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Assumiu de sUfprêsa a Chefia do· Govêrno
��RO, 9 (T�.P,) � o .ustre general Mohamméd a primeira". reunião, ás 18 exército egípcio, cujo co- ser processados". Algumas na elevação do "homem

�:r.:ercIto anunciou hoje a Naguib, horas, para elaborar os pla- mandante em chefe e agora das mais destacadas perso-. forte" do cgito, generallVlo
i'risão de 48 personalidades Circulou o rumor de que nos no sentido de acelerar (1 primeiro ministro e Iider nalidades da nação foram I hamed Naguib, a êsse pôsto
de destaque para assegurar 'lerão prêsas mais algumas

I que chama "Revolução 80- ;mIíscutidü da nação, disse apanhadas pelas rápidas di- e na prisão de praticamente
'O ê�i:o da lei de reforma personalidades.

I
cíal". hoje que interrogara 48 li- Jigências de ontem, que re- todos os lideres políticos

�ana e dos _programas "Na�íb, que, de surprêsa SERÃO INTERROGA- deres políticos nacionais, su!taram D? .

demissão do que algull:: dia tenham �l1an-
l!(JJ1tra a corrupç�o e�abor�- issumru a chefia do gabine- DOS presos ontem, e que preces- primeiro ministro Aly Ma- tido relações com o exilado

13.0S pelo novo primeiro mi-] 'E', ontem, convocou-o para CAIRO, 9 (U,P.) - O .sará aqueles que "devam her da chefia do governo, Faroux. Entrementes, Na-

_,....._.._.._..;_-;;.�_--. .,_.-�., � ��!� d����l��ré�nop;�;�:�
�,', DIRETOR � •
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Ii ita
, � Om§>I·' entiaoDia' _ l.. revo UCIOl1anO, que .11111 ",-

.� Ru&ens de �
.. � rá o direito de propriedade

� Arruda Ramos �
rio de S. Catarina � de terras e apenas aproxí-

� � inadarnente 81 hectares,
.� GERENTE Ano XXXIX < Desde já a aprovação do

:,i Domina0. F. '.' I,'. �.' programa parece coisa asse-

<!
... N 11 9 gurada.

$ de Aquino \ /
• .4 3 .; Um perta voz do exército

,';,,__.,.....__.._....__........__;,.
"� declarou que "as 48 pessoas
..
;."..........���'

presas ontem serão breve-
mente interrogadas pelas
autoridades CIVIS e serão

processadas assim que seja
possível, se o interrogatório
'demonstrar que devem ser

processadas".
�'"

- Credo, Udenilda, que
ba'rbaridade! Todo o

mundo,já está correndo
de .

você sem. isso.,.
Onde foi que arranjou
mai� êsee abacaxi?

Flol'iauó!)olls, Quarta-feira, 18 d-e Setembro de 1952 80 CENTAVOS

Graves acontecimentos em

o apreciado comentarista político Murilo MARRO
QUIM, em=a edição de ontem do Diário de Notícias",
lÓIe Pôrto Alegre, publica o oportunoartigo que, data vê
"21,ia, abaixo passamos a transcrever:

�'EximiAdo-se o presidente da República, como era
<le esperar, de fazer um discurso político na data de'ho
je, os rumores minísteríais eomeearam a ceder. E' ver
�ade que, ontem á tarde, Vargas�manteve urna demora
� conferência com o sr, Osvaldo,.Aranha: o objetivo da
�esma foi naturalmente político, e ambos sem dúvida
'tiveram oportunidade de comentar acontecimentos in
'ternos e externos. O sr. Osvaldo Aranha tem um papel
-especial a representar neste govêrno; todos lhe reconha
'Cem uma grande capacidade de ação pública.

Recentemente, o sr. Osvaldo Aranha efetuou
varias e profundas sondagens na U, D. N., partido
.a que pertence e do qual tem execeIentemente discor
dado ás vêzes, A sua ação, sabem todos, tendo sido exerci
,�: fi? sentido de possibilitar urna mais robusta eomposí
Ç!{) mterpartidaria nacional, capaz de oferecer ao go
'\1crno um lastro extraordinário para a sua ação políti-

��,....()�)�)�) () O.-.(I--.<�(� ()._.O o ( Mr.í��(}.-.�('�).-.�() e ()'_·() (H."'04I!S

.' _I ,. -,;;c,<fl;j'�
ALGUMAS SEMANAS AINDA, ANTES
DAS ANUNCIADAS REFORMAS

ca e administrativa, Postos ministeriais de relevo, se

.gundo os rumores políticos, estão reservados ao sr. Ara

nha; já numa elassica política na campanha por um me-
1hor e mais realistico entendimento com os Estados Uni

dos, ao representante do Rio Grande se emprestam qua
lidades singulares para os entendimentos políticos em

curso entre nós. A conferência entre Vargas e o sr,

Osvaldo Aranha foi sem dúvida importante para o en

caminhamento dessas negociações políticas. Contudo,
podemos repetir que o discurso de hoje, de Vargas, não
fugirá ás linhas previstas e que ontem anunciamos; pro
tocolar, sobrio e otimista, em face das contingencias bra
sileiras.

" Deve-se diante dos acontecimentos em curso na sua

maior parte transcorrendo em bastidores, Ceve-se ima

i ginar que algumas reformas ministeriais se efetuem irne
, díatamente? E' possível que sim; no entanto, as condi-

ções interpartidárias não aconselham a que se' espose
tál hipotese. 'A modificação ministerial, parcial ou total,
radical ou lenta, constitui U111 problema difícil para Ii;.

presidente da República. Sabe Vargas que, 'no plano de
psicologia política, sua posição será bastante afetada pe
los novos rumos que deseje imprimir à sua administra....

ção, O presidente nada poderá efetuar de afogadilho;
sua responsabilidade, na mudanca do Ministério. é
imensa. Os circulos políticos melhor informados.: diante
dos fatos conhecidos, se perguntam se Vargas iniciará
imediatamente modificações em altos postos administra

tivos, ou se 'aguardará que os acontecimentos fiquem
mais maduros. As opiniões, na verdade, variam. Contu
do, creio que o presidente ainda aguardará algumas s&

manas, antes que tome as medidas decisivas que o país
aguarda, Recordo-me, ainda, lima vez, da minha idti�
ma palestra com o professor Agamenon Magalhães. O

governador analisava, muito objetivamente .as dificul

dades politicas impostas ao presidente da República,
observando: "Creio que o Getúlio obterá vitória, até �

fim do ano".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fúrmddo pela Faculdade Nacional de Medicina, TiBlolOlriI'" ..

D. SOBI]'.. Tisioelrurgião do Hospitj!.} Nerêa Ramoe
CUT.!O de especiallaeçàc pela S N. T. E:s·interno e EJ:....t.'.na ..

.DR. ALVARO DE CARVALHO
J>oençaa cte Criaa,.. -

I
c...!lSUltÓl'IO: Rua 'hajano sino Edif. Silo Jore

Salu 14 e 16.

Residência: Rua Srigadêiro Silva Paes••/11. - a" aDitar, (",_

DR. A, SANTAELA
. cera do Espanha)..

I Atende diàriamente daa 14 h •. em diante.
:P-ilr",.Hlo peta fl'aeuldadJ! Nacional dI Jr.dictna da Dnt••r....

_..-.., � _

�.. do Bràell). I DR. M S. -cAVALCANTI_Mico po' eoncuesc d•.4.nl.tlncl•• PlIlcoNt•• cio DI,trilo, •
'

í CllDka eJlclusiV'llmente ele criança.",...4.r.l. . 1
•••interno dI) HOlpit9.1 f'lIíqul'trico I lIIantelmo Jadicl'ri«!o da

Jltua Saldanba Marinlio, li. - Telefone (..) 'li•.

$a�ital Federal. DR. rosa ROSARIO ARAUJO
'Es·lnterno da Santa Cau de Mi.erlcórdl. do ato 4. lanairo.

mtnica Médica - Doen1lftB NervouI.

ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÕNIO ma MUSSI
Hédlcoa

Cil".1rgia-CUnic. Geral·Parto.

�f'7jC(l complete e espeeiali:tado daa DOENÇAS
.11 . ..,8. (:(Im modernos método" de diagnóstico. e trat9mento.

,,,ot.PO�COPIA - HISmO - SALPINGOGRAFlA _;;.. 1I.TABO·

LISHO BASAL

ft.dlotli!rapia por onda. curta••EI..tr(lcoallui�1o llaiOl Ultra

... ,,,lei" ., Infr& Vermelho.
. (�_.ultórlotl Rua TrajIlI>O, n. 1, 10 lil"ndar - Jlditteio 40 .011-

_t.

'''.r'rio: Dae 9 b 12 bol'lUI - Dr. Muut.

Da. 16 ia 18 !:IOfRlll - Du. Bus"i.
Residência Avenlda Trompowtld, k

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

c.naultórlo: Ediflcio Amélia Nato - Sala •.

Il."dênclal Rua Bocaiuva. 1lI�.

'(O 'lllBulta.: D.I l! à. 18 hora•..

Telefone:

f:'-ouUltór{o: 1.268.

tll.••idêucia: .1.:$86,
."",..... ._�._... '_.".""'''.'''''''''.' ...

DR. JOSÉ BAHIA S. BITTENCOURT
.M�DICO

CUDiea Geral - PEDlATIllA
Rlia I' de Maio, 18 - ltala'

;PU.IUCULTURA - PEDIATRIA - CUNICA G.BAL
e.u.lt6r1o e Resldênda -'- Rua Baleio Viana n. 7 (Larco li

.. 1IaIo) - Florlan6poU..
�.: 8 .. 12 !aoras - DilrlaIlHlJit..
, _.

Especlaliata do R_Pital
aoderna Aparelhagem.

..

ILá;m·pada de Fenda - Se/rator - Vertomet:n. etc. Ral" X. (ra.': .

..,...fi•• da Cabeça) - Retirada de Corpo. Il:rtl'aoho. do Pulmlo
'" Waofaro.

Receita pua UIO d!! Oculos. ;

Couultiirlo - Visconde de Ouro Preto n. I - (Alto. da Ca••
I

.10 Horizonta).
·ltuidêncl. - Felipe Schmidt, 101. - Tal. lHO..

._. ..... -",..__�--- .. - �'''''-'��- ,�..,..,

DR. ANTÔNJO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOGU

Ortopedia
(lonaalt6rio: 30110 Pinto, 18.
Bu 11 li 17 diàriamente.

M4IDo. 1101 Sábad"•.
..... : Bocaillva 1311..

.
. J'OD4! •• 714.

DR. ROLDÃO CONSONI-
QiftClâ Gêrai - Alta ·Clrul'Kl. - Moléatl.. à. 8eMor..

.

- Clrurda do. Tumores -
)Já J'ac:nldade dll Medicina 4a·Unive�idade d. Slo Paulo.
tIx ..A.llliatent. dll Cirureia dOI Profeaaor•• AUpio Corr.ia-:

Neto II BFIIa Matoa.
.

.

anuyia do estomago, ve.icula e .ia. biliarea, iate.tinol deI.
.... • croaao. tiroide, rina, próatata. bexi&,a, 6tero. ovár!" I ttom ..

.... Varleocele, hidrocele, varizea II hérnia.
'

(loqult.. : Daa J àl � h<lral, rua "Ilip. S�bmidt, 11 (Iobrado).
_. 'T."fone: Uí98:

_.'dêncla: Avenida Tromilowllt,,'" - Talefone 1:UI4.

DR. l\fARIO WENDHAUSEN
Clinh�a médica de adaltoa. e ertanç..

'Con.ultórlo - Rua Joio Pinto, 10 - TeL a. 78••
�.ult&ll: Das 4. ã. 6 horaa.
S.lclfuefa: Rua Elite..... .JÓnior, .a, Te). 8U.�

DR. TOLENT1NO DE CARVALHO
Aperfeiçoamento em Pôrto Aleíre e BaeDo. ATre.

.. ouvmos - NARIZ - GARGANTA
Conaultórlo - Joio Pinto. 18 � 1- ndar

Diliriamehte dai! 115 'la '18 horae

Baba0

"irgem ESlJecialida·de
da Cia.

�

IETZBL. INDOSTRIAL-Jolovllle. (marca reuis.trada) .

Til rDa a roupa branquissima
.

DR. I. LOBATO mno
�n�. do ep.'1relt,o ,.e"plrat6rio
TUBERCUJ"OSB

Rl\VlOGRA.[I'lA E RADIOSCOPIA DOS PULIIO.S
ClroflPa do To:ral:

.lIl.'

o E s r A 'D o
'.,.,; ;::/�l

ADMJNJSTBAÇ� -t

a.daclo e Oflelnu•• iaa COueUl..... "'n. II. ..
'feL 1m - CIo PuMa" m.

'._ . L
Diretor: RUBENS A. !AMOS.

