
,.,.. I paz austnaco, fO! .encamI- ga as agrenuaçoes (OS lOlS <'s- �

..Rl,é1n.:da séde de Ribeirão da Honra, DF' Renato, Ramots I Sob· o patrocínlO do MI-' nhado ao secretário de Es. lados limítrofes, tônio Coelho Stipp, do glj>mio lo._.
IDra., SUclllenta churrascada, eh Silva, Dr

..Rau: Pereira nistério da Educação e Saú- tad�. Trygve Lie, pelo che- Compareceram ao importante cal; Ewaldo Willel!ding, de !ta-.
,lOf.er..ecida ao dr. Renato Ra- Caldas e Baldlssen Filome- 'de, vem sendo realizado, fe da delegação brasileira, conclave as delegações dos clubes jaí; Rical'te, de Fl:eitas, de Cu ri·
';n;JDS ,da Silva, um dos e1e- no. nesta Capital, no Departa� J oã,o Carlos Muniz. de Blumenau, Bl'usque, Curitiba- tibanos; Cleones Velho,Carneiro ..

�n-entos destacados naquela ,A próxima reunião se ve- mento de Saúde Públlea, Quando a Assembléia Ge- nos, Caçador, Canoinhas, Itajaí, Bastos, dé Lajes; Maaey,. Neger·
. '�'g!r.emiaç�ó. "

."

rifical'á no dia 13 de sete�- um Cl.jrso para médicos, raI se reunir, aqui, a 14 de Jal'aguá do Sul, ,Joinville, Joaça- _Segurado, de Blurnenau: Martin.,
,

A franca' camaradagem, I
bro cQrl'.ente, com uma fel- A primeh;a parte do cu�'- outubro <) Brasil _ com o ba, Laguna, Lajes, Rio do Sul, Quintiliano, ele Joaçaba; Abdor"

�rlle-:c lffinto alto naquela as- joada a caráter, em Saco'
so, já levada a' efeito, rela- ptovaveI' apôio de vários 0\1- Tubarão, faltando apenas os de Fóes, de Itajaí e Adherbal RgU1oR"- -

'tI' ue se Grande 'd'
.'

t' C
.

'un a não Franci "CO do Sul e da Silva, do clube desta eapital,,,�ia'ÇaO, permI u q <.
Clonou-se com 'O Iagonos 1- tros paí:'\es --'" pedirá que

"rICl .1, ,y
.'

"

'prD'lo:ng-.a.sse a alegre festi- Como sempre, houve mui-
co das doenças da pele e seja dirigido um apêlo 'á Videira.

llIilade, em meio à qual o ta alegria e muita camal'a- fOI ministrada pelos eminen- União Soviética, EE..UU.. No período 'matinal de sábado, bary Guimarães,
!Ch t 11 r e a dagem, não faltando bôas P f DL' T t 'lab Ih s coube ao A seguir, a agremiação de mo'-,-

urrasco "eve 1 ga, , tes 1'0' ,essores rs. 'UlZ Inglaterra e França, no
aoer os os .' a '0, •

�elfllir. magnifico ,caldo de músicas tornando mais fes- Bechelli o Guilherme Vilela sentido de que cumpram grêmio de Joinville, pela palavra rianóllolis, por intel'mMio do sr.

1""lilxe 'ftl'eparado pelo sr, tivo o ambiente, Cuban, da' F'aculdade de do seu associado sr. Wingando Al'noldo Suare2; Cúneo, ex-GoveJ""-""- ....
suas promessas para com a

Medicina de Sào Paulo. Austria contidas na dec1a- Schmidt, àbrir os debates, com (Continúa na sa, pág.}"............................................... tNos exames tangen es ração de Mosc_ou, de 1 de
àquele capjtulo do curso, en- nov�mbro de 1943.

,

tre 11 médicos, foi aprova-
. Espera-se que a Rússü"

do em primeiro lugar, e
. que repetidamente, se 1'e-,

com distinção, o nosso ilus- cusou a aceitar as propos
tre cOllterrãneo Dr. Biase tas formuladas pejos alia-

o sr. Francisco Antunes demo Como amigo do presi- Faraco. dos ocidentais, se oponha á
,[Maniel, que é figura muito dente Getúlio Vargas tem o Associando-nos aos, cum- moção,
ligada ao ex-chanc,eler, de- direito de tomar qualquer primentos de seus colegas e

;iC:la:rou -que a UDN queria ou iniciativa que possa benefi� arnigos, congratulamo-nos
:não. bem como o sr, Odilon ciar o pl'ogr�sso do Brasil. efusivamente c�m aquêle
�Rr.aga ou o' sr. Otávio Man-, lVIas se estiver'agindo co- abalizado profissional, pela

D.ga-heira estejam ou não de mo coordenador da política brilhante vitória, I IZem';acôrdo com a atuação do nacional, bem como quem - ,_ -- •••
;;;;1:" Osvaldo Aranha, a ver- visa encaminlfar os enten�i- ,Dep. Saulo 1,8110S I - que, no dia do soldado,une é que êle está múito mentos para uma s(')luçao -

'. numa solenidade no 14 B.C., '�,.._--- ,.

t d
.

