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I morrpodo pesssoas
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·

o LI-ns BELGRADO, 10 (United) cujos tripulantes consegui-

a s o a e·
.

e vln'
.

.

. �:��e�i:n�:�:o:� ;i�r��: ����f::�::r t�:s e���:�;:d�:
lHO, 10 (V. A.) -- O sr, d:nte dem?n$tração. da co�-1

O enteu,d!ment? entre as vel':lamental, �aJe por .�xal-l nubio, durante uma repen- águas do rio, antes de afuu
(}etúlio Vargas recebeu: o fiança com que fOI recebi- forças politícas visando uma -tação no, co�ceIto do .PaIS, �s i tina tormenta, um navio de dar o navio.
telegrama que lhe enviou o do o nome do nosso candi- solução elevada e pacífica l'e�pOnSaveIs pel,� vida pu- passageiros que se dirigia
sr. Jarbas Maranhão, pre- dato. para o caso da sucessao go- blica do Estado.

desta cidade ao suburbio de ....,."..,....�...

gíderite em exercício do P.
Zemun.

� D� de Pe�ambuc� in-.� E�efcio��sgraveac�
1ormando que·{) diretório

dente do após-guerra, na

r�gional do partido indicou, Amplo -Inque' ,,8t'0 no M'.agl·.te'_ Iugoslávia. Conseguiram
- unariímémente, o nome do

_

salvar-se umas trinta pes-
-seu presidente Etelvino Lins ., soas, recolhidas por dezenas
à convenção da mesma agre- r.·o·',j·..

· .."'.,.·.'dos . Estados Una,·dos. de pequenas embarcações,míação para candidato a go-
'I.-erllador do Estado, "indí- ft.T.....,.,....'......... ·""....................._..........."

eaeâo que mereceu ampla
�c�lhida entre as organiza
ções partidárias, numa evi-

MONTEVIDEU, 10 (Uni
ted) - Dois mil e cem tra
balhadores ocuparam á noi
te a fabrica nacional de cal

çados, pedindo um aumento
de 30 por cento dos salários.
As autoridades destaca

ram policiais ao- redor do

edificio, mas não se regis
traram incidentes.
A diretoria da f'abrica

anunciou que não daria res

posta á reivindicação dos

trabalhadores, enq u a n t o

ocupassem a fabrica,
Realizam-se negociações·

para desocupa-Ia pacifica
mente.

NOVA YORK, 10 (Uni- quando ela o incluiu na As- país. A dra, Dodd informou

!·lTeg.1da a 'Ie'-Iated) - Um.a ex-dirigente do sociação de Professores, á sub-com�ssão que as e�lu- 11 "
.-

Partido Comunista acedeu que, segundo disse, estava las comunistas se organiza-

ã I'
•

tem fornecer à Sub-comissão dominada pelos comunistas. ram nos principais centros ç O \lIOIDO a...................................................... -........
Senatorial de Inquérito os A dra. Dedd expôs que a do país até 1949, entre eles! por ONU, Nova York, 9

N
.

b nomes de membros comu- Associação conseguiu co- a Universidade de Harvard, i (U, p,., -- O Conselho de
ovas a5es n ístas do magistério, em- locar 1.500 comunistas em o Instituto Tecnológico

, �e I �egura�ça das Nações Uni
pregados em. escolas desta escolas e universidades im- Massachussets, o Colégio das rejeitou a proposta so-

Para.o aumento cidade, portantes em todos o país. Vassar, as Universidades" viética para a admissão con

Disse que estes professo- da California e Chicago e junta de quatorze nações.

RIO, 10 (V.' A.) -- Rea-
.

res exerciam poderosa in- todos os colégios municl- �10 organismo,Iizou-se no gabinete do di- Robert Mo�I'l�, assessor
-

reter do DNT a reunião en- da Sub-comlssa,o de Segu- fluência 'sobre um milhão pais da cidade de Nova i
Apenas a Rússia e o Pas-

tre os representantes dos

I
rança Interna, disse que �l: de outros professores no York. quistão votaram a favor,

smdicatos baneáríos e os guns desses membros Ja. __ Estados Unidos, China, Gre-g, u �'.

beram intimações de cia, Brasil e Holanda vota-'Proprietários de bancos pa- I rece
.

.._

-

i"a discutir as bases de au-I vendo com�al':cer a reu_l1lao O CongrOsQo "bleleno vai. ro.unlr.te
rarn contra enquanto a In

mente 'dos salários daque-] da Subcomissão amanha. V O " ,il glaterra, a Turquia, a F'ran-

Ies profissionais. ! .
A ex-comunista dra. Bel�

para de"l'd' Ir' Aotr's lb!lD8Z "Matta ça e Chile se abstiveram.

Divulga-se que as bases la V. Dodd, antiga l'epres�n- ,,' \l .. ...
,

V O ocidente insiste em que

discutidas foram de 25% tante legislativa. da Associa- cada país deve ser conslde-
. .-it� aumento até os salários i

ção de Professores e mem- SANTIAGO, 10 (Unit:d) maioria de votos dos mem- rado separadamente quanto
-âe 5 mil cruzeiros. Proposta bro do Comité Executivo do I

-- O Tl'ibtlnr.� de Qu�l:fI- bros assistentes à sessão. a seus méritos antes de S81'

.semelhante, �ntel'jOl',loi re- P.a:rtido Comunista d

..
_ur�n�.e I ca.çã.o Eleitoral, �e r�UIllr� a A maioria absoluta é t� admitido.

ji!itada pelos assalartados. cinco anos, a prmeipio 4 de. out.ubro: ou .seja, .tl:ll- noventa e �J!J�'!; _v�tos. . Os .paíges, que os 8(}VH�-

OS dois sindicatos dever- mostrou-se relutante em ta dIaS depOl[& das elelÇocs
.... � w..

ticos desejaV'am ve�' afeitos
J�ão reunir-se para discutir- mencionar os nomes de ex- presidenciais, para ou�ir \lS,

-

..........._�_>r__ .�."�_ .. 4U' de um� 'ij& ve� eram os
'.

'f' I
_ 1 d d tos

T
cinco satelites soviéticos;a atual proposta conciliató- camarada!', pOIS a u'_:nou,: l'ec .amaçoes aos �a� l'a. rlla'·lralo DO ga.:ria. "Não sabIam o que faZIam', reVIsar os escrutmloS el�l. v· Bulgal'ia, Rumânia, Run·

torais e logo informar o A
.

d L'lba gria, Albania' e Mongolia
............................................. Congresso df:: que em 4 de 'tirOO 8 DO ExterÍor e nove naçÔes

outubro nenhum candidato BEIRUTE, Libano, 10 (U- 'apoiadas pt:lo oeste - Ir, �Jy....._._

Tu'....ulo- ,de NaVl111!.OS obteve a maioria ·n',m;oluti. niÍed)' �- Os meios oficiais landa, Jordão, Portugal,
&&& Por esta razão, o Congres- frisam que um triunvirato Finlandia, Austria, Itália Zeo6b'lo da 'Costmf d •• k . so deve designar o presiden- para garantir a direção do Ceilão, Nepal e Libia. a

O Sudoes e o � 8S a I te eleito entre os dóis candi- país l'epres,enta uma formu-
w.. .,,� 'tr,;,. .......,.,. DO comando daJUNEAU Alaska; 9 U,P. '1901, o "Islandar" ch()cou-, tatos com maior numero d.e la provisoria, adotaCla pelo

-As aguas impiedosas de se contra um rochedo mor- i
votos: chefe do Estado para prOce- lã I' bA Zona Militar:um tumulo da navios no su- ['endo 26.pessoas. O "Coch" Cados Ibanez ou Artl1ro der a longas consultas; n'o D a ..o,al. a '.

deste do Alaska reclamaram afundou tambem ali, �m ... l\lIatte. intuito de
-

constituir um

I d 20 do teste.ontem mais um bareo da Ca- 1900 a _8 km., sem nenhuma O Parlamento' deve se Ministério que corresponda la S".'. 8· ,ao,os
.

.

'Iladiam Pacif-c Lines - a perda. O "Princess ·l\ial'Y", reunir a 24 de outubro e �s aspirações' legitimas' da LONDRES, 9 (U. P.) _ RIO, 10 (V. A.) - O ge-'
-cs.ipitanea "Princesa. Kath.. que fói tambem de encontro

I
talvez llesse mesmo dia se nação. Domenico Ilario, jovem ita- neral Zenobio da Costa as-

.ffi�n" mas das 415 Pessqaa aos rochedos em 1912, CO'll� pronuncie a favor de Iba- Era natural, acres0ent�- liano de 24 anos, pa�sou sumirá hoje, o comando da
ilue se encontravam a borde seguiu salvar-se posterior- nez ou Matt.e, por maioria se nesses meios - que fos- ontem pOI' 'uma expel'iêncía Zona Militar do Leste, que
llenhuma. mente, ta.mbem sem perda absoluta de membros; Caso se adotada uma solução

1
de que não tinha quasi· compreende, as gua�ições

Afasta.do do curso em eel'- de vidas. nenhum de ambos a obtiver, provisoria porque consult�s mais lembrança: almoçou à I do Exército do Ej;<).. Santo,
ea de dois quilometros esta será repetida, segundo- de grande alcance não po-

I
maneira normal de todas as Estado do Rio ,e Distrito Fe-

"'Kathleen", da 908 tonela-
----.._�........,..y s'e a mesma forma em outro dem terminar rapidamente I pessoas. ".

deral. "

.