- -

-{;.l.f.' .','lI_
GereDte: DOMINGOS·1. Da AQ{JIN�. .i:.'.:i

BepreaentaDtetU
Bepreeentaç6e1 A. 8. Lara, LMa.

Rn1!l �n1!ldn,. 08ntll", 40 - 1° andaJr.

'l'eL: 22-6924 - Rio de JllneitC>..

Reprejor Ltda.
Ilua Felipe de Oliveira. n. 21 - G" &nc\allJf1.

Tel.: 12-98'l1 - São Paulo.

ASSINATURA!!. i< ,
e,

AR.. . . . . . • . • . . . . • • . • .• Cr$ 17D,Á)'

lHolelltre ....•........ , Cr$ YlI.llb

�o lntenoel

'Ans .,. _ . . . • .. , ..•.• '. Cri UII.mY

Sélll.eatre .. ' . . . . . . . . . . . Cr$· lle.�!I

Anóncios mediantes eontrate.

Oe origin8i�, mesmo MO publicadol. ctt", _"'_

davolvidot.
A drreçao não se respol:!ablliza· p�T" .. e'l'Ii��

amltidoa no. artíeos assinad!H< ..

Na Capital

Cirurgi/l ..d� ,Prof. UgO Pi'lbeiro CuimarA.. (Rio).
Consultó río: Rua l"élipe Schlll;dt D. 38.

Diàriamente, das 15 às 18 horaa,

Res.: Rua São Jorg� D. 30 .

..

- ...
' ",'

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

OR.· ALF'RED() CHEltE1MI'

CUnles MêdJca - .oençaa de erllUlÇQ
(Tn.tamento de Bronquites em adultos e criançaa).
ç(ll1lIultórío: Vitor Meirelea, 18 - 1" andar.
H,ltárlo: Des 10,30 às 11.30 e des 2,30 àa 3,80 boraa.
P;eaidência: A.enida Rio Branee, 16% -- FO!le 1.640.

DR. NEWTON D'AVILA
.' Ausente até princípio de Outu

bro, fazendo "uno de aperfei
i;.oamento de cirúrgica. no Rio

(unoo .:-\aciollal de d..ença.. mentai.

1Z.r;··i!ir .. tor do Hospital Colônia Sant'A!la.

Doenças nerVOW5 e tn'lllltai,.

Impotência Se:\u:.l •

R;;a Tlra-Ientes n. Íl
Consultas das 11\ à. 19 hon••.

FQNE: t\1I. ·11)8 ..

Reli.: nUII Santos Saraiva, M -- �ureito.

� ·?t�\J
.,"

.,-.. ......

:..\

ADVOGADOS
ORo CLARNO G. GALLETT}

.

- ADVOGADO -

&n. Vitor Melrelles, 60. - FOJle lA6S. - FlorlanólMJU"
,.

,

de FPOLlS. de ITAJAJ
VOLTA

'do RIO de SANTOS

I9/Setembro
2/0utubro .

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

lZiSetembro IS/Setembro
24/Setembro 25/Setembro
7/0utubro S/Outubro

I9/0utubro 20;Outubro
.

31/0uutbro la/Novembro
12/Novembro 1S/Novembro
24/Novembro 25/Novembro
7/Dezembro ·8/Dezembro
I9/Dezembro 20/Dezembro

Ó horário de Florianópolis será às 24 horas das da�s indicad88.

Para.mais informaç.6es dirijam-se à

EMPR8SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Rua D�doro - Caixa Postal n. 92 ......:. Telefone: 1.212.
- FLOIUANóPOLIS -

de Janeiro.
'_ --

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Mll:DICO

OR. RENATO RÃMOS OA SILVA'
-ADVOGADO -

.'a.a Sanro. Dumont, 12.· - ilot.. 4.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- AItVOGADO -

Caiu Poetai 150 - Itajai - Santa Catarlaa

Do. Serviço. de Cllnl.:a Infantil da Á811illtêncla Municipal • 80.·

pltal de Caridade

____ __ CLINICA M&DICA DF.; CRIANÇAS. ADUL'l'OS
OLHOS - OUVIDOS - NAaIZ B GARGANTA I - Aler�. _

DR. GUERREIRO DA FONSECA I COlUlultórlO: Roa Nunes Macbado, 7 - COlUlultal d•• 10 .. 12

• da1l 16, às 17 horas.

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO
- ADVOGADO-

Rua Trajano Il. 1%, 1- andar. aala n, 1 - Ediffcle .. .........
(Eaer. Dr. Waldir Baseb},

Telefone - 1.140•

aealdênda: Rua Marechal Gail)lerme. i - Fone: 'IS•.

Navio-motor "Carl . Hoepcku"
RAPIDEZ - CON,FORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em ItajaS e Santos, sendo neste últinlO apenas

para o movimento de' passageiros.
.

PRÓXIMAS SAlDAS:

IDA

17jSetembr-o
30j&ltembro

12/0utubro
2'VOutubro
5/Novembro

17/Novembl'o
aO/Novembro
12/Dezembro

r; i'H\, Cla.,
df' Pian!ãoi'P

:M�SDESETEMBRO
30 Sábado (agôsto)

Farmácia Esperança - BlllI�.
Conselheiro Mafra ..

31 Domingo � Farm.ioeiM

Esperançà - Rua Conse
lheiro Mafra.

6 Sábado - ·Flu·mieHr., .

Santo' Antônio - Rua J�•

Pinto.
7 Domingo - Farmáci�

Santo Antônio ..,- Rua J�
Pinto.

13 Sábado - Farmáeia;�

Catarinense. - Rua Traja
no.

14 Domingo - Fanr.lMia<
Catarinense - Rua Traja-
no.

20 Sábado.;..... Fa:rmáeiti!
Noturna ,;_ Rua Trajano.
21 D�mingo - Farmáei�

Noturna - Rua TraJan••
27 Sábado - Farmã�i2..

Esperança - Rua Conse-
lheiro Mafra. '

28 DQmingo - Fa�i$
Esperança - Rua Cong:e- .

lheiro Mafra.
.

O
.

serviço noturno será.·
.

efetuado pelas FarmáefD
Santo Antônio, Moderna e

Notutna, situadas às ruas

_________________________________...... .JoãÓ Pinto e Traümn TI .1:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Florianópolis, Quarta-feira, ]0 de Setembro de 1952 3"'0 ESTADO"
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Vida soc ia I � Assembléia Legislativa

•
.

••• 1 �:!�

UMllÀRtr

NOVAMENTE NESTACAPITALA PIANIS ..

"
"",

TA ELIZABETH ZUPPINGER

d J
- porque as máquinas não existiam. tanto que foram

, o e eXlua. esposa e oao sr>:

Oemaria Cavalazzi e exrna, pertenciam ao Estado. reparados.
senhora. Sôbre o mesmo tema fa- O deputado Osvaldo Bul-
A cerimônia religiosa te- lou o deputado Ylmar Cor- cão Viana serviu-se do mi

rá lugar na Capela de San- rêa, Referindo-se às infor- crofone para defender o Se

to Antônio, às 17 horas, ser- mações trazidas pelo dep. cretárío da Viação e Obras

vindo de padrinhos, por
Enedino Ribeiro, disse que Públicas, declarando, mais

parte da noiva, a exma. Vva. algumas delas nada tem uma 'vez, que tão logo o dr.

Vicência Silva e o sr. Nil- que ver com os fatos. em fo- .Ioão , Collin teve conheci
son Silva, sr. Nilton Silva co. Estranha que o dr. A" mento da chegada dos trato

e exma. senhora, e, por par- fonso Maria da Veiga quei- res, disso deu conhecimento

te do noivo, os S1's. Oswal- ra assumir inteira responsa- ao Chefe do Serviço. de Fo

do de Passos Machado e
bílidade do ocorrido, pois, mento Agrícola. 'Era tudo

exma. esposa, Laudares Ca- por mais que se queira fu- quanto lhe competia fazer.

'leia e srta. Luíza Helena gir ao assunto, é preciso ter O interessante é dá que

'tlachadó. em vista que, em virtude do pensar, em tudo isso, é a

"O Estado" cumprimenta acôrdo firmado com a Uni- pressa e o "zelo" com que

) jovem par, augurando- ão, o Serviço de Fomento A- os deputados da situação
'hes perenes venturas. grícola está subordinado à, procuraram dados em abun
__.,;o"..,......._....-.-....................... Secretaria de Agricultura. I dância com que retirai' dos

Nestas condições, essa Se-' ombros do dr. João Collin
cretaria exerce o papel de qualquer parcela de respon
fiscal e cabia-lhe -exigir pro- sabílidade.
vidências imediatas para a Além do ilustre líder dep.

A propósito do suelto em remoção das máquinas. Bulcão Viana, trouxeram
lue, na edição de' ontem, O deputado Enedino Ri- depoimento pessoal, sôbre
.rrticamos a ausência da beiro mostra-se sentido por- , suas investigações a respeí

. !fiAs muitas homenagens de oandeira nacional no mas-
que o deputado Y1mar Cor- I, to, os deputados Francisco

t'l"'" será alvo, as de O ES. TO do Departamento de E- .l:�a não aceita as explica- M�scarenhàs,' Ened�o Ri-
> .iucação, o que· bem mostra d D AI C d be11'0 e Nelson Brasil'fA_DQ. çoes o r. onso ar 0- - .

.
� .

) descaso e a imprevidência • d V' I Gostar'amos a);'--':1S queY. :\ZEM ANOS HOJE:
lo govêrno em quase todos

so a erga,
.

� <1"
la
A' f--'

., '

_ Menina Irismar, filha E o deputado Francisco esse �e o e e�se es orço se

is setores da administração nh repetissem toda a vez quede :'J". Adalgizo Clímaco. Mascare as procura ser: . .

Jovem Adolfo-Toré oúblíca, recebemos' a se�
sentimental quando compa- ; na Casa. surgls�em duvidas

zuinte carta: de to
ã

t d t:!VLarinho. - C3 as expressões de amiza e
.

quan o a a uaçao e ou 1'OS

S 'r 1 •. Síl "Florianópolis, 9 de Se-
usadas pelo dr. Cardoso da; agentes do poder.

-_.. ra, o ennna 1 va
tembro de 1952. Q

.

f
�

Peres, esposa do sr. Tito "O Veiga e a atitude do depu-I uantas _111 ol'��çoes, en-
· ,r�(!Clho Peres.

Sr. Diretor do jornal tado Ylmar Corrêa pOlldo�' tretanto, sao solicitadas ao
"_ rcSTADO",

-

,

P d E �. d
_ Sr. Teodoro Comellí,

'-" �

se acima dessa amizade pa- i
o €1' sxecutrvo e emoram

.1t,dustrial.
Nesta. ra examinar apenas o lado: tanto a chegar, quando che-

__ Sr. Aldenor Sena.
Com relação ao suelto pu- político da questão. Mas o

'

gam, . .

.

-- Sr. Daniel Lopes Ma-
blicado na terceira página representante pessedista I Aposen:a�ona . dos. �e1'ven�

Ira, la'tedicd,ão ,de �ojde, �esse cona� não embarca na canoa e diz
F .tuantos da Jd1..tst�ça _

-'Sr. Pedro Cardoso.
cei na o orgao e imprensa,

que não se deve confundir OI pos o em iscussao, o

_ Sr. Hercílio Simões.
sirvo-me da presente, para amizade com cousa pública. I projeto .que regula a :'f!0-

_ Sr. Aureliano Stuart. �evar a !n�nha s�lidd�r�e�ade Mais adiante o orado!' é: sentadoria dos serventuáríos .� �' :.. ,
.. -

Ç' Alf d T . I d .
as pessoa� q�e se ll'lglram aparteado pel� deputado! da Justiça.

l'

')'.'<"1,O"I'..e.•
� �:; .;�

."." .....
;1'. re o ,.uvena

.

a

j' a �ssa redaçao, para lança- Osvaldo Bulcão Viana, que I O deputaa.o Fl';mClSCO ll0 f(i �>... 'llvap t I
rem o seu protesto veemen� reafirma não haver depen-l Mascal'enhas defende s;u � �� 'Jfl

. -;
ez an�s, on. e:n, o sr.

i te, contra a Direção do De- ciência do Servico de Fo-' parecer, exarado na ComIs- ltI,: j!--:l'.'>ete Perfeito, vlaJante da

I P!'�t<nnento de Educação, � I -

de L..... ·

a lca' o d 'n �

, S A
,U �._-

mento Agricola para o Go-: sao J: m �l �.
s, n e I ,,:a-�;�7��nATO DE CASA- pelo descaso com 'que àgiu, \lêrno do Estado. As má-: de .competencla de ComIs- RITZ Preços: 6,20 - 3,50

:'''''''NT� '. I quanto ao hasteamellto da
quinas, além disso, não te� I são de �ustiça? po�s, co.nclui Às 5 - 7,45hs, Imp. até 14 anos.