1 alta,n'a-o h'a,'eI'a' nen'l111In Encontra-se nesta Capl-,,>=li :OTlen a o e vaI sa VaI' -

1
_ no momento em que era exe-

� �r_ Getúlio· VUl'gas em sua mal nisso, nada impedindo tal desde' sábado Ú tImo, o
cutada continência, o sr.-,tarefa de promover' a refor- que atue desde já como fu- S�'. 'Dep., Saulo Ramos, da
Governador resolveu .passaI'_ ..

t 'I O t ttlI'O mI'nI'stro, C(Jm o qllal bancada do P. 'f, B. na Câ-'ma mllilS erIa' .. , repor er revista às tropas, desfilando�

tO' o PI', Gej,·u'.lJ-O "Tal'gas va,j' mara Federal. ,;it,F.'l'lSWU en ao: '" \ SOZill ho perante elas ...-:::_. 'Quer �zer que o Sl" tratar de executar um vas-

5 AOO b I" d'lá '
- que a Prefeitura está

{).s�a1<1o Aranha não p'Qde- to nxogl'ama administrati- -OU . arr s ' -

; construindo, da periferia3� ;pal'ticipar do futuro mi- V-O. 'Disse tambem que não _M I t ri·
.

para o centro, uns abrigomigterio'? tem· duvidas -de que o depu- 1-.8S em a _ P8 zinhos de brinquedo, nos lu-
A "resposta veio na forma tado Antônio Balbino Sel'á o SALVADOR, l0 (V. CA.) ! gares onde,não há filas de

ril-e '-outra. frases intel'l'oga- futuro rr:inistro da Justiça. _ l\1atal'ipe est.eve em' 'feso onihus, esquecendo os de ll-
·f'ivas�

� tas com o levant.ameúto de bsoluta necessidade _ ..

--"'Não é ele um elêmen- .,...,...,..,.....-..........,....-'Y1V.............� dua.s pos,santes tOl;res de - que, dentro ,em breve,
:te <de aeepcional prestigio? ampliaçã-o de sua refinaria. irá surgir o candidato ofici-
Não é' um candidato nl1tu- S".bofagem,· Estav�am presentes o ,en- aI à direção do Departamen-,?'filmente indicado pal'a oVe'rmelhA genheiro Paes Barret.o, su- to de Educação, cutnpl'idas:õ:nmisté.rio da Fazenda?

U perintelldente da Refinaria, as lustradas formalidades
�uem 'POssui maior conhe- ténicos, operários especiali- udenistas, ..

�.ento da tnateria do que. 'PIREU, 10 (U. P_) _ Vio- zados e jornalistas. O le- - que a Prefeitura Mu'� 'Sr.' {)svaldd Aranha?'

lent"a' �xplosão aba1o:u',

hOje, I \ià_ntamen,
to'·�,as t01'l�es,'

foi nicipal de Florianópolis vai
;Qoom desfruta de maior 'esta clda'de destrumdo o feito em teueno lecorde, incremental' o aumento dos:lP�stigio tanto no ambiente Arsenal NavaL' sob a Hupervisão do enge,� aluguéis, Pejo menos, já t�-���obal como internacio':

.
'

, nheiro Lowel Pal'ker. ' firmou publicamente ... co-�1'! : S�gundo informações ofi,.' ,ITrata-se de màis' uma mkçanda 1)01' casa. Será que
. , ciai's 'não fdi acid'ente ,. mas �tapa vencida' nos tl'abalhós a GOAP -eoncordou com ês-

'�eS:PO�\d�do: .

mais adi� ato cl'iminosó provoc.a?o <je ampliação' dê �Iataripe, se princípio?
;;rn�. a t\n�a ouha_ pergun- f por sab,otadores comUl1lS- que ,1entró. de mms alguns - que o snr, Irineu .Bor
t?t, disse: "

tas. .Acrescentam as mes- meses passará ,a. . refinar nhauS'en, -apesar de decOl'l'i-
-, ;'Nã1t.$J!i se 'O sr. Os- mas' fontes que foram em- 5,000 barrís diários de ga- dos dois anos <1e buscas e-l"aJio �,1i�)l.a ,iá está atu- t;:.regas .cargas· de clinamit.'!, salina, atendendo assim _ às profundas meditaçõêil.· :ün-'�0 ,eOlfit; fút,írrfl ministro, tendo sido destl'tlido total- necessidades da 'Bahia e de da 'nãó çonseguiti'encontrar