.das, enca1hou -

com a proa
' - ..... �- '.� c ••• _" ·dia.'-· - -, �

e, poí;-outro lado, o

Minil'l-r No easo ;'de I;ario, porém,
quaSe em baixo da um rocha-. ConlerêDcia Caso nes.se dia o resulta- t�rio, em virt�d.e das condi- -

antes qu,e iSSQ fosse possi-
,.•,..,."'"�....-.........._....,..-....,.

-do -, Quantro horas depois, ..... do seja igual, dia 26, desig- çoes que presldlram sua de- vel fizeram-se necessàl·ias RI'SOeom a ajuda do Corpo de ECODOmica nar-se-ã presidente eleito ao missão, não podia ser en� 15 interv�nções cirurgicas, O DACIDADE...
Guarda-Costa,

.

os 307 pas- candidato que obt.iver a carregado do a�sllnto"< e dois anos de tratamento
sageiros a bordo foram con- RlO, 10 (V. A,) - Insta- _.. _..-- y � .,..,..".__•__J'..__•

intensivo .

. -..luzidos para a praia. Quan- la-se amanhã, na Associa- Com a idade de 3 anQs,
do âs ondall começaram a .�ão Comercial, a conferêll- O' ({TI-IDe.SI) e a Futura Ilario ingeriu uma garrafa
encher o navio, o eomandan- cia de qu.e participarão pro� de soda ·caustica, sofrell'do
te Graham O'Hughes deu a dutores, maquinistas e co-

P 1.....1 eb-I
graV'es lesões i1Íte�as.

�rdem de "abandonar o bar- merciantes ligados á econo- O I. ca I ena
'- -co" e os pS ofiais e tripu- .mi..". do p.rroz, feijão, milho NOVA YORK, 9 CU. P.)
iantes foram tambel1l levado' � farinha dê' mandiiX:a' do - <lE' impossível não ;fiear
para a praia. Três outras Rio Grande do Sul, Paraná, alarmado pela vit6ria do ge
anbarcações da "Canadian Santa Catarina, São Paulo, nera.! Carlos Ib�nez nas elei
Pa.c!fic Lines;' já ficara:rn �\lIinas Gerais, Rio de Ja- çoes presidenciais chilenas.
l>er�idas naquelas area e neiro e Maranhão, hem co- ,.;:. a.ssevefl)u o "New York

, uma -quarta conseguiu saJ-' m() 08 Pl"'e;siden_�s da ,C. O. 'rimes" num editorial inti-
'I1�i-se. Num dos mais s€l'Íos A. P. desses Estados. tulacio: "Preocupação sobre
�esastres navais que ,custou A finalidade da reunião é o Chile".

- lla� menos de 343 vidas, o traGaI' pl'ogramas e estabe-!··Prinessa Sophia" afundou lecer convenios sóbre os O matutino da nação not
� 1893, a uma distall- oreços dos gêneros alimen-

t
te-americana ressalvou con

_ ei� de apenas 1-1 J<m. daque- :�cios com. bases no eOllvênio ,tudo que es.s� ,pe.ssimismol-e-4ocal. '. . - �.

--I"YTnnadO éntre a�"COF:A:P'- e pod'-e ser destltUldo -de ba.se
Depois, em -setembro' de )s industriais de tecidos, I no Caso do Chile o que to-

Movl·meDto gre
vista em ·IOD�
tevldêu

Amanhã, iniciar-se-á uma

greve do transporte coletí
"O que afeta todas as .cOm�
panhías de oníbus da capi-

.

t�,
,

.

Os trabalhadores anuncia
ram que a �arede terá du
ração de tempo índetermi
nado, Demandam aumento
das' diárias e- a segurnnça
dos pagamentos de seus sa

lários, efetuados peln. dimi
nuição de dois centavos no

preço uas passagens.

dos se elegrariam, Conce-

���d�:�O� g��:��O�b�l�= 'Apoio ·dõs��"EE�.vitória limpa e indiscutível,
numa eleição democratica, o UU. -ao' 8rasl-1editorial manifestou .a espe-
rança d� que os chilenos, RIO, 10 (V.A,) - Chega-
.cheguem a compreender que ra quinta-feü'a Sanley, An�
o nacionalismo é uma força drews, diretor da adminis
irracional e destruidora, co- tração a .cooperação técnica
mo a China, o Irã, o Egito, do "Ponto Quatro", que vem
a Africa do Sul e numero- cstudst, pessoalmente os pIa

,!lOS organizados de eolato
ração ao desellvo'lvimento
do Brasil.

soo outros países da Amé-
1'iea Látina. e�tão agora per
�ebendo..

(NQ futuro Palácio das;
Sêcrétarias)

.- Com qual dos Secretá
rios quer falar'! Com ff

.João Bayer, @olll y,

João C'ollin, com o Joã<l
José ou COIlI o Jo.;j,o de
Oliveira. . . ;,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DRA. WLADYSLAVA W. MUSSI
� E

DR. ANTONIO ma MUSSI
Médleol:

Cirurgla-CUniea Geral-Parto.

Se"ifO completo e éspeciallzado da. DOENÇAS D. SnSQ·

_"S. _m modérnoll métodos de diagnósticos.e tratllmento.

""'�l.ro8C()PIA r: HISTERO - SALPINGOGRAFIA - MIITABO-

LISMO BASAL
.

��te,..pia por onda. t'lIrtae-EIAtrocoagulação Raio. Ultn

'�1>!(�" ·e.·Infra Vermelho.
. 'c.a.aJtórlo: Rua Trlljar.o, n. I, I" andar .difleio do .oa·

�....

"�r"rI�1: Das 9 AlI 12 horaa - Dr. Muni.

Daa 16 la 18 boraa - Dra. l(tta�i.

RlIsid&ncla Avenida Trompowaki, 8.

DR. A. SANTAELA
. #ormado pela Faculdade Nacional de .edlcina da Unherat

..... -do Brum.
•Mlco por concurlló da A..!.t&nel. • Plieopat.. ilo m.trito I

0'Pd.,...t. !
•.I-interno dr, Hospital P,iqui'trlco • ..nfe&mio Judicl'rlo da

�;.>ital Federal. ( '.1
lE:I-interno da Santa Casa de M'lserlc6rdl. do llio 4. 1.ft.IN.

.cuDie. Médica - Doença8 Nervo.aa.

�.It6r1o: Ediffdo Amélia Neto - Sala t.

"'ênda: Rua Bocafuva, 11'.'
-e_•• ltas: Da. 11S i. 18 horal.

'.-
:,

Telefone:

"Ccullult6rio: 1.268.

.�dênci�: 1.&811.
.-_ .,.--------_._-

DR..JOSÉ BAmA S. BITTENCOURT
M�DICO

CUlliea Ger.1 - PEDIATRIA
Ru. ta de �Ialo, IS - lta,.t

�BRICULT!JRA - PEDIATRIA - CLINICA GRRAL

Florianópolis, Quinta-feira, 11 de Setembm de 1952
------------,-�------.--�--------�----

o ESTAIJU
ADM '1' 1ST It.-\cA {I

DR. I. LOBATO FlLHO
Doenças do apareU.o respiratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMõlS

l'el. 1022 - Cit...".. t,". 13!i.

Diretor: RUBKNS A. RA:\fOS.

Gerente: DOMIN(;OS F'. DE ."QUINO..

Hepresentanlee;

keprl!8ent.ações A. S. La ra. Ltda.

Rua Senador Vantas, 40 -- {,O andar.

Tel.: 22-5924 - Rio de Janeiro.

neprejor Ltda.

Rua Felipe de Olivéira. n. 21 - 60 ,nda�'

Tel.: 82'9B73 - São Paulo.

ASSINATURAS

Na Capitll
Aao .. , . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 116,0.

Sem.e.lrf\ ...� . . . . . . . . .. 01'$ ·9t.DO
No Interior

Alto , . . . . .. Cr$ 200,01 \

8eltlutr. . � crS .110,"

Cirurgia do Torax
Form"do pela Faculdade Nacional de Medicina, Tillioloel.ta ,

Tisiocirurgião do Hospital Nerêo RamOl
'nua de espeeialtzaçào pela S N. T. Ex.interno e Ex-aall.tent. 4.