!Y� t'l h't
bandeira do Brasil, por oca- riam vindo em consequen-! pela �nconshtuclOnahdade A sessão das 7,45hs. se- ODEON

-

om � gen ld s�r: 01'1 a
SIao das comemorações da

"ia do Acordo Unico e sim· do proJeto. rá sorteada um prêmio de As 7,45hs.
-!�:�to de::��s:s�o���::� tmagbna data de Sete de Se� ;01' mera iniciativa do Mi-' Póde ser muít� proceden- Cr$ 500,00. Maria MONTEZ - .John

f'll d d Ad- B
em 1'0. nistério da Agricultura. i

te a argumentaçao do depu- A mais arrojada avança- HALL
.e 1 la, o�. ao. :rnar- O articulista escreve i tado Francisco Mascare- da dos fuzileiros AS l'fJlL E UMA NOITES
:les, DD. Jmz de DIr�lto da "Desleixo? Relachamento? O orador prossegue suas' nhas, mas, na Comissão de IWO GIMA O PORTAL John WAYNE _ John

_�a. Vara: nesta CaPlt�l, e Perda de memória ele quem considerações e diz que o Finanças, apenas lhe com- DA GLORIA AGAR
l.e su,: dIgna esposa, exma. reSponsável pelo respeito as dr. Afonso Cardoso da Vei- petia analizar o processo John AWYNE _ John em:

s:a. Llle �er�ardes, ,,:em de
arandes datas da nacionali- ga, com sua carta apenas sob seu aspecto financeiro. AGAR _ Adele MARA _ IWO JIMA PORTAL DA

'lu,star nUpClaS, no dIa 8 do dnde? Má vontade para pretende tirar do Secretário As demais con:;iderações _ Ferrezt TUCKER GLORIA
_�'lUante, o sr. Udo,.�l\e�- com. as nossas tmdições?" ::la Viação parte da culpa do orador, sôb1'e a constitu- No programa: Cinelan- ,Preços. 7,00 - 3,50 .

�;lr�, competen:e ?IlCla o
Nada disso senhor clire- que lhe cabe, para declarar-

t cionalidade, ou não, do pl'O- dia Jornal. Nac. Imp. até 14 anos.
RegIstro de .Imovels da C�- toro O 'que é que V. S. póde se único culpado. ! jeto, só cabiam 110 Plenário, Preços: 7,00 _ 3,50 IMPERIAL
marca de R�o do Sul, e fl-

esperar da direção do De- Aqui entra, com apartes, � uma vez que êle não faz ROXY As 7,45hs:
l.�?lido rGel�c;ona�tcas�l Eg- partamento de Educação, ') deputado Enedino Ribeiro 'I' parte da Comissão de Jüs- Às 7,45hs. Harry BAUER - Louis
mI. o e lse a

,
e� UI',

que tem presentemente a e a discussão se firma for-
l tíça, .' Maria MONTEZ _ John JOUVET

x.e�dentes .nad_,:ela cld��e. sua testa, uma "Profe.ssori- ternente a favor do deputa-I Se o precedente prevale� HALL _ SABÚ em:

·

-o enseJo este reg1s 1'0, nh" provJsória" e ainda sem :10 Ylmar Corrêa, poi� o

n_.o-I. ce! e�n breve só. haverá Co- em: VALPONE
"'O E�tado". apreser::a s�us curs� algum,.. bre representante oe Sao mlssoes de Justlça. . . AS MIL E UMA NOITES Katharyn KRAYS'ON _
-respe:to�os cu�prmlen os

É gastar cera com máu Joaquim, não podendo ino-. O processo voltou à Co� Danald HOUSTON Ava'GARDNER - Ho�
a?s dl,stmtos nOIVOS, �tel�- defun'to... 0entar de todo o sr. Secre� missão de Justiça, para que Moira LISTER ward 'KELL
�lVOS as suas exmas. arm-

Apelar para o sr. Secre- tário da Viação, quer envol- se pronuncie sôbre o pare- em: . I em:

.llats, adugufrl�n�do d melhores
tário do Interior e Justiça;' ver, na critica. a firma Car- cer do deputado Mascare-

I
No programa: O Esporte O BARCO DAS ILUSÕES

'110 os e e ICI �a es.
Educação e Saúde, não adi- los Hoepcke S. A. nhas. na Tela. Nac. No programa: Noticias

-.I\CONTECIMENTO
� t Todos mandam e nin- O arg�mento veiu, pOl'éni �a.�"'".Me ..,... da Semana. Nac.

-SOCIAL ,rt a. .

.

. guem se entende. muito tarde. Preços: 8,00 - 4,00
Enl�ce S�tva-!tlachado São coisa_; do Govêrno Foi à tribuna, a seguir, o MISSA DO 300 DIA Imp. até 14 anos.

Te�·a lu?a1r, �oJe, o e�:iace que aí está... deputado Osvaldo Cabral, A Familia de ARTHUR PEDRO CARREIRÃO IMPERIO
nlatnmoma a. gen 1.. e

Pela publicação do pre- que acentuou o mérito de convida aos parentes e pessoas amigas, para a mis� Às 7,45hs.'prendada senhorlta Nllma' 'd
'

1 b h- 11 d O C01\/I'PR R..

sente; muito agradeço suas acusações contra 111- sa que man ara ce e :"a1', aman a, o corrente, J.V.l ADO DE FA.Digiácomo Silva, dileta fi-
João Vieira dos Sa11tos -

t
cúrias administrativas da às 7 horas, na Igreja de Santo Antônio, por ahna ZENDAS:lha da Vva. Vicência Silva, Avenida.Mauro Ramos 5/n. pai·te do Secretário da Via� de seu chefe, na. passagem do 10 mês do seu fale- Preços: 6,20 _ 3,50COm o sr. Luiz�Fernando Nesta", ção, porquanto os erros cimenta. Imp. até 14 anos.Machado, filho do sr. Oswal-

:do dos Passos Machado, do
alto comércio local e desta-
cado elemento da �ossa SO�

�iedade, e de sua digna con�

�orte, exma. sra. Lycaste
Machado.

O ato.civil realizar-se�á
'às 16 horas, na residência
dos pais do noivo, à rua

Bento Gonçalves, n. 22, sen�
do testemunhas, por parte
da noiva, o sr. Heitor Stei�
.!ler e exma. esposa, e Da
'nno Lemkuhl e exma. se

nhOl'a, e, por parte do noivo.
"'Os S1's. João de Deus Macha· ..

.;,N!V.F�RSÁRIOS _ .

Cap. J,ltbd Coutinho
Transcorre, hoje, o ani

"'V'<'rsHI"io natalício do sr,

,;eJ",p. Juba} Coutinho, da

Ydicia Militar.
"11.08 cumprimentos que

·h·;,;dlerá, os de O ESTADO.
81:a.. Rose Maria Carnilli

..

Denue, nesta data; o ani

vHsal'W natalicio da gra-
,dosa senhorinha Rose Ma

yí� Cãn1illÍ, filha do distin
'li:) casal Tomaz Camílli e

.:GuiLhermina Camílli, fun-
4.:1onál'ia da Secretaria da
,'\.s-sembl.éia Legislativa do

-

f�.;;r;tdo e fino ornamento da
·.nOssa sociedade.
}!irlJ.. }:1e'nríqit€ B1·ttggtnann
OCGrre, hoje, o aniversá

;'�i} natalício da exma. sra,

-iL Hiida Gandra Brug
;:mann, esposa do sr. Prof.

· j{cnriqne Bruggmann, len
-ii;:, do Instituto de Educa-

A pianista Elisabeth

ZUP.-j
suas notáveis noitadas de .

pinger, nascida em Buda-. arte.
pest, filha de pais suíços, Na próxima qUineta-feira,formada pela Real' Aeade- às 8,30 horas, sob. o patro
mia de "Franz Liszt" e con- cínio do Govêrno do Esta
tratada pela "Orquestra do e da Prefeitura Munící

Metropolitana"; está reali- pal, no Teatro Alvaro de
zando, pelo Brasil, uma Carvalho, a consagrada pia
tournée artística. nista suíça nóvamente dará
Em Florianópolis' 'esteve Um espetáculo de bôas mú

ela, nãó há muito, aqui se sicas.
apresentando á culta pla
téia, no salão do Instituto
de Educação, retornando
agora, para mais urna ..de

Em nossa proxnna edi
ção publicaremos o progra
ma déssa hora de arte. ,

_" __ .. ··�,NI�l!!I�'F"(',.<II:t_(�I><.)_..)�(�(l......(,,_.(.

Partictpaçao
ADÃO BERNARDES E SENHORA

participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o contrato de casamento de sua filha' AUREA com o

Sr. UDO ALTENBURG
�MILI0 ALTENBURG E SENHORA LL

participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o contrato. de casamento de seu filho UDO com a Srta.
AUREA BERNARDES.

.

.

uno e AUREA
confirmam

8 de Setembro de 1952
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 Flor.!an6poJls, Quarta-f�ira, 10 de Setembro de 1952 "O ESTADOH

ludo' resolvido: Amanhã - .Manle-Alegre x AtléticO; Seltit�feira�,.Mon ..
te Alegre x Avaí. -�D.mingu Doe.iuva ,I

.
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3.100 na rodada Imal dol. Campeonato EscolafCampeôiiato Cir"ea
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, I�bol
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G� E, Gptulio Vargas _
�4�- Culegio C�ração de Jesus

campeões 'de velel masculino é�leminino
'Realmente deslumbrante o espetáculo de encerramento dos por intermédio das autoridades presentes das medalhas : - João

Jog'os do lo Campeonato Escolar, promovido pela Inspetoria de Aguiar, Ivan Wiethom, Gilson .Pacheeo, Joaci Abreu, Oládio Viei

Eàucação F'lstca e coadjuvada pela Federação Atlética Catartnen- ra, João Inácio da Silveira, Jaci Silveira, e Alvaro José Dias.

/Se. Enorme massa de torcedores compareceu ao Estádio "Santa Aos vice-campeões foram entregues pelas autoridades presen

Cata-rilla" sem entretanto lota-lo, .tendo as borboletas acusado cêr- tes as medalhas: -João Gonçalves",�,ourenço de Oliveira, Walter

•'a de 3.100 pessoas. Desde cedo as torcidas de Getúlio Vargas e do Pereira, Luiz Cabelo, Ari da Silva, NlIton Nascimento, Walmir Pe

Córação de Jesús, dando uma nota de alta vibração, cantando seus reira e Edgar Quirino. A taça de Campeão de voleí feminino foi

hinos desPQ�tiyos e condamando seus defensores á vitória, augu- entregue pelo Inspetor de Educação Física á professora de educa

rava um final brrlhante á rodada de jogos, na qual se proclama- ção física do Colégio, que foi premiada com' valiosa medalha pela

�.iam os campeões de voiei masculino e feminino. Os números de Inspetoria. O Dr. Osmar Cunha fez entrega da taça de volei mascu

arte foram executados no mesmo diapasão, sobresaindo-se, como tino á diretora do G. E. Getúlio Vargas e-a medalha ao professor

um d�s melhores, o Poema de Anchieta, apresentado por um gru- foi entregue ao preparador da equipe, Nilton Pereira" ,por sua di

FO de meninas do G. K JOSÉ BOITEUX, seguindo-se o roro orfeG- retcra. Congratulamo-nos com a direção do G. E. Getúlio Vargas,

rueo do ABRIGO DE MENORES, cuja perfeição arrancou forte por esta demonstração de' organização e trabalho educativo', reunin-

aplausos da grande assistência, e, como coroamento, ainda apre- Jo o sentimento unânime de seUII professores alunos e pais, nes-
tento a dois, marcados por Ma

sentado pelo G, E. JOS� BO'ITEUX, uma. rancheira, executada por ta' jornada gloriosa para as tradições espor-tivas e sociais do esta- nêca (3), Ipojucan (2) e Ademir

um grupo de meninas, vestidas a caráter e que, foram igualmente iJelecimento. A educação que não for orientada sob prisma integral, para o Vasco e Zizinho e Mene-

os G-randes surpresas apresentou la
a quu_tll rodada do Campeonato
Carioca de Futebol, disputada sá

bado e domingo.

os alvi-negros,
O FlumlÍiense enfrentou I) Ma.-

" . '. "'"

dureira veneende bem pol' 3' ;ii 1:,
golos de Orlando (3) para I) tn--

Â equlne do .Amérlca. preeedí-. color e .Pedro Bala para o ,venci

da de três magníficos triunfos e -do,

portanto considerada favorita, Na pelejl,\ entre Olaria e sã"

Cristovão· triunfou muito bem fli

primeiro por 4. li: O, golos dfl G

diaho (2), Lima e Washington•

Com 05 resultados acima, a

classificação por pontos perdid'tm
passou a ser a seguinte:
lo Vasco e Fluminense, @. •

20 Botafogo, 1

30 América, Bangú e Flanu;ll:-

go,2
40 Olaria, 4

50 Bonsueesse, 6

60 Canto do Rio, '1

70 Madureira e São Crist6VM,.

conheceu amargo revés, ao seu

venddo pelo Bonsueesso por 4 x

2, tentos de Gringo (3) e Mail

nho para o vencedor e Jorginhc
e Waldir (contra)' para os ru

bros.