lm&S.� ·está como ulll:$rande mente o prédio e várias ou- '.1hnms Estados vizinhos.' o s-eu esqüécimento com re'PiJtrJQW que dtlseja ,ler eil-, tras casa circunvizinhas -da O engenheiro Paes Bal:re- ração ,aos Barnabés estate pais 'Progredir dentro da Base Naval, e a violência to declal'ou espel'ar ult.imar duais, pois, a sua' situação.�rrlI!m. Como democrata. da exp'losão foi sentida em os estudos par:'!. cOl1stnu{ão não 'pennitoe fa-zel' um cem-!'an� das instituições vi- toda a ciçlade. Até o. mo- de mais um estágio,Aue ele- fronto nem conhecf!l' 'as ne-

j'�.Jlte(';, tudo está fazendo mell'to f()ram encontFudas 10 vará a capacidade da refÜ.a- cessid�des' e humilhações�"'?l <que êste país não 8e- pessoas nlOTtas e 43 feri· ria pa.l� HWOO barris d,iá- 'POr flue atrovessam nos� a�r";�:<í1:ado p,:lra. a 1":,0;". das. rios,' dias que co�rem. ; . f""

lralha bel orientado vai
salvar Getulio

finalizando os debates o, 81', Al- ..

Maria Eduarda, n'O TEMPO', de 3nt.e-ôntem,.
com engenho e arte, fez o elogio, do' prosperada»
plantador de ahacaxi de Tjjucas. A crônica, justiça
seja feita à sua autora, reve1a mais uma estrêla IH}"

.

I jornalismo c.atarinense;· O fato de ela surgir do la
do oposto ao nosso, ,n�o nos entristece, Registra
mos-lhe a estréia auspiciosa com viva satisfação,.
porque na sua, vemos uma pena bl'ilhante, corret.a"
original inteligellte e culta. Maria Eduarda armou

admira;�lmente seu artígo, deu-llie perfeita sequên-
eia, evidenciou poder de sfnte'se e; fugindo ,a' cha-'
vôes e lugai'es comuns, soube' tira'r singular partido
do paradoxo que estabeleceu,

Por evidente, não podemoB concordar com fi,
ilustrada colega. Admiramos-lhe a forma do artigo;;
co-ntestando-Ihe o fundo: Naquela, sómente enco�
tramos m.otivos de júbilo, corno jornalistas: mal.s.,
um valor mais 'Um esmo mais um' táleúto i serVl-, ,

(!

�o da nossa imprensa; neste último, no fundo, ,la·
zemos várias restrições, sem desrespeito ao pensa·'
menta da novel confi'ade e sem abatimento na sI01-'
patia com qu� lhe festejamos o, pebut. ,

.. Assim é q lle a l'efer-ência,' compal'ativa -a Hercl-:,
lia' L'LlZ .

no seu trabalho, deveria ser omitida, pClr
conden;al' üla�eitáveI exagêt:o, 'Hercílio, sabemos.
todos, era exigente", prus8i�no, autoritário e, por
vezes rude: Mas isso, no saudoso estadista, eram

qualidades {natas,' Eram, como, já afirmei em·

discurso, 'precipitações tumultuosas. de gestos bru�"
cos e ásperos ao contacto', de pretensões 4ksarraZ�6das, F ora desses momentos, Hereílio era um gent e..
man qu'� 'dominatra o mais requintado salão com li

.,
.

Ih
. .

J' I tad(ll' de' .

fidaIg-u,lf.l. �o seu cava - ml'lsn:o." a o pan �' r,fli()'abacaXIS e apenas um mal<!l'Iudo vulgar. ,H�r;. .'
.

d B' t 1 1 ""tl'4ê!iltÍ',rompIa em esespero; ay.el' e PS líCU( a (C, ", '._"
,

mente agressivo, Ifercflio; tempel'a:lme:nÜ\.1rr)t,nh!, �� "

� B' f' , '

JT' �qíõ n"li'l�":u.m.bomem ",uro; 'ayeT mge que o e, ,'''ei'�•. �_ '��"i1'
vez cOlltl'olava &eus ímpetos, porq.ue não estlfM),"

,

,

d" 'I
.

B f �;; e o 'lCbeIJl"f�ma
.

e '\1.10 en,cül.; ,ay01: a_z ques..ao qu
"

'. fi- .

VIOlento. ,. poorque e bomto ter cartaz! Helc!lJO,
nalmente, sabia o que fazia. - . (

díz'

Com' .}J-al:ía' Eduarda ç()ncord�m'l()s qua�?O
. ", d

'

"t _..1 ' -1 .. une p9hhco,que Baye,r e malS a .mml,s ,fiM.l()f LI'U..'
, '

•

Neg-a,roos. contudo. que tâJ>.er seja p&lttlCo."
/
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