Cirurgia a,.. Prof. Ugo Pínhei ro Guimarãe. (Rio).
C.onsultórió: Rua Felipe Sehrn idt n. 38.

Diàriamente. das 15 às 18 horas .

Res.: Rua São Jorge n. 3.0.

DR. ALVARO DE 'CARVALHO': '

Doenças de Crl_çal

AnlÍDcioe mediantes contrito.

CO<lSuttérlO: Rua Trajano s/n. Edil. São Jorra - 1· abd.r.
Salas 14 II 15.

. Reaidência : Rua 9rlgadeiro Silva Paes, s/n . ...., ao andar, (eh'
cara do Espanha).

011 originais, mesmo nâo pub.licado., 12." _..

devolvid08.

A direçao não se respot:'sabHiaa pelo. co..�
.00itido. n08 al'tiiol assinados .

A..tellde diàriamente das \4 b1J. em diante..

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

DR. ALFREDO eHEREM
Curso Nadonal de doenças meotai.

.x-diretor do H08pital Colônia Sant'Ana .

Doenças nervosas ementai•.

Impotência Sexnal .
t

Rua Tiradentes n. 9.

I Consultas das 15 àa 19 horaa.

I
FONE: M. 798.

Re8.: Rua Santcs Saraiva, 6" - Il.treito.
----

_'1 ADVOGADOS
DR. CLARNO G. GALLETTI

- ADVOGADO-

'- ..----- ---"7--------------

DR. 1\1.
.

S: CAVALCANTI'
Clínica exdulivamente de crl.nças

. Rua Saldanha Marinbo, 111. - Telefone CM.} 718 .

OR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUnh·. L\iédlca - Doençu de crlançal

(Tratamento 'de Bronquites em adultos e criançal) .

Consultório I Vitúr :Meireles, t8 - 10 andar.
n<>rárlo: Da8 10.36 às 11.30 e das 2,30 às 8,80 hora•.
Ilesldênela: AiE!Oida Rio Branco, 162 - FO!le 1.640.

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

bl'o, fazendo "urso de .aperfel-
!lo. Vitor Melrelles, 60. - FOII<} 1.468, - Florl.nópoJla.

t
I

I
I de Janeiro,
í

-- ___
.

DR. ARMANDO VALERIO'DE'ASSIS

çoamento de cirúrgica," no Rio DR. RENATO RAMOS DA SII:lVA
- ADVOGADO

Rua Santo. Dumont, 12. - Apt••.

�.Itódo e Residência -- Ru. Balcão Vians III. 7 (Larco li
. MtDICO

.. -.to) -- Florianópolis. Doa Serviços de Clínica Infantil da A88i8têncla Mon.lc!pll

iIIorjl1o: 8 1. 12 horas - Diàri.menta. pltal. de ,Caridade
CLINICA MF.:DiCA UE; CRIANÇAS. ADUL'J'OS

• Boe-

OLUOS - OUVIDOS - NARJ.Z B GARGA.1'JTA

DR. GUERREIRO DA FONSECA

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

DR. ANTõNIO MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUMATOLOÇU

-Gellllult6rio: lotio Pinto, 18.

Da. li i. 17"4iàriamente.
Meno. a08 S'badoe

.... : Bocaiuv. 136.
�.... 7a.

'�W•• ,
; ," �_. _

; .. DR.· ROLDAO CONSONl
-a.:�J'ai. Ger.l -'!' Alta Clrur�a.':"" . .M�iéatl.. de 8e.�or..

• '...:....Ctrur«i. do•.·.TulDore. -
.h J'.�ul�l!�e �e Medil'ina 011: U�!veJ'1ddad'e' d•.Slo ·P.ulo.

:a.:-·.�.i.t.n� d. Cirul'gla do. Pr�fe".or.. Aliplo Contia
Neto e Sylla Mato•.

Clrvrlfia do ••tom81l0, 1I'8aieuJ. a vi.. biliar.. , iute'tlnol del�
..... cro.,o, tiroide •. rina, prõlltata, be%ilra, ótero, 011"1'10' e tram
.... �.rieoceJe, hidroeele, varil;ea • h6rni•.

�Illta" Da. I ã, 6 bore., rua F.Upe Sehmidt, 11 (Iobrado)
-- '!I1.8IafoD': 1.698. .

.
.

....dê.da: Avenida Trompow.kl', 'I - Telefon. 1.'r.&4.

DR. MARIO WENDHAUSEN
CliaJca 1II.t\dica .de .dultos & cl1an�.

a...altórfo - Roa .101'0 Pinto, 10 - Tel. a. 7.1.
.

1(;oaaolt.. : Da8 • àe � horas.-
"'ldfQ�i.: Rua Este".1I Jóni01, n. Tel. SU.

.DR. TOLENTINO DE CARVALHO
A"rfel�oamento em Pôrto Alene e Buenoa AnM

OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA
COUDlt4do�_ Joio Pinto, 18,.... :'1 dar

.

Dià)·iaiJj�nte daI 16'li IS' )14)-;;
.

DR. JOSÉ MEDEIROS' VIEIRA
- A.&VOGADO -

Caiu Poat.i 150 - Itajai - Santa Cataria.

- Ale,.la - DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERJNO
Coolultó,Jo: Rua Nunes Machado. 7 - Consultai da. 101 la 12 - ADVOGADO-

Ru. Trajltno n. lZ, 1° andar, sala n. 1 -

(E,cr. Dr. Waldir BOlllch).

Telefone - 1.148.

Navio-motor "Carl· HOBpcte"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Especialista do BOlIpltal • das 16 àa 17 horas.

:a.dern. Aparelhagem. I llelldêocJa: Rus Marechal Go.ilhel'me... - Fone: 781.

't.lmpada de Fenda _. Refrator - Vertometro etc. Ra-(., X. (ra. I
�tU da Cabeça) - Retirads de Corpo. I):rtl'anho. do Pulmlo
.... -..e&,co. .

. I
�ita _PEi.H U80. d�- Oculcs.

.

I
:caaaaltórlo - Visconde de Ouro Preto n, a - (Altol da Cua

lI!íkI &rixontej •
....dêBd. - Felipe Schínidt, 101. - Tel. IMO.

rt'trnlr oas
np pltlntã()

M�S DE SETEMBRO

IM
Sábado (agôsto) _ ..

Farmácia Esperança -- RUfl"ll
Conselheiro Mafra.

.

31 Domingo - Farmácâ--o

Esperança -- RUla Conse
lheiro. Mam.

6 SâbadQ Fa:rmáci&..·
Santo· Antônio - Rua João>'
Fín;t-.oí·
7 Domingo - VarmáclK..,

Santo .Antôni� - Rua Jooc"
Plw�.' •

13 Sábado - Farroáeiz".·
Catal'inense - Rua 'Traja
no,

14 Domingo - Farmácia.,
G.ª'tarinense - Rua Traja
n&:

.

. 20 "Sâbado - Farraácite"
N(}turna - Rua Trajano.

21. Domingo':'::':":' Fà.rmácistp
Noturna - Rua Trajano.

. �21 Sábado -- Farmáej�:· 1.
.

Éspérança - Rua Conse>'
lh'eiro Mafra.
28 Doming() - Farmáe�lI':'

Esperança - Rua CmJ$r"
·lheiro Mafra .

. O serviço noturno silrã
efetuado pe-}as Farmácias
Santo :Antônio" Moderna e

�. :
Noturna,' sitna,das às' rU�s

_____________________________________
·João Pinto e Tra.iano n. 17.

Viagen!'l entre FLORIANóPOUS e RIO DE JANEIRO'

I�scalaB intermediárias em Itajaí e Santos, sendo neste Últilll0. apenas

PR1"a o movimento de passageiros.
PRóXIMAS SAlDAS:

I D A 1
de ITAJAI t

v O L.T A
de SANTOSde FPQL,IS.

17/Setembro
30/Setembro

12/0utubro
24/0utubro
5/Novembro

17/Novembro
. 30/Novembro
12/Ikz.embro

I9/Setembro
2/0utubro

H/Outubro
26jOutubro
7/Novembro
19/Novembro
2/Dezembro
14/Dezembro

l�/Setembro 13/Setembro
24/Setembro 25/Setembro
7jOutubro 8/0utubro

19/0utubi'o 20/Qutubro
3!jOuutbro lO/Novembro
12/Novembro

-

-l3';Novembro
24/Novembro 25/Novemb'Po
'i/Dezembro 8/Dezembro
19/Dezembro 20.fDezembro

.-

o horál'i-o de Florianópolis será às 24 horas das datas ibdica,daa-.