O conjunto do Dang,ú, com

maiores probabilidades de vencer

a partida mais importante da ro

dada com o Vasco, tombou dian

te do onze cruzmaltino por 6

8
- A próxima rodada: Sábado. -

zes para o Bangú,
Renda: Cr$ 670.820,00.

l"ol.udadas por vibrantes aplausos, por seu det;;empenllo elogiável. não obedece aos preceitos da escola ativa, e padece de ínoperân-
A banda de música do ABRIGO DE MENORES cooperou tam- ela por afastar-se das conquistas morais e intelectuais da huma

j;,ém, com .dobrados executados com desenvoltura para o brâlhau» nidarie, Não podemos também deixar de reasnltar o trabalho perse

tismo da tarde de 6 de setembro que ficará como marco Inesque- verante e dedicado dos pedagogos do Abrigo de 1\1:enO];C8, condu

eivel das comemorações da semana da PÁTRIA do ano de 1952. zínde rapazes desafortunados ao seio da sociedade e com compor-ta-

.:iificilmente perderiam o prímelro sete. lo lugar - G. E. GETULIO VARGAS, com 8 pontos, oriundos

O final acusava 15 a 10 para o Colégio. No segundo sete este- de um 10 lugar no volei masculino e um segundo lugar no femi

ve o Getúlio Vargas em igualdade de condições, porem, o adversá- nino.

-do produzindo bem, principalmente na defesa, - esta uma das 20 lugar - COLEGIO CORAÇÃO DE JESUS, com 5 pontos,

Colégio Coração de Jesus 2 x Getúlio Vargas O

Q delírio tomou conta das duas torcidas logo nos primeiros
imstantes de jÔgo. Começou a predominar o jogo mais tranquilo

das coleglais, enquanto as escolas demonstravam visíveis sinais de
�,,,,r;-o8i8mo_ Contunde-se numa jogada a melhor jogadora do GetÍí
klõ Vargas. Depois dêste lance infeliz, ficou patente diante da se-.

R'enidade e e!ieiência com que jogavam as meninas do Colégio, que

euas características prmclpaía - com o trabalho surpreendente
da "mignou" JELVA, resistiu e terminou ganhando por 15 a 12,

sob delirantes aplausos de sua entusiástica torcida.

As duas equipes formaram nas 'mediações da mesa de eontrê

'''. sob a direção do prof. E'RICO STRAETZ, que, proclamou carn

p",ão de voleí feminino o COLÉGIO CORAÇÃO DE JESUS e vice

-Cl�mpeão o -G. E. GGETüLIO VARGAS.

Em seguida convidou o Dr, OSMAR CUNHA, presidente da Fe

dcação Atlética Caiarinense a fazer entrega das medalhas ás jo

gadoras campeãs: - Emília Kormann, Sonia Rebelo, Jaci Dalcana

U, Amélia Queiro.z, Jelva Schwartz, Adi Nunes, Alice Silva e Jo

aêlía Ternes. Nossas felicitações ao Colégio pela demonstração nã�
só de amor ao desporto como pela organização e ardor mantidos

,pelas alunas, indicadores do devotamento e aprêço á instituição a

�lJe j){!l'tencem. O Cap. Paulo Mendonça representante do Teu. CeI.

lPaulo Weber Vieira da Rosa, cmt. do 14 B. C., e um dos grandes

�'H)peradores dêste cometimento escolar-desportivo, entregou as

medalhas ás defensoras do' G. E. Getúlio Vargas, vice-campeãs:
Solange Dias, Osvaldina Rosa, Alda Rodrigues, Tereza Matos, Sue

,�i Souza, Dilma Rita Barbosa, Dalva Botelho e Bemardina Botelho.

G. E. Getúlio Vargas ,2 x Abrigo de Menores ti

Após a magnífica exibição de arte e patriotismo executada pe

lo G., E, José Bolteux, entraram em campo, sob estrondosos aplau
sos os quadros dos estabelecimentos de Saco dos Limões e da

Agronômica. Intensa espectiath·a em torno do resultado da parti
�la, apesar de quasi todos os prognósticos penderem para o sexte

to de Oladio, o capitão do quadro do G. E. Os primeiros minutos de

j{.go denotaram a supremácia inconteste do quadro dirigido por

Nilton Pereira, apesar da: inferioridade física. Com três rapazes

em primeiro plano, jogados ao redor do maior deles, Oládio, sendo

<JS dois outros exímios leyantadores, Jaci Abreu e João Inácio da

fllTeira, ponde o Getúlio, fortemente amparado e estimulado por

A terceira surpresa da rodada Flamengo x Botafogo; Doming4f
foi o modesto empate colhido pe- -- Fluminense li. América, S-a.t'
to Botafogo frente ao Canto do Cristovão x Bangú, Olaria x Ma

Rio por 1 li. 1, tentos de Edésio durelra e Bonaueesso li. Canta II""
- 'para os cantorrienses e Dino pa- Rto.

mento merecedor dos maiores encômios.

Claeatftcaeão dos Estabelecimentos

Para a conquista do trofeu "CIDADE DE FLORIANóPOLIS"

ele posse transitórja, li classificação dos estabelecimentos de ensi

no, é a seguinte, �vendo o campeonato ter andamento no dia 13 no

Estádio do 1<1 B: C., .com as. provas de atletismo, masculino e fe

minino.
Vencedores dos XI Jogos
Ilníversitartes Brasileiros

os Paulistas
oriundos do 10 lugar no campeonato de volei feminino..

30 lugar - G. E. FRANCISCO TOLENTINO, com 4 pontos, ori

undos de dois 80 lugares' em volei masculino e feminino.

40 lugar - ABRIGO DE MENORES, com 3 pontos, oriundos
de um segundo lugar, no campeonato masculino.

50 lugar - G. E. OLIVIO AMORIM, com um ponto, oriundo de

um 40 lugar no campeonato de voleí feminino, e, o G. E. WENCES

LAU BUENO, com 1 ponto, oriundo de um -10 lugar no campeonato
de volei masculino,

Foram encerrados domingo em

I
com 88 pontos.

Belo Horizonte os XI Jogos Uni- O 20 lugar foi conquistado pe

veraltártos Brasileiros, verif'tcan- los mineiros e cariocas, elllpõ>ta
do-se a �itória dos bandeirantes, dos, com 18 pontos.

BasqueteOlímpico Clube
Recebemos e agradecemos o 10 secretário - Walmor Var-

Campeonato Paulista de Fu
teb ai·' "

AI.miro Ceehinel - Presidente;

seguinte ofício do Olímpico B�s- gas

quete Clube: 20 secretário -:-.Diniz'GaidztJt-
"Criciúma, 18 de agosto de 11'1112 ki
lImo, Sr. redutor es;oriivo de 10 Tesoureiro -, \Valmor C--

ta I

20 Tesouréh'o - Abflio ZilU

BlbUoteeázio � Duillo Sito

AI)resentaram os resultados se- Paulo 9

guintes a8 pelejas da terceira

rool
20 - Guarani, lpiranga, Ponte

dada do Campeonato Paulista de Preta e XV de Pirackuba 2

Futebol: ' '30 - Comercial. Jabaquara,
Portuguesa santista e Santos 3

No Parque S. Jorge - Cozino 4.0 - Juventus, Nacional, Ra-

thiens, 6 x XV de Jaú, O. dlum e XV de Jaú .{

No Parque Antarctica - Pal-

meiras, <1 x Guarani, 9. São os seguintes os prélios
Na rúa Javari - Comercial, 4. constantes da próxima .rodada:

"O ESTADO"

Florianópolis
Prezado Senhor

Temos o prazer de comllnicar
Ibe qlle, em reunião do Conselho

"estre

Diretor Geral de Despe1'tfJS>
Nereu l'rIartlll.elo

Deliberativo, realizad-a ·em 15 �o- ,

O".ador - Dr. JO&é PimenteL.
corrente mês, foi eleita e 'empos-

x Nacional, 9.

Em Moeóca - São Paulo, 2 li:

Radium, O.

Em Santos - Prot. de Despor
tos, 2 x Porto santista, O. •

Em Campinas - Ponte Pre-

Sendo o que se 1108 oíereee JII'-
sada a seguinte diretoria" que

regerá os destinos deste Clube:
'Presidente - Altniro, Cechinel
lo vlée-PlC3ldente - Adamas.

tor Rocha

20 Vice-Presidente -
- Rubens

Costa

ra o momento--; s'llbfi.i:revemo-RG!'

com alta estima e considel'a,_
Walmor Vargas ,- Secretúl'�

Geral
Hoje à noite - Em Campinas:

Guaraní li: Nacional. No Pscsem·

bú: Ipiranga x Portuguesa de

Desportos.
Sábado: Guaraní x Portuguesa

santísta..

1"-13 torcida veneer Jlor 15 a 3, no primeiro sete. ta, 2 x Santos, 1.

No segundo set.e, apresentou-se o Abrigo mais defensivo, e com Em Piracicaba - XV de No-

melhor ajustamento em campo, não podendo entretanto resistir 8

melhor classe do antagonista Que o derrotou por 15 a 2.

Confraternizaram·se, após a contenda. como já tinham reUo as

meninas, no centro do camJlo numa bela demonstrflção de qlle a

vitória é� agradáYel, mas bela é a luta realizada dentro dos ideais

",Umpicos. Formadas as duas equipes, o Dr, OSMAR CUNHA, con

g:ratulon-se co-m os vencedores e vencidos pela pujança e lealdade

'"mn que se empenharam m busca do triunfo proclamou campeão
<le yolei masculino o G. ,E. Getúlio Vargas, e vive-campeão (I Abri.

go de Menores, Em segunda fez-se entrega aos jogadores {'ampeões,

Domingo: Jabaquara x Juven

tus; XV de Piracicab3 x Palmei

ras; Ponte Preta x lpi'ralfga;
V de Jaú li: Radiam; Portug·ue
sa de Desportos x Santos; Nado

nal x éorinthians e Come'l'dal :h

São Paulo.

vembro, 3 x Jabaquara, 1.

Com esse resultados, a tabela

do certame bandeirante passou a

ter a?Cnas quatro líderes, pois o

Guaraní baqueou diante do Pal

meiras e perdeu a sua posição.
A classlflcu.;ão geral dos con

correntes, no momento, é esta:

10 - C.A)rinthíans, Palmeiras,
Portuguesa de Desportos e São

8A"COdeCRf�ITO POPULAR

I2 AGRíCOLA I
.

t

···���,16 .'. ,

�!ii:SiíIri*, f'lOmANOPOlIS - Srõ.,eÕ.Ià.,.Inõ..
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"'0 ESTADO" Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Setembro de 1952

,

.

'; M Iborameotos
e)....()�<)...� ::a:!:ad: :::�:��:��:::: d';:�

Chamar se a Pescado , Partlo'..se em dOIS e
I 'Dr J Barroso 'o,, vas bases pa�a intensifi�ação das.

i. • -
• I I t _ Agrlco as

. I. • •
. ,nossas relaçoes culturaís.

em P ao!.l Of- -

h , Disse ainda o ilustre visitante-'-1 U No Intuito de divulgar con eCI- o
.

t mentos e novas téenicas agríco- a ADVOGADO I que no mesmo sentido v�m tJ:a.-

men a las, as Edições l\olelhoramentos ! balhando o nosso embaixador- el!lt
CHARLESTON, 1:1 (U. PJ - O

lançarão em setembro sua revls- tÁ C P05t8...175 I! Roma, ar. Alves de Souza.
navio petroleiro panamenho, ta "MELHORAMENTOS AGRI-' X. : Finalizando declarou que os;

Como a Providência, nos seus
"Fundation Star", ante o emba- COLAS", que será enviada efio:S_ ti,., LAJES-S. C. 0, pontos básicos a serem debatúlos,

altos desígnios, traçara outro
te das ondas na região do fura? ngricultores em geral pelo • � _ relacionam-se com a lmlgJ'a�ff.

rumo, aceitaria a vida e iria cum-
d

•

dirtgida e o incremento da co'-cão, partiu-se em 018. relo. Iívre de qualquer despesa. 'j:. j'"
"'-

pr'Ir o seu dever de mãe. de me·, b 1 pe' nizaçâo ag'ricola .Começou a usca pe o ar e -

A primeira edição tera uma �>4IIIIIII>()�>GIIIH>4IIa{�lhor fórma, enfrentando a socíe-
I I t -- _lo mar, dos onze tr pu an es, en- tiragem .registrada de 40.000

quanto outro se nega a abando- exemplares. Os interessados poTerminando suas comovedoras
nâ-Io. demo escrever, desde já, para
O mercante noruegues "Emu" "MELllOI{AME:STOS AGRICO

recolheu 08 naufragos que se en- I,AS" _ Catxa Postal 8.120

rlgir com 06 naufragos para o

pOrto mais próximo 6U seja
Charleston' ou WÍlmington.
O "FundaUon Star" que esta- 1 oristaleira..

va na zona atingida �l!l fura- 1 mesinha redonda enver

cão enviou um sinal de SOt,orro I nizada .