Para mais infórmações dirijam·se à

EMPRIlJSA NACIONAL oI)E NAVEGAÇAO HOEPCK&.,
. .

Rua Deod:oro - Caixa�Postal n. 92 _.;. Telefone: 1.2'12;

- n.ORIAN.óPOLIS -

··'Sabão

\7irgem Especialidade
da Via. WETZEL. INDUSTRIAL-Joloville. (marca registratl1t�f

Tflrna a rou'pa branquissima

- �

.

".-.

Edlfldo SI. J.....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t

Vida Social
ffiNIVERSARIOS r'ALECIMENTO ;60)8, DO Alvaro de Carvalbo,.·

FGst!�:�i��j!�a:j�:u se-
Capitão J;:;z�onato de a ptunis ta Elizabeth Zupolnger;

.o'lmdo aniversâr!o natalício, Vitima de �al s.úbito, fa- . '. . ..1',; inteligente menina Ivanl- leceu, ontem, a noite, no vi- ,

A pianista SUl.t;U, Ellza-:
.p', filbinha do nosso preza- zinho dtstrito do Estreito, beth Zuppinger, que ora vi- '

-.ti) eoiega-de-imprensa, jorn. onde residla, o nosso conter- sita a Capital catarínense,
Joâ{) li'ndn er, Diretor de Se- râneo Capitão João Donat'o

I
oferecerá à culta sociedade

-c l'e�al.·iii da Câmara Municí- de Souza; da Reserva de la. magnífica hora de música,
{la} de F'lorianópolis. classe do Exército Nacional. ! em homenagem aos 81'S. Go

, Faz anos, hoje, o nos- Seu passamento conster-I vernador do Estado, Prefei
_f,n conterrâneo Joaquim nou a quantos o conheceram to Municipal, Secretário do

�r;;Mldoval Natividade da

cos-I pois,
além de suas qual ida- Interior e Justiça, Presiden-

{d, maquini8ta da Marinha des morais, que o colocavam te da Assembléia Legíslati-
-,Vi;>fCallt{', servindo no Ita- soo a estima de superiores va, à exma. sra. d. Marieta
.:ql!atiá- ) subordinados, era grande-. Konder Bornhausen, às fir-'

nente estimado pelo mundo' mas Carlos .Hoepck S. A. Co-
.ivil, que admirava a sua mércio e Indústria, Ernesto
iersona lidade, ao par de fi- Riggenbch & Cia. e no Ro-
la educação civil e militar, tary Clube Florianópolis .

Possuidor ct€ uma longa A. audição da consagrada
Mereante. 'õlha de relevantes' 'serviços pianista. se. realizará às
_- Sta, Maria Sulamita, rrestados à Nação, o Capi- 20,30 horas, no Teatro Alva-

fio Donato, após 25 anos de ro de Carvalho eu. progra-
)fetivo sérvíço, deixou o E- ma que 'organizou será o se-

cército 'ativo, transferindo- guinte :

,e 'pára-a Reserva, sendo en- Mozart, Sonata en la'major
;i'to promovido ao pôsto de Schubert, Momento Musical Nr. 2,
�o Tenente por possuir o Irnpromptu Op r

•

90 eu.Mi bemol.
Curso de Comandante de Pe, Impromptu. Op. 90 em La bemol
'otão. Tendo prestado servi- Brahms. Scherzo.

Marçl.ll, esposa do sr. João ;os no esforço de guerra foi Chopin, tres Obras

J.hi"çal, alto funcionário do ;Jromovido a 1.0 Tenente e Moussorgsky, Em Crírnea
T,';bunal RegionalEleitoral, )01' ter combatido a Revolu- Rachmanínoff Preludo em sol'
- Sr. Célio Gevaerd. ;ão Comunista, em 1935, foi V'ilIa Lobos: Políchinella.

,

':""':' Sr. Alvim Elpo, funcio- orcmovído a Capitão.
'. _.---

",.àdo da Luz e Fôrça: Ultimameiite prestava 8e1'- ·eHU,R·R··:A:··SCO.
".

da -SAUDADE:_:_ si. JoséTesta, residen-
.

viços lia nossa 16a.· C. R.,
:t

.

em São' Paü'lo.· .

.hefiando uma de suas See-
-- Merririo Evaldo Luiz, ções.

1'Illlt)' do sr. 'Oswaldo Lentz,' 'O ESTADO apresenta
- Ménino Nilson Borges, �imdo'lêncüis à exma. familia

fr,h(i do sr. Nilson ·Bol'ges.
.

enlutada.
,:._ Menina' Maryhilda, fi

lhinlüi do sr. Ten. Manoel
''f(,urinno, <ia' Base Aérea.

'-:- Menina Sônia Maria,
filha do si'': Alipio Ol'tiga,
Juncionário do Instituto Na
é('nal do lVüite, em Valões.

. p'reso por agressão'
Agénor Adriano, vulgo

S'oldadinho, foi preso e re

colliid'o ao xadrez ,po.r ter 'a
sredido, no Saco dos Limões,
" Pedro Manoel da Silva.
Desáparcceram

.

as moças
A sra, Helena Cordeiro,

residente à Rua Crispim Mi
ta queixou-se à policia

-

de

que SU? s�)brinha Marlene
'lesapareceu de caSii, igno
.'ando onde se .encontre. Su
)õe que· a mesma tenha fu

sido em companhia de uma

'l.miguinha de nome Tel'ezi
ilha, filha de um músico da
Policia Militar.

.

A policia está tráümdo de
lescobrir o paradeiro de
:1mbos.
Houbaram na casa do dr.

Telmo Ribeiro
N os últimos dÜ.'.3, talvez

mgestionados Pela Exposi
;ão Avicola abél'ta nesta cio

dade, os "ladrões tem de
monstrado ,franca preferên
:ia 'pelas peI10sas.·

.

Na noite de ontem, fize
' ..am uma visita à criação d.e

galinhas de raça do dr, .Tel.
mo Ribeiro, Delegado do

]i'>';_�.STA
-

1 d• r., [APl, e levaram um ote as

Sociedade Catarinense de mais bonitas.
.

Estatística O prejudicado deu queix�
Dia 13' de setembro, sá- {t policia e novamente serão

l;ado, grandiosa- "soirée" Juvidos a r�spejto, os reis
!lOS' salões do Clube "6 de :1e;'" g:üinheiro�, ..
....raneil'o", no Estreito; 'na ----------;.._-----,----,-�-----.--.......---

�ull.l Pl'ossegúirá a votacão AVENTURAS 0'0':.,al'a a eleicão da rainha
J

da
..

'

.'

'lira Soci-ed'acl.9, 110 decorrer
de 1952-1953.
,

As mesas, (Cr$ 20,00) po-
1i:'fão ser reservadas li par
"ta' de quinta-feira com os
':';;;:'ociados da S' C E no

::epartamento' E'sta'du;'i de
'f'Htatística be:;-n como os in
gressos (Cr$ 30,00) para os

Jlle não pertençam ao qua-
1'0 social do Clube 6 de Ja'l�;-il'o ou_da Socicdac1c.C2ü" .

.. il1t'llse de E:'!3.tística. i

J?�ZrJM ANOS HOJE:
-

._ Menino Newton, filho
.{)'l :;1'. 'Manoel Cunha, rádio
tfl€grafista da Marinha

-Illhá dn sr, Eurico Soares
.oe Oliveira, bibliotecário do

'. "'l'..tíbllnnl de Justiça.
..--' Sta, Ulda Conceição,

·

fi-liw do 'sr, João Aquino
{�>,)nceição,

:___ Sta. Olga Lehmku hL
,- Sra. Altair Barbosa

VIAJANTES -

Chegaram, 011 tem, a esta
· Capital, os S1'S. drs, EudoI'o
J)ns de Barros e Cláudio
L3.ssance, altos funcionários
,io Instituto Nacional do Pi
,lllO e que aqui viéram para
tratar da execução dos re

�entes acôrdos firmados en

ire o nosso Estado é aquela
importante autarquia. On
tem, mesmo, êsses técnicos,
,:m companhia dO' dr. José
Carlos Horta Barbosa, visi
taram em Palácio, o sr. Go
vernador do Estado.

�l'efeito FIares de Oliveira
Pro�eJente de Bom Reti-

7<l, encontra-se nesta Capi
td, ú sr. Flares de Oliveira,
"refeito daquele próspero
municipio.
Em sua companhia veiu o

lll'. ReyIialdo Aloisi, qU{l, lla
.

quela cidade, mantem um

hem montado escrIt.ól'io de
·(;oritabilidade.

• e

O dr. Antônio Carlos Konder Reis, Chefe do Gabi
nete Civil do sr. Ministro da Agr icultura, quando profe
ria, a 2:1 de AgclSÍ'O último, no Clube Doze de Agôsto, a
iua conferência sob o tema "Problemas Agrícolas no

:>aís", a convite do Curso de Expansão Cultural,
....Go) 4IlI.'iII·otI.oiõ t;�;•••••� _ "'" "'.;. ' "' "'" �.* .

Na Assembléia Legislativa
_,. ' ..

Arquivo Eclesiástico de é coerente com seus prin-
Foi aprovado o projeto de clpios : apoia as iniciativas

lei que considera de utilida: do governo porque 'lhe reco
de pública o Arquivo Histó nhece a competencia no as
ríco e Eciesiá�tico de Sant« sunto, Combate as de origem
Catarlna, parlamentar, 110 caso de au-

Hospital em Santo Amaro xíllos, porque não cabe ao
Foi colocado na ordem do Legislativo dar tais auxllios.

dia, ontem, o projeto de lei' A certa altura, visando a

que concede Cl'$ 2;'0.000,00 pessoa do deputado Ivo Sil
ao Hospital São Francisco, veíra, o deputado Bulcâo
de Santo Amaro da Impera- Viana declara que tem pres
triz, de autoria do deputado tigío pessoal não precisa de
Ivo Silveira. apresentar projetos como o

O deputado Bulcão Viana, em foco, para atrair eleito
sempre fiel ao seu ponto de rado. Mas o deputado Ivo
vista contrário a concessão Silveira responde que, quan
de auxílios, combate o auxí- do candidato a deputado,
Iio, salientando que .a Sacie. indo à Palhoça; fizera mui
dade pró Hospital ainda não tas promessas justamente
está registrada. O deputado para obter votos e agora ne
Ivo Silveira, entretanto, adi- gava àquel·e eleitorrúlo; os
anta que a Sociedade está melhoramentos prometidos.
devidamente registrada e os Em virtude de emenda,
respectivos documentos JU o projeto' foi à comissão
foram solicitados para

se-I competente. _
_ .

.

rem anexados ao projeto. Aeroporto de Caçador .

o. orador prossegue e no·, O deputado Siqueira Bel ..
vamente nega competencia lo defendeu o projeto de lei
ao Legisintivo para conce- i que concede Cr$ 200.000,00
der auxilios, pois a�ha ta� II à Prefeitura de Caçador, pa
competencÍu exc]uSIya d.) 1'a cunstl'u.ção do respectivo
;�x?c uti1,'o. aerODOl'to.

o. deputado Ylmar Cor-: I' .
.

"1 l' l d' )epo18 de infOl'mal' que as
�ea em Jra que o üeputa o

B ,- Y'
..

h'
obras desse melhoramento

•

U,C',':;'O 'lana Ja se - aV!:i : prosseguem ativamente, con-mteres>,ado pela construcao :
f" 'd d d· .."., .
': Irma a necessl a e o all�

'.0 1'8renoo hospItal e ago-! -'1' f" d
r<l .

•

l' ,"T·' _ ; Xl 10, a 1m e que as mesmas
-<, se 1l.Sll.)Sla conha a con- I l'd D'

· o' .;' 'I • '1', ,
.

" I possam ser conc UI as. al
,ed,dO (e aUXI lOS pa1'a ql,e i, '1

.

t-
.

.

'j
seu ape o para que o pro]e.o

1 me8ffio 8e transforme el-1, d t t
'-

,'ealidac.e. seja aprov� .0, _

.an o maIS

R .:l " d' ,
que o MunIclplO atravessa

.•esponue o ora OI qd·e f d'
-

t d_.

t '1' D pro un a Crise em VII' ,u e
.1[,0 e con ra o auxl lO, e- d l'

-

d
..

· .
,

.. a para.lzaçao . os negol;lo�:ende, entretanto, o dll'eltn 1 d
.

1 "",.
.

(a ma eIra.
· o l',xecutIvo de concede-lo P' t t

.

t d
�a importância que fos�e .?S ° a vo os, o proJ�. o .

e

-

1
leI e aprovado por maIOrIa.

OOSSlve.
Homenagem a Vitor Kond�t

Em diversos apartes,. {) Foi aprovada a indicaçãodeputado Ivo Silveira aux!-
do deputado Fernando Oli-liado relo deputado Ylmal' veira no s�mtido de ser soUConêa estranha que o depu- citado o auxilio do Estado,tado Bulcão Viana tenha a-
para a reposição de herma
de Vitor Konder, na Praça
Pública de Canoinhas:

provado projetos de eonces

são de auxilios, quando tais
projetos são de iniciativa do
Governo, e se bata sistemá
ticamente contra tais auxi
i.ios quando solicitados pelos
deputados do P. S. D.

O iluRtre lider do Gover-
10 esclarece que essa atitu-

Vende-se
: en(!e-sp uma casa comercial

JRlal,..!ccida á Praça 15.

rnforma�õel nesta Redação.

r

227
Collin

Secretário João

14 de �Sete.mbro
Domíngc dia 1-1: Com e sem

>:huva!! !
Novas adesões:

202 -- Rubens Lange
203 - Dr. Gustavo Zim-

228 -- Dr. Newton Ramos
229 - Dr. Celso Ramos F.
230 -- Celso Ramos
231 -- Dr� Helio Rosa
232 -- Ledeny Rosas
233 -- Decio Lago
234 -- Wallace Capela
235 -- Dep. José G, Pei
xoto
236 -- Dr, Otto Entres
227 -- Heitor Steínel'.
N01'A: Faltam ainda os

nomes das seguintes listas:
Henrique Ferrari, Oo1'1'eio
Celestino: Faúuldade Direi
to -- Gazeta -- JORé Gnedes
Farmácia.
Para novos assinaturas

dirijam-es aos respectivos,
até quitna-feil'a ao meio
dia! _ , .

168. f. R.

�T �':'�,:� .:.�:.Q;O ·,,·�t·M l�r':.
.,. .�

"á.

Na· Policia
mel'

2004 -,- Joel Lange.
205 -- Hélio Lange
206 -- Osvaldo Fernandes
207 -- Rubem Costa
208 -:- Dr. Raul Bastos
209 __ o Dr. Vitor Peluso
.210 -::-: Dr., Artur Ulbl'Ích
211 -- Dr. Télmo RIbeiro
212 - Cid Porto
213 - Arnoldo Cuneo
214 - Dr. Nobrega
.215 -- Secretário Dr. Fer
nando de Mello
2lG - Dr. Abelardo da
S. Gomes
217 - Dr. Newton Bru-eg
gemann
218 -- Pe. Ulrkh
2HJ - Desemb_ Arno
Hoeschl
220 -- Adi C. Silva
2��1. _,- En io Luz
222·- D1'. Elpidio Barbo

NOTAf
� o Chefl! d>1 ·16a. Cil'cunsn-Ic;lo

I fe R<�(,n1I.<tIl1ento MUi (.,n- fnz �,,-
bel' aos c.i,Jadiu)s l'esjuelltes no

"'.r1)H1C\P10 (te F}ol'h.!nDp�lis, flue

.. entrega de certificados de re-

5endst.as. <-1 pnyti r dt�st!l dat.�l. se
'.'ú feita ài; t�"·çag-.feiras às 15,00

228 - Dep. Ce};" ° C.
Branco
224 -- Dr. Armando Calil
225 - Dr. Alcides Abreu
226 - Hamikal' R. Viei
ra

horas.

Hugo d-c Castro - CeJ. Chefe

da 16a. C. R.

................................, ..

CALDEIREIROS
CRAVADORES

'.

Precisa-se no Estaleiro Arataca

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O Esportivo
� ._ _ _ _.. _ ;.. "" _ _ _ -... "" w _ _

Estado "

Estréia boje. à noite o· C. A.Monte Alegre

-------------------------------',

. Dolly, ex-defensor do Fla

mengo e Figueirense; Néde,
tambem ex-defensor do alvi
negro flortanopolitano, 'INal
dir, 'ex-defensor do Avaí,

,

e

Aurélio, Moacir, Periquito,
Taico, Isaac e Reginaldo, fi
guras destacadas do soccee

paranaense,

�r�1:1�!O�ia. finalmente, o O Atlético; Jider ,do Campeonato da Cidade. � erá o ad-
Exibe-se, hoje, pela pri- r'" d co" t r A h

�

er' a' vezmeira vez em canchas cata- ve sarJO o nJun o pa anaense.- mên a':s' a:; ,'; �

"

���:n��sCl�:ea��I��iC:�i��: do Avaí enfrentar o esquadrão de Dói V
te Alegre, da cidade para
n aense 'de, Monte Alegre.
Enfrentará o "onze" de

Dolly o conjunto do Clube
Atlético Catarinense que no

Campeonato Citadino ocupa
.a liderança.

o interestadual desta noí- 'petá�ulo futebolístico do
ce promete um mundo de ano.

sensações estando tanto A· 'O quadro montealegrense
tlétíco como Monte Alegre fiaicarnente é um dos me
em condições de oferecer ao lhores do Paraná, tanto que
público _um dos maiores es- vinte e quatro horas após

o prélio com o tricolor do
Estreito estará 'frente a

frente com a equipe do

Avaí, campeã da Cidade e

vice-líder do atual certame;
Eis' entre outros os valo-

Ies que possuí o Monte Ale
gre para brindar o nosso pu

blico, hoje e amanhã, ;nos

amistosos com o Atlético e

Os prélíos terão início ás
2<Y,30 horas, vigorando ,O�

preços abaixo.
Cadeira Cr$ 30,00.'
Arquibancada - 15�oo
Arquibancada (Socíos, se-

nhoras e senhoritas - lO,oú.
Geral - 10,00.
Sócios, miltiares não gra

duados e menores - 5,00.
Todos ao estádio da F. G.