Informando que ,estava prl"stes a Rua Feliciano Nunes Pi.

afundar.
.

rt'lS. n. 12. '

.

I
Segundo o informe dos

guarda-l _

costas, êle partiu-se pelo meio. A

maioria dos tripulantes ocupou

llotes de s:th's-"idas. O "Emu"

r�olheu um com sete homens e

outro .(."1)m o capitão do "Funda

tion"; outros dez tripulantes de

sapareceram em meio da tor

ment:l.

O harco ao naufragar se diri·

gia para f'iladelfia.Está sendi> ,'endida pelo Gru-

�'.
'�.

você esteja...

A .uave mistura de fumos
selecionados, fal: d.

Continental um cigarro d.
superior qualidade qu.

todos fumam co� praz.r•.

.... afôntitlQutal

r

_ PRoouro 'SOUZA CRUZ

SALVADOR, S (U. P.) - Fato a umca saída encontrada, para

·..,eJ",w.deiramente sensacional e pagar o tributo do pecado em que

li�.�, sôbre ser doloroso, ve

-s,fk()u-se ôntem, às últimaS ho

� ola tarde, nos arredores des

,5.:c cidade.

incorrera, lançando-se ao mar.

.

Um grupo de pescadores, que

"Ti:ni..... de terminar as suas ati

"vida� na árdua conquista do dade.

.�" de cada dia, teve a sua aten

�G despertada 'por um corpo de palavras, Maria dos Santos disse

que seu filho será batisado com

o significativo node de : :PESCA·

DO.

:mll�r que boiava a poucos me

"tnJe da práia. contravam num bote, em meio do

oceano revolto, a 135 milhas de

Charleston.

11!l11�iatamente se dirigiram 'ao

'il(lO:II� e, ao pescarem urna desfa

'""Jeãda 1ovem, os homens do mar

'1ito"tl1Lm a surpreendente e dolo

-lI!_ MlI.rpresa de verificar QUe,

.•�_ a mesma, vinha também
li"", ctiança, presa ainda pelo
'eQMio umbellcal. Retirados da

�a, mãe e filho foram lévados
·10 pFála e submetidos à respira
� artificial,. enquanto era

�&lI'dada lInIa amllulância. que
.1»; transportou à Santa Casa, on

->ih! ficulIm. sob assistência médi-

Encerrando êsse estranho e

inédito caso sem' outras constde-:
Depois de tentar que o único

rações, contentamo-nos em BUli-
homem a bordo abandonasse o

tentar uma verdade palpável: barco. antes de se afundar,
mãe e filho, segundo afirmam os

! "Emu" recebeu ordens do Servi
médicos, sobreviverão, apesar de !

ço de Guarda-costas para se di
tudo, contra tudo ...

Ou.\ida hoje pela reportagem,
" quase suicida afirmou chamar
'l!1! Mal'ia dos Santos.

Justificando Q seu translouca
'dI:! gesto, esclareceu, que há mui
\0 estava possuída de terrivel

-atlr;ilstía. em consequência de

'I1IllIa fraqueza e por não ter resol
'9ióo o fruto de sua Ingenuidade.
Agora, com o sentir as primei

':r"lI dôres do parto, viu aumentar
• sen desespero e a vergonha pe-
1.. , lIIáu passo dado, concluindo

PRó CASA DO PROFESSOR

•• Nagolb assome o contrôle po.lltlcD- .Ko LYNOS.

. 'militar do Egito'

Kolynos é econômico
'porque é um'dentifricio
concentrado que rende
multo mais Um centt
metro de Kolynos na

escõva sêca basta para
obter espuma abundante.
que combate as cáries.
e perfuma o hálito.

CAIRO. IS (U. r.) - A crise que a situação evoluirá de ma-

esboçada nestes últimos dias

precipitou-se ôntem, corol a re

núncia apret!entada· pelo gabine
te presidido .,or Ali Maher.
Em consequência, o General

Naguib assumiu o pôsto de Prí

melro Mlnis�ro e o contrôle mi

Iltar-políttco direto' 'de todo -o

pais.
Segundo fontes bem Informa

das os afastamento de �faher re�
sultou das divergências sôbre a

.

lei agrária e o expurgo nos parti-
dos politicos.·

--

•

EseÍarecem os eiréutos oficiais

neira decisiva nos próximos dias

e dão a entender que poderão
lIurgir nevas medidas extraor

dinárias.

}<'ol .declaradO' o estado de

emergência nesta cidade e em

Alexandria. 40 políticos foram

presos. O gal. Nagnib iniciou a

imediata formação do se�Q g;bl
nete, que ",erú composto por na

cloriálâstas egípcios. Na opinião
dos entendidos, eSSB8 foram as

mais radícaía- medidas tomadas
..

pelo "homem forte" do Egito, de
pois que, pessoalmente. depôs o

RENDE �UITD ",AIS,

. rei Paruk...
".

i·•••••••••••••••••••••••••••"••ett•••••••••

Linha Itajai
SANTOS &: BATISTA

antiga "cEZAIlíO"
CAMINHONETE:

SDb�Secretarl'dI
Gabinete Italillt.

.

1./1IDA:
Saída de Itaja!
Chegada Fpolis.
VOLTA:
Saída Fpolís 16,00 horas
Chegada Itajai

.

17.00 ..

(Aos sábados e feriados a sa1da de
Fpolís, é às 18,80 h. 6 & chegada à It;a...
jaí As 16h.).

7,15 horas
9,45 » RIO, 8 (V.A.) "Cê�ca Mi

I
duas mil familias destinadaS' �

indústria e agricultura poduá iii

Itália. mandar inicialmente :pa-r..

o Brasil como parte do progra.
ma elaborado pelos govemqs ita-

liano e brasileiro, sôbre coloniza.

ção e imigração" - declareu Cl'

ar. Francisco Dominedo, Sene:tá.
rio de Estado das Relações Exte

riores
.

da Itália, que ontem che

gou a esta Capital, viajando pelQ<
"Conte Grande" ..

Declarou, ainda, o sr. Francisco

Domenído que o principal objeti
vo de sua visita ao nosso' pás
prende-se à aplicação integral OOSl
acordos já entabulados entre- C)o

B:rasil e a Itália, sôbre colon.iza

çã o e imigração, colaboração e.C'(>-

óNIBUS
IDA:
Saída de Itajai
Chegada Fpolis.
.vOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada ltajai 19"

(Aos sábados e feriados a saida d.
Ppolís, é às 13 horas e a chegada à Ita-
jaí às 17h.).

.

7 horas
11 ..

Rua
AG:l!:NCIA

Alvaro de Carvalho n. 19

São Paulo. ungue. O sangue é • vida
Tonifique-se com SANGUE

NOL que contém excelentes
elementos tônicos, tais como:
Fósforo, Cálcio, Vasadato e

Arseniato de Sódio, ete,

VIVER! M'O RER!'
Oeoende do

Vende-se
Mobilia sala jantar:
1 mesa elástica
6 cadeiras
1 balcão

PAPÊL Pi\REDE
ULTIMA MODA EM 'NEW YORK. BUENOS AlR.E&

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

Para sala de jantar, quarto,' copa. etc.
Distribuidor e Ro!'��t'l'Ienta"t", nf'Rte EstlÍdo

.

IVANDl�L GOmNHO
Rua Pedro Ivo :..._ am'xo Deposito FLORIDA

Artigo de pronta. entrejl·il.,

Vende-se
Vende-se um negócio dé Ar

mazem de Secos e Molhados bôa

freguezia a dinheiro.

Aluguel com moradia barato.

lnformatôes com Alcides

Bar Mira-Mar

pos Escolares, a rifa de uma má·

quina de costura (de pé) marca

� só pondo têrmo à vida é que "Orion", em bl"llef!cio da Casa

'�llllegulria alcançar sossêgo e do Professor.

>l!l;lgar a maneha que atormenta- A referida máquina acha-se ex-

'1,/a o seu espírito. 1 posta na' Eletrolandia.
� ·não t,iveTa -dJí"ic!a em tomar i
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F'ljjrianõpolis. Quariá-ft!ir., li de Setembrt) de UGt
I

r "O.ESTADO"

Club� 1� .de Agosto
Realizou-se sábado últí- nome do Doze, entregou a JUIZO' DE DIREITO DA

.

n tã s d b 'I de l i R lnh 1 d
reconhecida a dita possue ..

•10, o ao e 'pera o ai e e Jovem ai a, um ane e COMARCA DE BIGUA·..
gala, com que o Clube Doze brilhante, como Iembran- na fórma dos arts. 493, n.

de Agosto brindou a nossa ça da noite festiva.', , A Ra- EDfT�L I e 494 n. I e outros do re-

sociedade e em homenagem )nha Vanira agradeceu em O DOUTOR OSMUNDO
ferido cód. Civil, a-fim-de

a data de nossa Independeu- palavras singelas, mas emo- i, .

T r
adquirir o domicilio dela

cia e dedicado ás autorida- cíonada, aquela homenagem 1 VIEIR� DUTRil, JUIZ DE precrição extraordinária já em que se os deixasse ficar porta-vozes liberais disSe-

des civis e militares, .. No- de seus admiradores e da i D�REI'1 O DA COMARCA consumada e mediante res- reduzidos a cinzas. ,Assim. ram que nenhum de seus

vamente os salões do CJu- .dtreto�:ia do Clube Doze, .. I D� BIGUAÇU, ES1'ADO peitável sentença de V. as chamas já se haviam pro- dirigentes ou dos emprega

be Doze foram
.

ricamente ,Logo após � Rainha Va- D! SAl\[TA CATARINA, t Exc., para. tra�scriçã? n.o pagado a todas as dependên- dos de ambos os jornais lI-

engalarados, com, uma pro- mra dançou uma valsa, I N FoRMA _DA LEI, competente registro ímobí- cias quando os bombeiros tacados sofreu ferimentos,

J'usí;i_o de flores de todos os '::011:1 o !'residente de Honra
I

. r.o,,' e.TC. liário. Esti'ibad� no estatal- iniciaram li luta contra o fo- Segundo informou HEI Si-

matizes .. , N o v a me n t e I do Clube, dr, Aderbal Ra- I

FA:t. "a��l a(�s que o do em nosso Cód. de Pro- go. glo", o ex-presidente Maria;.

lindas e perfumadas rosa, mos 'da Silva', acompanhada I presente e�ltal VIrem,ou de- cesso Civil, em seus arts. Quase todos os emprega- no Ospina Perez. declarou.

palmas vistosas, .os lirios, as I pelas jovens Debutantes e i le, cO��Clme�to tiverem 4?4 uns que 456. �equer se dos do jornal estavam nos que, "como colombiano e;

dálias, as folhagens em s\las' .seus pares, " As danças se ,que, po� par te de. JOSÉ digne V. Exc, designar dia edifícios quando estes to- como conservador, condeIl()

cores fortes, encheram de prolongaram até altas horas! JOÃO Vi ILL, por seu ,ad- e hora para, serem ouvidas raro atacados, porém conse- energicamente os fatos ré-

{ ocanto o ambiente, . . da noite. �ogad?, ?_p.r. Paulo Felipe, as testemunhas abaixo ar- guiram sair pelas portas prováveis ocorridos sábada

O baile de gala alcançou Foram dístribuidos fo-l-nt; fOI dJ.i,lglda a petição do roladas, que comparecerão, trazeíras, enquanto os amo- na capital da República. ab-

nleno êxito e tudo decor- lhetos coloridos sôbre Q' teor seguinte: Exmo. Sr. independentemente de mau- tinados derrubavam as por- solutamente contrários às.

;�eu brilhantemente". eleição e dados' sobre a
Dr. Juiz de ,Direito da Co- dado citatório, para justifi- tas de entrada. . tradições de nosso povo e

Houve novos encontros Rainha Vanira Cabral Go- marca de Biguaçu. JOSlt carem o alegado, cientifi- O mteríor da residencia aos princípios doutrinários.

com ricos trajes das da- mes .. , Sobre as mesas en- JOÃ� WILL, brasi�eiro, cando-se de tudo prévia-I do ex-presidente Lopez fi- que sempre defendi".

mas, ., E muito admiramos trelaçadas de Iirios, com solteiro, �a��ador, residet;- mente, o Sr. Dr. Promotor cou quase, _totalmente des- A direção nacional dG

os novos modêlos, uns gran- fitas verde e amarelo bem te e domiciliado em Tres Público da Comarca, Re- truido pelas, chamas, porém Partido Conservador eX01"

(1emente rodados" amplos,
.

como corbeilhas pelos ân- Riachos, n�ste ,Município e quer mais que, justificado as paredes ficaram de pé. tou todos os seus correligio-'

outros ajustados e mal gulos dos salões... No sopé Comarca de Blg,U�ÇU, p�r I:) alegado, julgado por seu- As oficinas e redação
. 00' náríos a que "obedecam às.

dando para que suas donas das escadarias, bandeiras "cu procurador mira assi- tença a justificação, se dig- vespertino "El Espectador", ordens do governo � cola

pudessem andar e dançar de historicas e aquela pro- ,?ado, (doc. 1), ad';'.oga�o ne V, Exc., na fórma do art. situadas nos dois primeiros borem com as autoridades

eom céleridade, acompa- fuzão de flores... mserito na O. A. B. Secção 455, §§ 1° e 3° do C. P, C., pavimentos de um edifício no sentido de manter a 01''

nhando ós compassos ver- "6 .baile vdecorreu bri- deste Estado sob o n. 479, mandar citar o Sr, Dr, Pro- de nove andares, sofreram dem e a tranquilidade, a

tXgLrlÓSOS das valsas de lhantemente e por certo,
residente �m ,Fl<:rianópolis: motor Público, como re- t�mbém grandes danos, po- erescentando que, para êsse

Strauss", Novamente ad- nesta sequência de reuni-
à ruaUruguai, 1;), vem mUI presentante do Ministério rem os pavimentos superlo- fim, devem abster-se de to

rámos os veludos verdes ões elegantes, o 'Doze ga- L'e�pertosaUlente, alegar e Público da Comarca, pes- res, ocupados pelos escritó- da a espécie de manifesta

garrafa outros; os tulles de- nhou mais um tento signi- afm�l �equerer a V. Exc...o .soalmente, todos os confron- rios da Standard Oil Com- ções populares e de qual

Fcados, esvoaçantes, fazen- ficativo e esplendido... seguinte: 1°, Qu� o supll- tantes do imóvel em ques- pany de Nova Jersey, filia! quer ato que possa acarre

do bem a nossa visão. , . Parabéns ao seus organi- c�nte vem possuindo, po:; tão, os=dernais interessados da Colombía, sofreram ape- tar dificuldades à tarefa dI)

E seguindo o olhar pelos zadores, especialmente a
51 � seus antecessores, há .por editais, pelo prazo de nas os efeitos do fumo e da governo.

salões, lá estavam os tra- dinâmica Comissão de or- rr:�lS de 30 anosm:.�sa e pa- '30 dias, publicado 3 vezes água.

jes de sêdas de todas cores namentação, consocios,' ::lfkament�, com an�l1o de em mu dos \ jornais de Em comunicado ofi.cial ----.------'-, --

imagináveIs, os brocardos Eduardo Rosa, Haroldo don�, �em mterrupçao, nem Fpolü;. e uma só vez no Diá- emitido na manhã de ontem,

Juminósos, enchendo nossa . Barbato e da. Ida Simone, :�poslçao, um 'terreno com a rio Oficial do EstaGü e, por descreveram-se os amotina

:fantasia de coisas vibran- que foram a "aL'Íla" da bri- area de. duz�ntos e quaren- carta precatória para a la dos como "elementos exal

tes.,. E as rendas finas, de lhante apresentação de ga-
ta e dOIS mil setecentos e V?...TU da Comarca ele Fpolis" tados", divulgando-se os no-

longíncuas plagas, - artisti- la", ')etenta e qu�tro metros e para citação do Sr, Delega- mes de três civis feridos nos

camente trabalhadas; as lu- BINGO E CINEMA quarenta declmetrüs qua- do do Servico de Patrimo- i.ncident.es, Nenhum deles é I
vas de cano alto, enroscan� Hoje (quarta-feira) mais �a�os (242,!7�.40I?2), si- nio da Unifi�, todos para figura politica conhecida, e.
"lo-se braços claros ou mo- uma rcdada do Bingo social ',U:1d? ,e�n 'Ir?;_; lCli.lUi.G'>, ·contest.arem, querendo, a -.. ........-.,..__......__...� I
renos, acima os colares doi-

.

eom os seg1,lintes e formidá- '�umclpl<:, e Comarca de presente ação, no prazo de I

:rados, largos trabalhados; veis prêmios: blguaçu, 20 -::- Sue o t:�rr�-II0 dias, decorrido o prazo ·de

$fS�JfRI�nD I
(JS brincos enormes, os pen- 1 vi�:;:'o de loção Madeira no,C!tl :ef���enc��, _. pl'opno I ed�tal. Protesta-se _pelo de-

.'teRdos origianis e por ve- do Oriente pura la:.rou4a,
, ,,,,éha o que! pOH'Oentq pessoal de qual- .

.

:<.es exquisitos; tudo isso a 1 Balança Ilara uso faml-
"iem sendo utJlzado pelo quer cr:mtestanie, sob pena

se movimentar pelos sa- liar Jcticion2.rb, �em, atual- de confesso, pela prova tes

Iões, tendo as damas nos' 1 Colcha de sêda japone- mente, as segumtes exten- tenmnhal e pericial. Dando

pés, pequeninas sandalías 3a para casal sões e confrontações: limi- a causa o valor de Cr$ ,'.

doiradás os prateadas e nas 1 Aparelho de chá, com
ta-se, pela frente, ao Sul, 12,100,00 para os efeitos le ..

e nas fisionomias alegres, 12 peças, de porcelena Sch- ?nde {n6·;�� 76 braças ou se-
I
gais e A, esta com os inclu

um trato de pintura mais midt Jam ! ,.::, ,�etros, com sos documentos, pede e es

apurado, . ,
1 Grande ?bat-jour, com co-

quem de direIto, nos fnn- pera deferimento, Biguaçu,
Todas as damas se apre- bertura de sêda, cor rosa... :los, ao Norte, onde tem 17 de Julho de 1952, (Ass,)

sentaràm elegantemente 1 Fogareiro eletrico, es-
Igual metragem, com terras

I
Paulo Felipe, Estava selado

trajadas.,. Todos os modê- maltado, com uma chapa ... ?C Edmundo Petry, de �m cem estampilhas estaduais

los, qualquer que fosse o 1 Cafeteira de metal, com
iado a Leste o_nde m�ede660 no valor de Cr$ 3,50, devi"

feitio, davam graça infinita :) respectivo fogareiro braças, ou sep..'ll 1..452,00 damente inutilizadas. Rol

ao ambiente e áquele baile 1 Caixa de meia nylon, metros, com terras de João de tests.: Edmundo PeLry,
de gala .. , para senhora... Campos e parte, do .lado com 46 anos de idade, José
Certo que algum fator in- 1 Album de discos, com

Sul, com ditas de, Apolonia Antônio Kreusch, cúm 38

fluiu na concorrencia não música de atualidade. . .

Gessar e seu mando, e de anos de idade, e Firmino

numerosa daquela noite, E o útimo, um lindo e
outro lado ao Oeste, onde Hodrigues, com 55 anos de

:mas mesmo assim a anima� '�splendido Aparelho de Rá-
lambem mede 1,542,00 me- idade, todos brasileiros, la

ção foi admir.ável .. ' Deve- dio _ Marca Cid Brás'_ tros, com t�rras do reque- 'tradores, rr:sidentes em

mos ressaltar que a orques.. com 5 valvulas, 2 ond�s, rente ,tendo pois a fórma i rrrês Riachos, Munic. de

ü'a deu muita vida ao bai- caixa de bacalite, tipo mé� retangular.' 3° - Que é I' Biguaçu. bESPACHO: R.

1e comemorativo da nossa dio, com ótima sonorida... princípio nO direito civil, hoje, A A. conclusão. Bi

data magna.. . Como se vê os pr�mios que aquel� que, po: trinta Iguaçu, 17/7/52. (Ass,) O,

.. Pre::;entes estiveram, o são bons e bonitos, sendo
.

anos� �em mter�upçao, nem! Dutrêt,_ SENTENÇA: Vis

represetnante do sr. Gover� o filme, um lançamento da �pos,Iça,o, possml',c?mo �eu I tos, etc.. Julgo por senten

nador :do Estado, jornalista Warner Bros, _ "Os Anjos'
um ��ove,l, adqumr-lhe-a o i ça fi justificação para que

Nereu Correia; outras au- de Cara Suja", com James �omml�, mdepen?ent,emen-I p.r:oduza seus jurídicos e

1m'idades civis e militares, Cagney, pat O'Obrien. ..
ce de titulo ou boa fe, que, ; legais '€feitos. Citem-se os

bem como o Presidente' de Urna reunião que ne-
em tal ca�o,se presum:,: confrontantes do imóvel e

Honra do Clube, dr, Ader- nhu'h1. associado deve �l"... 'podendo, lequerer ao .JUIZ ; o Dr,.Promotot Público, ex
bal Ramos da Silva e todos der,...

.
.

que aSSlm o declare por: pedindo-se o competente
os membros diretores do Hoje, ás 20,30, impl'etel'i- s�ntenç�, a qual lhe serv�-I' m..anda.do. Exp€ça-se carta

Doze de Agosto. velmente .. , t'� de tJtul� para tranSCl'l- precatória ao Juizo de Di-

A' meia noite deu entra-
,- ...... · ......w_..".....�__... '· �ao, 11,0 Re�ls�ro de Imóveis reito da 4a Vara 'da Capi-

da nos salões, a linda
se-,

TELEGRAMAS RETI- (COdlgO CIVlI, art. 550). tal, para a citação do Dele-

nhorinha Vanira Cabral DOS
. Neste sentido tem decido gado do Serviço do Patri- .._��......_..,._............,._

r> h d d dI'" -.. os Juizes e tribunais do monio da União.' Os m'teres-
,-,omes, aconpan.a ,a o r, José' Fortes - S f g
J'oeI Sousa, Viv:-presidente

1
Dantes _ OrdentaJ� l�r� País, ao uso capiando, ape- sados incertos deverão ser e passado nesta Cidade de

que a levoul, adte onde .de Konder Reis _ Judith _ ���tí��: eap�:��acad(eloPl,os�e citadosd;potr .edital(,');;)oma, o Biguaçi.t, aos dezoito dias Resfriou se 'l
achavam as 111' as e graclO- Antônio Hélio Santos _ Se-

.

.

A"

mo- prRZO .,e rmta Cl'" iaS. do mês de Agosto do ano

D b f d
veI. com alllmo de dono por pub11'caa'o trhs (3) ? ri 'I

sas e. utalltes arma as nhora Marcelina Brito' Go- '

' .' ,

.. - e , ve�es ,Lf:' 1m novecentos e cin�

I
''';J,' ., 4l"

em alas, com seus pares." mes _ Antônio Miranda _ trlI�ta ar:osi OSb:eq�lslt�s em Jornal da Capital e quellta e dois, Eu, Ü'dando I t? u,at�sml é um excn•
.A R,ainha do Clube foi Maria Neoti _ Oli'vl'.a M, diCt� Justo dtItu o e �a fe �ao uma (1) vez no Diário Ofi- Rorn.ão d€' Farias Escrivão .en �

A ��.r,-l, (oro )ater Il.: dCOS'
b d 1 d spensa os (ClOVIS Bevlla- daI do Estado B· ;guamu 1{' , i" d '1 f' ,

. "equel.c laii dos re�fr'a o •

rece 1- a com uma sa ':'� e Figueiredo _ Alvicio Sou-
. . - ," ._, \) -1 1'Z éttl oO'ra el e "ub� .

'1
- 'os,

palmas, havendo a segUlr o za _ Jotanulo _:_ G-r-acl'll'-
qua. Cod, Civ, Comet. vol. d.e Agosto de 1952, (Ass.) crevf Biou:' � 18 d Ã.

,,- '1'1'1 nçoes dos bt'onqut

, Ad b I R d S 1 3°, Sá Pereira, Manual do O Dut"a E par" che ar é1.(
. 1

"

q""-' ",ç , e gos- tosses, catarros. Peça a:
ar, e1' a amos a i.va na Souza _ T. Tyreck _ Cód, Civil pago 322) 40 _. 'h .:" " de. ,

g c I '/),c,e _v:J2. (Ass,) Osmnndo seu farmacêutico "Satosin
colocado em S, MaJ!estáde, Ubl'l.aJ'ara Mor�; C

,...' con eum.ento os mteres- V.o1ra Doo71'a TUl'Z de ' "

d
� ,-

"",8 orrea E como a
'

t'" rt
-- 'Ov -, mmca o nas traqueo-.·I"("'-

-a faixa simbolica,., Este l"àlcão _ Cap, Capelão Pa- ,.'
_L

d
ssrm .0 �e lClOna- sa�os) passa o presente edi- Direito. Confére com o ori- nu ites e Sllas mar' i,'esta•

�.to muito aplaudido, ,. A- dre José P. Milal1nez _ Xi- �o.' ora L.e��n11l1a o au�or, t�l cOI� o praz� de trinta �illal afixado no logar de �ões.
' '

pús o dr, Joe1 de Sousa, em donas _ Ada Ramos,
aJa tsa��OeIto e elhstatUl�o (30) dIas, publIcado e afi-I costume. O Escrivão Or- Sedativo da tosse e ex�

no ar. ) quer e seja xado na fórma da lei, Dado lanclo Romiio de Fa,-ia. torante.