F.!

,AvaL

Brilhantes as comemorações do 9- aniversário do Palmei
ras R� Esporte Clube

o aprazivel bairro da Pe- dade da entrega, pelos me- mentes da Rádio Guarujá, 10 Secretário - Vailcír
,<'ira Grande viveu, domingo nores Nilton Natal Andra- entre os quais Onor Cam- Salomé da Silva
último, um dia alegre e fes- de' e Maria Bernardete 'I'ei- pos, On

í

Furtado, Narciso 20 Secretário - Sebas- Conferme haviamos notí- os infrutíferos esforços da,
+ívo com as comemorações xeira, da nova bandeira do Lima, Dião, Néide Maria, tião Mello dado, realizou-se domingo rapaziada do Caiçara para.
do nono aniversário de fun- Palmeiras, a qual foi hasteá- Jairo Silva, Zecatau e os lo Tesoureiro - Jocelino último, no campo do Ipíran- evitar a debacle, recuande

dação do Palmeiras Recreá- da entre demorados aplau- conjuntos Regional do Ze- Oliveira ga F. C, no Saco dos Li- todo o quadro para a defe
í.ivo Esporte Clube, agrernia- ses. quinha e Trio Brejeiro, que 2 Tesoureiro - João Ol i- mões, gentilmente cedido SR. Nem assim, porém; con
;,:ão que tem sabido se im- Discursou na ocasião o

I'
proporcionaram momentos veira pela Diretoria do referido seguiram neutralizar a linha.

!j.1ÔS nos meios recreativo,s e lo secretário, sr. Valcir Sa- inesquecíveis, sendo farta- Diretor de Publicidade - clube suburbano, a partida atacante do Vila que, em �-

"',_.sportivos da ill�a, at,ravês I lomé da Silva, que, foi plau- ment,e aplaudidos. Pedro Paulo' Machado ' de" futeból entre es quadeos la cémbinaçãe ofereceuuma
seus triunfos de grande didíssimo. Findo o "show" tiveram Orador - Otávio Galvão. do Vila Operária e do Cai- bola "rolada" para Mandictl
monta e que estão a -exigir I Em seguida foram empos- inicio as dansas que se pro- Conselho Fiscal - Presi- çara, de caráter amistoso. que, com habilidade e eenso

c;; mais calorosos aPlausos.! sados os

novos, diretol,'es
do longaram até altas horas da dente': Pompílio Fidelis; Antes de iniciar a peleja, de visão, diblou dois adver-

O programa, organizado Palmeiras, presidindo .p, ses- noite .animadas 1>e10 aL�,1}- Membros: Alcebiades AI-.! verUicou-se o batismo da sários e fulminou o arco ,dlJ
com capricho, foi obedecido são o sr. Capitão Napoleão dissimo "jazz-band" dos Fi- ves, Waldevi�o Silveira e bandeira do clube dos vete- Caiçara, encerrando êsse
á rixa. Azambuja que logo após lhos da Lua. Euzébio Alexandre. ranos e do uniforme a ser' gôl a marcha do placard,
A's 6 horas da manhã proferiu magnífico improví- A nova diretoria do sim- Genfilmente convidado, usado pelos jogadores. Na No quadro do Vila Operâ-

houve uma "salva. de 12 1'0- so sendo suas últimas pala- pático grêmio da rua Del- ocasião, falou ,o sr, .Nestor ria não há nomes a desta-

jões. vras abafadas por demora- .ninda Si�veíra está aR'sim "O ES'fADO" f�z-se repre-] de Deus Cardoso, presidente car, pois que todos se eví-
... \ - ,

A's 14 horas. com a séde

I'
das palmas. constituida : sentar em todas as soleni- da agremiaçâo, que, em belo denciaram num mesmo pla-

social do clube repleta de Empossado no alto cargo Presidente de Honra dades e registrando o acon- improviso,' disse das finali- no, demonstrando, além dís-

pessoas vindas de todas as II de primeiro mandatário do João da Cruz Meira tecimento envia á diretoria dades associativas c, por se, que a mocidade tem as

partes, entre as quais inú- Palmeiras, discursou o sr. Presidente - Francisco do simpático clube os seus I fim, agradeceu os padrinhos suas vantagens sôbre os ve

meras senhoras e senhoritas II' Francisco dos santos, Car- dos Santos Cardoso cumpr imen tos pelo êxito al- e madrinhas, pela valiosa teranos, pelo menos 1\0 fute

foi hasteada o Pavilhão Na- doso, velho e dedicado ba-. 10 Vice-Presodente -- Jo- cançado pela magnifica fes- contribuição e cooperação, bóL No Caiçara, podemos as

cional pelo capitão Napo-I talhador do clube sendo que áo Cláudio de Oliveira ta ao mesmo tempo que en- que muito beneficiaria o es- sínalar os nomes de Sílvio,
leão Azanbuja, ao som do há oito anos desempenha o 20 Vice-Presidente -- Jo- seja urna gestão repleta de porte local, destacando, que pegou muitas bolas.
Hino NacionaI, cantado por espdnhoso cargo. ão de Assunção Abreu

'

novos triunfos. principalmente, o sr. Odail Chico, João, Plácido, ,Acácio
todos os presentes. Sua oracão foi bastante 'Rodrigues, ofert.ante da t.a- e Osmar; os demais, regula-
A seguir foram inaugura- aplaudida. ça. Depois, reuniram-se no res. Na verdade, os anos pe-

dos o Serviço de alto-falan- Todos os oradores não centro do gramado as duas sam ...

te e o palco, realizações que deixaram de comemorar o Em Jo inviii e a 2a série de equipes, sob a direção do sr. O quadro do Vila Operá,..
há muito se faziam sentir e feito glorioso do' Ipiranga, - João H. Ferreira. Precisa-' ria F. C. apresentou a se-

que virão contribuir grall- tecendo elogios a D. Pedro mente às 16 horas, teve iní- guu;tte constituição:

:::l1::afr:�a e d::��i��� d�: �a�aa�n::��it�an;���r:l na provas do «Troféu'Blume'nau» :��d:n:�:��e,a �;:;Í(}i��� Branco, Distraído e Sera-
residentes naquela local ida- Após foi oferecida lauta de dos rapazes do Vila. E. pião; Idelfollso, 'Botelho e

de. mesa de finos doces aos
No dia 21 do corrente. de- sentando netsa rodada que aos 3� minutos da primeira Danga; Tanôa� Bitola, Man-

Em belo improviso que p'resentes, tendo feito uso verá, realizar-se, 110 Estádio é a 2a das séries. fase, slIr'giu o tento, número dico, Gil e Venanci�io. ' .

mereceu fratos aplausos, I da palavra o sr. Otávio ,lo 13 :S'atalhão, de Gaçaclci- As "provas que �e efetiva- .um,. conquistado pelo meia O Caiçara, por sua vez, a-

falou o sr. Otávio GaIvão, GaIvão. l'es. em Joinville, a segunda rão 'naquela cidade são as direita Biotola, pertencente linholí esta equipe:
orador oficial do clube alvi-,I A' noite teve lugar um parte das provas do .. Tro- seguintes: 100, 800 e 1.500 à equipe do Vila Operária, Sí",io, Chico e João; Os
verde. animadíssimo "show" par-

féu Blumenau", metros, Saltos em distância fruto de uma bôa jogada da car, Plácido e Nonô; Ernani"
Após efetuou-se a soleni- t.idpando consagrados ele- Como já foi amp'lamente e altura, arremesso do dia- linha diantei,rá. Com acres- Serginho, Osmar, Acácio e

di"ulgado ala. série de pro- co, para homens e para da- cente supremacia do lider Orlando.
'laS teve como palco a cida- mas, 100 metro.s, arremêssos no marcador, produto do me- A partida t,ranscorreu eDl

de de Blumenau, tendo o do peso e disco. lhor entrosamento de suas um clima de perfeita cordia
\Jlimpico dessa cidade se

-

-o Baravana ao, Ar parti- linhas e melhor preparo ]idade e, ao término da,mes
.o;lassifl·cado em primeiro lu- cipará desta segunda jorna- técnico, terminou o tempo ma, os jogadores deram uma

gar com 81 pontos. da, devendo o Clube Atléti- regulamentar. 'demonstração de esportivi-
Teremos agora, em Joi11- co competir com atlét.as Na segunda etapa, o Vila dade, abraçando.-se. O ju�

ville, com o comparecimento masculinos e femininos. começou a mesma disposi- esteve regular, teoon a sua

dos Clubes Atlético e Cara- Na prova de 100 metros ção, encontrando, porém, de missão facilitada pela disci�
vana, desta capital, e, OHm- ,Pizzani defenderá as cores parte dos jogadores do Cai- pUna que reinou em todo ..

pico e Duque de Caxias, de do tricolo� c{)m possibilida- çara tenaz resistência, prin- transcurso do jôgo.
Blumenau, €.. possivelmente des de sucesso; em 800 me- cipalmente da sua defesa. Por nosso intermédio, a

os Palmeiras e Ginástica de tros Jair será --representa:nte Todavia" melhor coordena- 'diretoria do Caiçara agrade
J.oinville, .eujas dificuldades atleticano; talvez na prova dos, os rapazes do Vila for- ce, penhoradamente, a bôa
são mínimas, em virtude de de salto em distâneia Sonei- çaram o reduto final do Cai- assistência, que não rega
poderem, comparecer sem ni competirá e na prova de -çara e o marcador, regis- teou,,", a'.lausos a08 vinte-:
'despesas de transporte, hos- salto em altura Milton Ve- trando o volume de jogo, e a dois preliant.es, e a contrr
:pMagein e por 'Correr por rissímo será o inscrito pelo eficiência da linha atacante 'buiçãQ que ofereceram à
conta" das associações de C. A. C., na prova de disco do mesmo" foi subindo. As. campanha promovida pela
outras cidades de Santa Ca- Straetz apresenta-se como o sim, aos 19 minutos do, tem. mesma na manhã de 7 de

brina, qualquer OIH1S para favorito; nas damas a pre- po final, Venancilio con- Setembro e, com destaque, a

partIci}Jar dest", segunda sença de Ecila a reco.rdista' ;quistou o segundo tento. grande desportista do Saca
parte. da competíçi'í,o. é certa, estando Sônia indi� Pouco depois, -Botelho au- dos Limões, sr. Odail Rodri-
Acreditamos que as asso- cad:3. para correr os 100 me- mentou o, placard para três, gues,. pelo rico, troféu que

ciações de Joinville, não deB tros e Maria Natalina para fazendo uulos 08 esforços dedicou ao, yeneedor do, ctt-

Gons,ideml'ão -a tal pon-t(l ,i�.Qmpetil' na 'pl'Ova ,-cl-e'-3;'l"re---do go1e-iffl-8'ilvio.-P-rossegunJ" --contrO;' .. ---- '_--'-" _-

'

W3S co-innãE, não se apre- mêsso de peso. l a Iladida com bons lances to Reportagem de TEIXEIRA

VILA OPERÁRIA
CAIÇARA

4
O

o Torneio de Voleibol
feminino d_il Primavera

Por ocasião das comemo-, ofertadas á €quipe vencedo
rações de aniversário da A. j

l'a.

A. Barriga Verde, o Ten. i Segundo informações que
CeI. Panlo Werber Vieira I nos foram prestadas na Fe
da Rosa, um dos maiores I deração Atlética Catarinen
(lesport.istas de Santa Cata- se, pretende o Conselho Téc
ri11a, desejando emprestar nico realizar este certame
seu apôio á difusão do vo- na semana de 22 a 27 do
!eibol femInino, tão pobre mes corrente, pelo sistema
de participantes em nossa eliminatório.
capit.al instituiu para ser Soubemos mais qm� o

disputado entre os sextetos Clube Atlético Catarinense
do Barriga Verde, Clube prentede inscrever dUfl.<; 'e
;Doza de Agosto, Instituto quipes para disputar riquis
de Educação e Clube Atléti- Si1110 troféu.
("o Catariúens€, ataca "Pri- Aguardamos aprOXIma
<navem",

•

reunião do Cónselho para
O CeI. Lara Ribas, outra divulgarmos a data para re

de nossas autoridades que rebimento d.e inscrições e
&G batem pelo incremento também, o dia em que será
fio esporte amadol:, oferec,e_u realizado.o sorteio, ,além �as
oito medalhas para serem datas parl:l .os jogGs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTADO" Florianópolis, Quint.a·feira, 11 de Setembro de 1952

No, ;:balt;dores do mundo

Braz Cubas nos ff, UU.
POR AL NETO

I conheça bem a realidade do
NEW IORYK - Macha- Brasil.

,.:10 de Asais está fazendo su.: Este, felizmente, não é o

:';;88S0 aqui nos Estados Uni. aso de Machado ele Assis.
"lfls.

.

Os livros de Machado de
A casa editora Nooday Assis podem ser desfruta-

Press acaba de lançar a dos por quem quer que seja,
,-,edição inglesa de AS ME- desta ou aquela' nacionalí.
MORIAS POSTUIV[AS DE dade,
m)1AZ CUBAS, Outro ponto que, na mi-

O ,tradutor foi William L. 'lha opinião, contribue de-
"Gl�ossam. cisivamente para o triunfo

Em ingles, 'Q' livro Intitu- de Machado de 'Assis aqui
'la-se Epitaph Of a small ê o fato de que ele nunca.

'Winner - Epitafio de um foi um demagogo,
-PeqIH}J10 Vencedor. Todos sabemos,,�por exern-

A crítica norte- america- plo, que Machado de Assis
n a não tem poupado elogios tinha um complexo serio,
;i obra do nosso grande 1'0- por não ser inteiramente
-manc ista, branco.

Um dos mais famosos da- Entretanto, este 'complexo
;._p.iÍ, Charles Poore, faz uma não aparece em forma cho
��Jell.Uella biografia de ·Ma- cante em seus livros.
.�'hado de Assis dizendo, de- Em outras palavras, a ar-

].'üÍ5, que o autor deu a Braz te de Machado de Assis não
-Cuba.s o que ele próprio não é propaganda: é arte.
-.teve no inicio ..

'

O 110SS0 'grande rornancis-
Realmente, enquanto Ma- ta não se preocupa em fazer

-s-hado .de Assis começou a doutrinação disto ou daqui
vida na obscuridade e mor- lo, em melhorar as condi
-n�u famoso, o personagem ções de vida deste ou da-
31'az Cubas começou a vida quele grupo.

· ..C{��Tl todas as vantagens e Preocupa-se em esçrever

'.�Hando morreu havia realí- um bom romance.

:lado quasi nada. Isto ele conseguiu plena-
Charles Poore cita, ou- mente, para gloria do Bra-

:tI'OS os seguintes aforismas

f
ail,

.

1'11';> Machado de Assis:
. E. a atua'} edição node- a-

"Tem fé em tí mesmo, mas! merrcana de AS MEMORIAS
-:.nem sempre recusa a ter POSTUMAS DE BRAZ
fi> nos outros .. ." I CUBAS é uma prova decisi-
·'A gente .sempre aguenta' va.

+om paciencia a dor no es-I'"Tt(�rrla.go dos outros ..... '" ----------

"O desejo de andar em,

<<.:un:uagem .
seria grande-!

"mente diminuido si todos I
:nós pudéssemos andar sem=]
pr,') de carruagem. 1A revista literária do ma- 1
"hiti!10 The New YORK Ti-j
mas, classifica o livro de:
,Machado de Assis como

"uma obra prima do Bra-

Ê a fraqueza que o deixa can\illdoj' valido,Mobilia saía.Iantar;
1 mesa elástica com moleza no 'COrpo e olhos sem brilho.

S cadeiras A fraqqez(l atrasa a vida. YO.rqus rouba
1 balcão as fõyçalj para o traoalhe,
1 cristaleira. VAN.ülIOL •

.1 n.'esinha redonda enver- aumenta os glóbulos saaguínees � VITALIZ.\ o sangue en-

filZR_a,(i!i, F li: .

Nunes P'I; fraquewdo. 1J de gosto delicloso e pode ler usado ell, todtiua e etano 1- '.

rell, n. 12. .

.

u idade.