EDITAt.. Graves Acontecimentos
em Bogotá

1------ -

....-. _.---=:,",-"'-�--""_-

MORREU J.'\iIAIS UMA
IDAS QUiN'fUPLAS

DE SAO PAULO

I
SÃO PAULO, 9 (V. A.}
- Morreu Maria de Lour

,

I des, uma da? quintuplas
. nascidas aqui.

I Assim, restam apenas
duas quintuplas do casal

O Centro de Irradiação Albano,
Mental "Amor e Luz" tealíza'
sessões Esotéricas, todas as se. TAFF E EINSENH()..
gundas feiras, às 20,30 à rua WER
Conselheiro 'M.afta, 33 - 2°' .

MISSOURI, 9 (U.P.)
andar.
ENTRADA FRANCA

O Senador Robert 'raff, en.-
trevistado, afirmou que a

í sua participação efetiva na

Campanha de Ensenhover
depe�derá de vários fat,o.

.......__ . ..res. Esclareceu que teUl

pontos de vista definidos e

I pretende avistar-se com o

cándidato de seu partida,
quando então formulará as

diversas questÕes e procu
rará'conJiec�r a opinião dO
mesmo e saber se; caso vito
rioso, está disposto a resol
ver êsses problemas.

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

VIa ij'ens UI t1� 1 fl �
FlÔijiANÓPÓl.lS ....,•. RIO Ás

. 3a,/fPCÜS.-'-kPliULO..;:,.cRio c.·, :4,,';:
rpO�{$;.,. ClillmSA"':"RIO AOS. SA8S,
.. ' SERVltÓS AÉREOS :�,�;
RU4EIRO' 0,0 SUL
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Partícípacao'"..�., �

,"t � -_,-.:h..C". �TI.:-W "!'l
VVA. LUIZ AJ,BANI JR. JOSÉ DOMINGOS ALVES E

SENHORA

;.�"" """ .

,

partieipa aos parentes e peso

11088 de 8U88 !'e.lações, o een

tnto de casamento de.,8ua fi.
nta WANDA, com o sr. Círio
JoBé AI\"e8.

particlpa aos parentes e aml

,gl).'>.... o contrato de casamento
de seu flUto CíRIO, eom li 8rt�.
Wanda Albani.

.. '

I
.e

WANDA e CíRJO
confirmam

Florianópolis., 5 de setembro de 1952.

LIRA TENIS CLUBE
Dia 20 de setembro - Grandiosa Soirée da Prima

vera - Parada da Elegância" - Eleição da Rainha do
Lira de 1952

A coroação será feita no Grandioso Baile de Ani
versário a realizar-se no dia 7 de outubro pela passa
gem do 26° aniversário de fundação. Ornamentação ex

eepcional, Novidade,

20.000 barris diários
de., petr.óleD•• ,_ em espectatíva
SALVADOR, 8 (V. A.) - O de 20.000 barris.

;campo de petróleo de Dom João Entretanto, à falta de oleodu-
"ue é potencialmente o maior de to, todo êsse óleo fica retido no

tod08 os campos da Bahia, irá fundo da terra. Depois que en

entrar em produção, eomercial, traI' em produção, tôda a Refina-
no máximo, até o fim do ano. ria de Mataripe passará a ser

No momento, Dom João �stá abastecida, exclusivamente, pe
em condições de, num regime los poços da região de Candêias.
lIOrmal, fornecer a quota diária

,('.�

Distribuidor o'.
,.

C. RAMOS S/A

"

Comercio - Transportes
Rua' João PintÓ. 9' Frrolis

\

7Florianópolis, Quarta-feira, 10 de Setembro de 1952

"

.�

&ua Deodo,º esquina da
Rua Tenente Sllvelra

E não· jorrou a á.Qa ••• ·Oficina de Bicicleta Hely (efoi eDg�Dad .. pelos russos»t
. Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi·. .-' afirma WallaceBEW HOR-I�O�T� 8 (v. �.} f

tora/ dos

Jo'eChOS'.
nas proximida- .,ieletas e Btcícletas li .mot(lf

_ Ticiclo _ Tico--'nco , __

,·_Em consequencla de uma açao des da grande barragem. Carrinho _ Berço, etc. NO\'A YORK,8 (U. P.) -leria, segundo afirma Wallace. é-
;de embargos, ajuizada à última Em nota ofieial, o prefeito es- Peças e Acessórios Novos e Usados. Ht'nry Wnnàce admitiu franca- conquistar a maior quantidadejsora, não pôde � Prefeitura ínau- c)are':eu que foram ,tomadas pela -Pínturas, Soldagens e Parte Mecânica. mente estar errado sêbre OI! rus- de territóri.o possível, mas agora
:urar a nova rêde de abasteci- Municipalidade as contra-medidas

I Serviços Rápidos e Garantido, Executados por pes- 808. resta saber se poderão tomarlUento dágua de Belo Horizonte, necessérías entre as quais a de- -oal especializados. o anügo vice-presidente dos toda a Ásia, inclusive a índia e;IIlelhoramento há muito esperado sapropriação das áreas reserva- -- Rua 'Padre Roma, 50 - Estados Unidos disse estar ago- o Oriente Médio. Cita o seupela população. das it pll888gem da nova aduto-
ra convencido de Que a Rússia "maior êrro dos últimos dezO embargo foi impetrado pelos 1'2, eue reforçará o atual abaste-
deseja que a guerra fria eontí- anos"; por ''não haver denuncia-,proprietários de uma faixa de dml"uto da eldade COm' mais 30
nne, 8,rriscando.se à guerra qnen- do a" eonquíata da Tcheeo-Eslo-terra' onde deveriam ser assen- ml1h\ies de IItr,09 .dágila'" diádós. '., "

te, pata iBSO. váquls ,pelos comunistas em fe-tados os últimos tubos da adu·

V."a.gem I"om segar'�llça
O r�onhecimento do 'êrro e vereíro de 1948".

." Q os velhos e novos princípios no

tocante is llússia eneenteam-se

.'
e rapidez

,

..o NOS CONFORTAVEIS .klCRQ..QNIBUS DO'
u.

BA?ID04UL�IiRASiLBIRg,)-
Flol'iaDÓPOlia Itajai - JolnviUe _:: Curitiba

Agênc'ta:
-

no artigo intitulado "Onde eu

estava errado'" a ser publieado
no magazine "'Thia Week".

WaHaee admite ter sido lu-

dlbrlado pejos I'U8808. "Antes de

"-1949 ea pénsava' que a Rússia

desejava e necessitava realmen

te da paz"" 11186, frisou, "fracas
sei inteiramente por não haver

levado em oonta a natureza OASA :aflSClILA1UA ...r.,f)
cruel dos treinados comunistas turlciOla'oa lU.... 5.0.A
russos".

'

'·'etor. VfJn1aa • DiI...
A finalidade da sua guerra tu. eo...lb_f" X.tltill..

Advocacia e Contabilidade
DR. ESTEVAM FREGAPANI

- Advogado-
ACACIO GARIBALDI S. ,THIAGO

- Contabilista -
. Edificio "lPASE" - 50 andar.

""'.o M4ffC"'.oJ D..i.....�r.J"·."t40J
..

� ..-\o ,'ONl.$ ... uu .;JJB GAi.r.Po_,.... �,
rUL""'"A, PROSEOfl_. � �

,

A DO la politica
chilena·

SANTIAGO, 8 (U.P.) - o alto

dirigente da campanha presiden
cial de Abanez, o deputado agrá
rio-trabalhista, Javier Lara Meri

no, declarou aos Jomalistas, fa
lando sôbre a' futura politica in-

terna e externa do' regime de A-

banez, 'que este denunciará o

pacto de ajuda militar dos Esta-
dos' Unidos. De acordo COI11 as

cláusulas contidas no mesmo pac

to, acrescentou, o governo de
Ibanéz tem o propósito de .nacio
naltznr as indústrias básicas que

se acham atualmente nas mãos

dos norte-americanos. "No entan-

to êste é um processo de desen-

volvimento 'paulatino, no' decurso
do qual será necessário superar _",."......,'_.. .

��,;,�..,....",
.. �

diversas etapas, existindo pleno Florianópolis.acôrdo entre os partidos de ten-

'Lira Merino disse que uma' das', Blumeaau
prtmeiras medidas da adminis-

tração .de Ibanez será a promul
gação da lei de defesa permanen

te. Sendo, o Chile uma democrn

'''ela, o comunismo ficá automáti

eaIUetrW proscrito.

�tt��..���� jj._'1� �.� .�o: �.,.•
' :::"

168. C. R.
NOTA

O Chefe da 16a. Oircunscr ição
de 'Recrutamento Militar' faz sa

ber aos cidadãos residentes no

Município de 'Florianópolis, que

a 'entrega de .certificados de re

servistas, a partir desta data, se
rá feita às terças-feiras às 15,00
horas.

Hugo de Castro - CeI. Chefe

da 16a. C. R.

Casa
VENDE-SE a de número 214,

da Rua Beeaíuva, com terreno

para garage.

IInformações na peqnena casa

o. ,.,..
_ IVende-sei'

Vende-se uma easa eomereial

estabelecida á Praçe 15 •.

Infornlaçoo'l nesta Redação.

dência conservadora, como o A

grário, Laborista e' parbido da

-extrema�é!!querd'a;' como' o Socia

,list� Popular, Ambos. apoiaram
'Ibanez".

� $Uc.t f'thttlS a

( 1?e�IS&6 �! 1 )

-�
ltV' �.
-t:;'===
- ,:

I-t'\'_71�

NOVA rASE - NOVA ADMINISTRACÃO
, Já�a lua �tStta

,ao- Novo
(ik[COI.A

Expresso São Jorge
.

de OSMAR MEIRA·· ,

Chega

VIAGENS DIARIAS, DE
LIMOUSINES

Horário Fpolís, ltalai Blu...enau
Saida Chegada Cr$ 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 Cr$ Cr$
12,00 16,00 .100,00 40,00

lTAJA! .

Sai

Agência em Florianópolis.

CACIQUE HOTEL
Rua Felipe Sc'hmidt, 53

Tel. 1.449

Agente Itajaí
MARIO MACHADO

Rua Hercílío Luz, 36
Te!. 383

Agência em Blumenau
HOTEL HOLETZ

Te!. 1.065
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Assembléia
.

Legislativa
Voltam ao cartaz os tratores da Fõmento Agrlcola. O deu. fimar·

--;�s �™ CASO RARO NESTA ILHA
Corrêa pinga os pootos nos «ii·>. Mais um «Jurista».

'Presi<?-iu a sessão �e on- l�n:enta: pronunciou mag- gradeceu as referências

fei-, só.b�e as referid�s nH'i�'Uirll;:�:NO DIA DA PATHIA, O fôsse' adquirida uma taça é, tem, o deputado Protógenes nifico discurso, pondo em tas a sua pessoa, pelos no- e sobre os motivos de de---
. "ÇHEFE POLITICO DA U. j solenemente, ihe fôsse pre- Vieira.· destaque o marcante pro- bres oradores. mora em 'retirá-los.

.D, N., EM RIO VERME-· senteada... S tá _1 t d d 1 C 'N d 't :t �
. ""

T" 1<: T " 1 .

.

,

'

, �cre anos: aepu a �s g_:'esso aque a omuna, i rxum esses 1 ens, üecJ.<!-..

,Lh_9, VIT_ R""DUZIDO
I Isso �elto, o sr. Reduzmo Elpidio Barbosa e Clodori- tão nohremente represe.nta- Voltam ao cartaz os t'rato-l' ra o dr. Afonso Cardoso da,

.

O,�EU PRESTI?IO. '1' : determinou: 10 qu: a festa
co Moreira. da, na Casa pelo deputado 1'es do t;'ra:jJiche Veiga que ao titular da Se-

R.IO yec'7nel�.l.O e um local. de 7 de setembro ,fos�� re�-I Aniversário do Município Protógenes Vieira, ilustre O deputado Enedino Ri- eretaria da yia.ção .não cabL._
d� Inglesês, ao norte

.

da
\ Iizada em sua p!'oprla .casa de Mafra presidente da Assembléia beiro, depois de algumas qualquer CUlpa dessa demo':'

n.�a de. S�nta Cata:m�, e, ,20, que lhe fosse feita a

I Transcorreu, ante-ontem, Legislativa. considerações sôbre o caso ra, e que de tudo assume,
CUja população, na maioria

I cml:ega da t�ça.... ruais '. um aniversário .da Também falou o deputa- dos tratores, que ficaram a- inteira responsabilidade,
lavrad�res, aCOl�p�nha a; lVJ.as,. domingo, mespera-

I fundação do Município de do Paulo'Marques, Iider do bandonados no' trapiche da Depois da leitura, o d!=l}•.
f:�(�luç�o dos �:'aslle1ro�, n� I �amenlte'r quando �stavam

_

Mafra,
.

P.T.B., que se solidarizou fir:m� HoeFke, durante ��edi.'1o Ribei�o; a�b.a per-.
q�le �a:lge, a" comemora I sendo iev�das a efeito as co. O deputado Gomes de com o requerido, em nome quasi um mes, leu, para co- Ieítamente aceitáveis as in- ..
ÇOéS CIV1C��. . me,mor�çoes, no momento

Almeida requereu constas- da sua bancada. nhecimento de seus pares, formações e conclui a!!'llli
Gente hum:l��: :nas �e s�n- exato aa :�t!.'eg.a da taça ao.

se em ata um voto. eongra-
I O presidente, deputado um ofício do dr. Afonso tuando que, de fato, não ca- .

mentes P<ttrl�tlCOS a tôda sr. Reduzino, els� que o In- 'tulatórío.. pela auspiciosa Protógenes Vieira associou- Cardoso da Veiga; Diretor be culpa ao govêrno, e, em:

prcv3: . o�, rlOverme!hen-! tcI:tenàe. d� Ingleses, chega efem�dde. Afim de [ustífi- se, em nome da Mesa, às
I
do Serviço de Fomento A- particular, eo Secretário 'dac,.

ses. e.{.ptS",Saln. tambem o i pRt13. assistir as comemora- ,

did b ' . h. g ns propostas e .a ! gricola onde em vários Viação e Obras Publicas;
" .. _, amôr à Pá- i ''":'''' �

• _
-z, deri

car a m.e 1 a, o no re par- amena e :; '

..
-

.�
-

- , '.'
.

- -, ,.

, ':. '.'"�.U eh 1,SITiO ,e .. amo

'_I·'i5O�:S.
�, corno nao po e:l.a '. '. ítens presta esc1arecnn.entos _.

-:Contmua na :tl\ flag.t' ,

tria, comemorando as graI� deixar de ser, o sr. Reduzi- tI",_ ,.._....
.

. f ·""' ·�·.,.:.·k��W.,..�.�..........

�:: �:ta��ó��a�randes fel-, :��a·r;��:;�a��;t:,e�1:��n� O DI-seursO· deVa r'o�aSi \.
m:'S;�� :�!s��:j��� �e�!�;! ��e��ee:t::��e�ô=�� :�nt;;� •

.

. • I �. .

da noss�,I.ndependencla. OI. Inten�ente .de Inglêses .. : Como o loterDretoD o Presidente! o:...�chefe politico, local, sr. Re-l Apos foi OUVIdo o Hino '

. , "
...,' /

dUzindo, de tal, que repr�- i Nacional, e tal foi o entu- Nerêu Ramos 1J�;?�: � /'senta ali a vontade do parti- '. siasmo que o sr. Reduzino
.

_., � �. \ r
I

. RIO 8 (V.A.) - O sr. Nerêu Ramos, ouvido pela •

��o��::3 s:�����s tã�i������ f pediu bis.·.. reportag�m acreditada no Palácio Tiradentes, a propó-'� ("-
; sito do discurso proferido pelo Presidente da República, :

com a formatura dos esc0-
.

O· fato é verdadeira e 110S
depois de outras considerações, disse: ,

.

..

1lares.
,

foi relatado, ôntem, por
- "Foi um discurso lapidar no apontar aos bl'asi-A festa para êle, não se pessôa digna da nossa con- leiros o caminho que todos devemos seguir, para que o I

poderl;;l reduzir à concen-l fiança e, como constitúi Brasil seja, na realidade, uma nação econômicarnente 'intração das crianças, nem tão mais um caso raro desta
. dependente e para que a sua voz adquira cada vez maior

pouco à. vibração C0l11'0 Hi-

l'
II?a" passamo-lo à queh1 �e autoridade no seio dos povos civilizados"."

no NaCIOnal, cantado pelos dIreIto,., para que seja E concluiu:€scolares e pessôas preSEm- apurada a responsabilida-' .

- ".Foi, pois, uma oração digna de grande data queteso !'Tão estaria, assim, díg- de de quem não conhece 'os ontem comemorá.mos".namente comemorada a seus deveres de cidadão,
maior data da nossa histó-I transformando em motivo 0l1I'0 $ .
ria se, no entanto, não fôs� de chiste uma festividade
se alvo de homenagem. E, I cívica, que deve merecer

par� tanto, resolveu mandar: todo acatamento e respeito,
coletar alguns cobres para mesmo que seja em ambien-
que, .com o seu produto,

.

te humilde. . .

.

i,'lorla.nój)olis, Quarta-feira, 10 de Setembro de 1952

CALDEIREIROS
CRAVADORES

PrecÍS3Mse no Estaleiro Arataca
_....••.......�··...••.....·.·"'·_....,..·..-......._·.....•....·<i=_usw,•• iJfIr�.....,"""'".....-r,,;r....................._..,.......:r..."'....,,_.._...._�_...---..__w__

PRESOS' ONTEM dl"ver·sos * Já· focalizamos, nes-

• f
.

-

* * tas linhas, o transtôr·-

elelD'enlos C
•

t s
no que pó�e causar o tos ..

, OlnUDlS a, tão, quase desvalorizado
em nossos dias.

. .

Dez centavos, como di
zemos agora, fazem muita
falta, sendo o responsável
até por situações embara·,
çosas que criam, quando
no café, nos ba,rs, nos co·

letivos, não estão presen-
tAles para troco,

Aquí, é fato corriquei
ro, os condutores de ·ôni
bus sentem-se, às vezes,
até chocados quando lhes.
falta a moedinha, quase
sem valor algum ....Cênas
são repetidas, nos ,veícu
los coletivos, que põem
em choque as bôas ,tnanei
ras dos passageiros que,..
dada à falta do cem réis••�
se vêm na' co�tigência de
exclamar ao condutor

..

quando isso acontece vá
rias vêzes nO.dia: porque
não procura' falar com a

Emprêsa, que lhe forneça
o dinheiro miudo? Assim !

é demais ...
Essa a ofensiva do pas

sageiro, defendendo () seu

direito, porque, convenha
mos, quatro vêzes dez
centavos são cinquenta,
claro. Mas, ,a falta vai se
avolumando, crescendo na

bôlsa dos empresái-ios e a

passagem passa, sem mais
aquela, 8 custar mais di
nheh·o ...
A providência está na

Emprêsa em dirigi,r seu

apêlo à Delegacia Fiscal
do Tesouro Nacional pa
ra ,que lhe fornêça, quan
to necessário, moedinhas
de dez e vinte centavos.

Procuravam infiltrar-se no operariado
'rellllido, em Greve

RIO,9 (V.A.) - A Dele-
.
dos Estados, com o"objetivo país, dando aos vermelhos

g<lc�a �e Ordem Políti�a _

e : de esclarecer perfeitamente li a "atenção" que bem mere.
Soclal· promoveu a pl'lsao 1 o assunto e evitar qualquer cem.
de diversos elementos co- perturbação da ordem pu-
mlJnistas que, na rua Mar- brica e tranquilidade do _.....w._....- .........�..""'..........-r.........&_

quez de,Sapucai,. procura- ,
.

vam infiltrar-se no opera-
·"'..·_._....._..............w..........__

l"iado reunido naquela via
pública, empregado em fá-

• NOVO PULl\IAO DE
bricas de calçados localiz�- ,.-- que o Prefeito Paulo
das nas redondezas. Segun- AÇO Fontes com ás economias
do os esclarecimentos, os de Cr$ 150,00, feitas no
vermelhos estavam tentan- LONDRES, 9 (U.P.) corte dos operários da Pre-
do desvirtuar a reumao, Um novo tipo de "pulmão feitura, quis u�iformisal' de
mas os trabalhadores estu- de aço' foi apresentado ao branco os garis do serviçodavam seus problemas, em $r. Mc Leod, ministro: da de limpesa, para que êles
consequência da greve ini- Saúde, durante uma visita desfilassem com os novos
ciada pelos mesmos, em bus- ao Hospital de Coventry. carrinhos de lixo ...
ca da melhoria de salários, Trata-se de um aparelho de "

� que o Prof. Milton Sul
A Chefatura de Policia es- uso corrente nos hospitais livan quis executar, com a'

..clareceu à reportagem que britânicos, mas' com impor- banda do Instituto o Hino
numerosos e perigosos co- tal1tes modificações: o novo Nacional para o sr. Irineu
munistas foram presos pela' pulmão é capaz de assegu-' Bornhauseh em frente' ao
policia, quando, em diver- rar seis ritmos respiratórios, Palácio, depois da parada e

f·sos pontos- da cidade,· nas enl lugar dos três habi. que,. avisado da gaffe, man
�nas op(!rárias, dissimina- tuais; é moveI· e possui um dou que a referida banda
vam as suas idéias e insQ.� dispositivo de alar�ne, que' executasse a alvorada; às
fl<lyam a massa no sentido mostra as mudanças de. 11 "2

.

_,J b d ,i) mmutos ...
úe a an onar�m o trabalho. pl:essão e a eventual parada _ que o mesmo profes-
..
A �ÇãOA rápida das !luto- da passagem de oxigênio; s6r, ao passar por frente dol'ldades pos por terra todo o I ?�de, por outro lado, ser in- palanque oficial, no dia 7,plano elaborado que, se�un- ':!lmado em todos os ângu- fez continência militar .. ,do es�as mesm�� a�tonda-Ilos. , _ que uma nova modali

d�s: tinha. ramlflca�oes em, O l.ninistro dec!di� fazer dade de abrandamento ude
v:r10S pontos do paIS, de a- exammar, pelos te.cmcos de nista Será lançado no Mucordo com documentos s· seu .departamento, êste no- nicípio, com o fim de capipreendidos esta H,anila, en- vo tipo que, em vir.tude de talizar, numa roda, interes-1:re os elementos presos. A- seu custo de produção redu- ses locais. Isso de uma nofirmal'am, mais, que a Poli- ;lido, seria de grande ,utili- ,cta:llo.�e outra na ferradura<:ia já éiltl(oU em co�tacto dade na luta contra a para- póde todavia. não dar cer-
c:.:nn é\S. ctenlrl-l"'.,., g."'torI'cl':-1dec: ;"_;f'::1a 7 ......f nt;1 .

'

-- J _... � _ ,� _ .�_� • ·.,""aI. ou. to ...

Dizem ....

...

De todos os i'ecantos do Estado, o sr. Gove:ma-·
dor Irineu Bornhausen vem recébendo apêlos e :re- ..

clamações quanto .ao não cumprimento
.

das pro-,
messas que andou fazendo, por época da campanbli>.
eleitoral.

Não íhe ficando bem prometer de 'novo, a, ta-
refa de responder a essas impertinências'está cbn

fiada ao sr. Bulcâo Viana, líder da U. D. N.
Vejamos, para citar apenas um, o caso de Co

rupá, no município de Jaraguá. O sub-diretÓl"i<-".
udenista daquele distrito, pelo seu presidente, en
dereçou ao Governador, há dias, o seguinte . t{�le-'
grama:

"Governador Irineu Bornhausen.
Florianópolis.

Solidário diretório municipal e em vista situa

ção intolerável perante população, insiste este snb-,
diretório ;pela construção estrada Corupá - São.
Bento, dentro 30 dias, ou apresentará renúncia ,co

letiva. Pedro Prefeito, Presidente".
Essa ameaça recebeu a seguinte e lumínos:>;.

resposta:
"Pedro Prefeito.

CoI'upá.
Tenham confiança govêrno saberá cumprir pn)o

.metido,realizando aquilo que nossos advers6.rios nãcl'

xealizaram em quinze anos. Abraços. Búlcâo,Via
na".

Como houvesse insistência do sub-diretório;,
novo despacho foi-lhe enviado:

Pedro Prefeito.
CorUpá.

Extran4amos atitude companheiros quandO'"'
mais se torna necessário união de todos, .afil.n de pos
sibilitar govêrno realização seu programa recons

trução nosso Estado. Apelo prezados companheiros,
recónsid�ração seus atos àguardando regresso c0m

panheiro Muller em cujo espírito partidário de
amôr nosso Estado todos cónfiamos. Abraços. :sul
cão Vianà, Presidente Diretório.
Como vemos, a U. D. N. como cano velho está

furando, aqui, ali, acolá. Será que o sr. Irineu Bor
nhausen, depois de gastar in atbis, quase dois anos:'
do seu govêrno, vai reconstruir o Êstado? Será que:
alguem acredita no amôr do Artur Muller por San�
ia Catarina, independentemente da Loteria do Es- ..

tado? Será que, em nossa terra, ainda viva alguf!lll
que confie nas promessas do sr. Bornhausen? Se Z!

U. D. N, encontrar essa avis rara, in gurgite �asto-"
ponha-o em exposição, que o sucesso de bi1hetérill
será espetacular ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