:dJ" ..

o crítico Dudeli Fitts es

'.'teve textualmente:
"A publicidade deste ro

mance é um ato de justiça
que há muito deveria ter
"ido praticado.
"E é também uma contri

.hu içâo da maior importane ia
�ara a literatura das Arné-
+icas".
Dudlei Fitts :-- que além

-de crítico é poeta - tem se

'dedicado ao estudo da Iite
. ratura Iatíno-americana.
Publicou, não há muito,

,:,una espleridida AN'fOLO
D-IA DA POESIA LATINO�
AMERICANA CON'Í'EMPO
.ltANEA.
Referindo-se ao liyl'o de

;Machado de Assis que acaba
"de aparecer aqui, DudIey
Fitts diz ainda:
uE um desses livros que

Podem ser classificados co

mo definitivo.
HTrata-se de uma obra

:completa, bem terminada -
,um estudo da mais ironica
',lesilução embalada pela
.filais delicada suavidade do
rlesespero ... "
Talvez parte do exito que

'J\1achado de Assis está tendo
:.aqui seja devido ao u'niver-
11alismo do 110SS0 'grande ro

'1llancista,
De uns tempos a esta par

'tP., muitos dos nossos auto
-"e;; tem se reg-ionalizado de
masiado.
Existem {'erta obras 'pri

Ilias da nOS,3a literatura 'que
.-NÓ PDdern ser apreciadas por
·t}!'i\sileiros, 'DU 1H!)1' 'gUi<:,m

Oficina de Bicicleta Hely
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi,

cicletas e Bicicletas a motor - Ticiclo - Tico-Tico -
Carrinho - Berço, etc.

Pecas e Acessórios Novos e Usados.
Pinturas, Soldagens e Parte Mecânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por peso

soal espeelallzados.
Rua Padre Roma, 50 -

Aplique Emplastro Sabiá em deres musculares,

cou�uIl6e�, J�mbago, wrcedurl:ls, qevrallolias. Tra
zendo calor à zona dolorida, suaviza os centros

n€rvosos, proporcionando pronto alívio.

EMPLASTRO

SBm

------,__ .

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

Vende-se

n.l�lIlJj\-A r.. "HAVLEZA
VANADIOL

MOÇAS UES_4.l'lL\lJ\ iJAS!
HOMENS SEM ENERGIA,

, .. Não é sua culpa!

. � 3�""'J

Expresso Süo Jor�i
, de OSMAR MEmA

VIAGENS DIARIAS DE
LIMOUSINES

Horário Fpolis.
Saída Chegada.
8,00 20,00Florianõpolie

!TAJAt
Chega

S�i

Blumenau

Agência em Florianópolis
CACIQUE HOTEL

RUA FelilJi) Schmidt, 53 -

Te!. 1.449

Ita!tt! Blumen8u
Cr$ Cr$
70,00 100,00

10.,30

11.00

17,00 Cr$

17,130 70,00

Chegada
12,00

Safda
16,00

CI'$
40,00

Cr$
100,0<)

Agente Itajaí
MARIO MACHADO

H1-IR Mel'cílio Luz, 36 -

Te!. 383

Agência em Blumenau
HOTEL HOLETZ

Te!. 1.065

Cr$
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Basquete eValei nos
dias 4 'e 5 de OUIO"

Aproximam-se célebres as indicar juizes pa.r� ser li)#;'�

datas para a realização do ganizado o quadro. 00. á:rlra:-<
Campeonato Estadual, onde tros que deverá atuar �,
veremos decidir-se os títu-I rante o processar��

los de cam-ieões de ba.sque-j peonatos.te, volei masculino e f'emini- .Preve-se o c(}mp�recümm'fia>
no, e lance-livre, individual de três' quadros p&Jl3l &
e por equipe d�' ano de '52. putar o voleí fenúi:üi1o-,..G_
Com a filiação da Liga Brusque, o' de J-oin,.ille;.. e ..

Itajaiense de Desportos e de F'lortanôpetis, �
com a participação do OHm- chegar até qua.trO',. � •.

pico de Crísciuma, como Icaraí de ltajai imre�
campeão da zona sul do es- .

também um quadN de w�
tado, serão cinco os concor-

f feminino.
rentes ao cetro máximo em
cestebol.

"

A Federação Atlética, con
siderando quê sua realiza
ção será nestaa cidade já
tomou as primeiras provi
dências para organização do
certame estadual.

J á oficiou ás Ligas filia
das afim de que as mesmas

participem até o dia 15 do
corrente o nome dos clubes anos.

O Ubiratan em vaW está.campeões de suas zonas, pa
ra. possibilitar ao Conselho
Técnico. a organização das
tabelas de basquete e voleí,
As Ligas deverão também

O Palmeiras de joiR.�
segundo informee ��
mos está dispost8'Sl m 6!IIoI,

quietar mais um ca;�
to estadual.
Brusque estáp�

sima para. retirar 'loe�
nato da Ginástica,. �
pada em recuperar wm�
lo que lhe pertenceu. tz;,atGl(;

.

!

no páreo e seus�
tudo farão para ao.CVfie.\ m. �
tulo este ano fiqu.efmI'oo�
capital.

Participação
VVA. LUIZ AI,BANI JR. JOSÉ OOMlNGO�L�"� li:

SENHORA f\

participa aos paftJJtes. e:-"�

goa, O contrato de- �.....,

de seu filho CfRIO, com: x,ltll!5!L
Wanda Albanl.

participa aos parentes e pes
soas de suas relações, o eon

trato .de casamento de sua fj·

lha WA."IDA, com o sr. Círio
José Alves.

WANIlA e CíRIO

confirmam
•

Florianópolis, 5 de setembro doe lV5�.

.._--------..-- ._-----."

Participação
AD�40 BERNARDES E SENHORA

participam aos parentes e pessoas de suas r�q...,.,.J",
o contrato de casamento de sua filha AUREA com. ""

Sr. UDO r'\LTENBURG
EMILIO ALTENBURG E SENHORA �

participam aos parentes e pessoas de suas��
'J contrato de casamento de seu filho uno com 8,�4'�
AUREA BERNARDES.

.

UDO e AUREA
confirmam

Florianópolis, 8 de Setembro de 1952

linha Itajai
SANTOS & BATISTA

ant.iga "CEZARIO"
CAMINHONETE:

t"
·'0""
'1

IDA:
Saída de Haja!
Chegada Fpolis.
VOLTA:

7,15 hOfas
9,45 "

1,".

L

Saida Fpolis 16,00 horas
Chegada It..'ljai 17,00"

(Aos sábados e feriados a saída de
Fpolid. é às 13,30 h. e a chegada à Ita
ia!: às 16h.). '.

i ..

(')"'JIBUS
mA:
Saida de Itajaí 7 horu
Chegada Fpolís. 11
VOLTA:
Saída Fpolis. 15 horas
Chegada ItaJaí 19"

(Aos sábados e feriados a salda dll' t

FpoHs. é às 13 horas � a cheqada à Ita.-
iai às 17h.).

AG1J:NGIA
nua Alvaro de Carvalho n. 19

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quintà-feira, 11 de Setembro de 1952 "Q ESTADO"

S'j,nd. dos Estivadores Advocacia e Contabilidade
de Florianópolis
Avtsamos aos estivadores associados, atualmente

aposentados e aos estivadores avulsos que diáriamente
das 7 às 16 horas dos dias de setembro corrente, a n08�

sa Tesouraria está efetuando o pagamento do Repouso
Semanal Remunerado, correspondênte ao período de 17
de setembro de 1949 a 31 de dezembro de 19.50.

Turíbio Custódio de Farias, Presidente

, "

HOJE NO PASSAPO
11 DE SETEMBRO J neral do Exército, Octávio

Valgas Neves, que coman

dou os 130 e 140 B.C., de J0-
invíle e Ftoríanépotís, res-

pectivamente. Faleceu em

Florianópolis, em 13 de Ou
tubro de 19"14;

,

André Nilo Tadaseo

2,9 mortos no

sinistro sá'bado teA.CiRADECIMENTOMissa de' 7· Dia

A data de hoje recorda-nos
,-- em 1.589.. a Ilha' das:

Cobras, até 1.567 chamada
da, Madeira "por se tirar
(iela muita", foi arrematada
em praça pública, por dois
frades beneditinos;
--- em 1.645, o 'Governador

.h,jandes da Paraíba, Paulo
,n'. Linge, foi derrotado, no

C;unpo de Jnhobirrí, por
Francisco Gomes de Melo,
�, frente de voluntários pa
ra ibancs e tropas de Per
nambuco;

- em 1.6M;. Fernandes
'\ 'ieira dirigiu cartas a VH-

1'\08 negociantes do' Recife,
mostrando forças para com

J<üer os holandeses :
-

.

em 1.710, depois de
desembarcarem na praja de

Guaratiba os" franceses do'
Capitão de Fragata Franço-
1'1 du Clerc marcharam para
s, cidade. d� Rio de Janeiro;
- -ern 1.823, faleceu. em

] .ondres (Kensington) o jor .

:;;:'.1 ista Hip,ólito Josê da: COR
:r;1 F'ereira Furtado de 'Men-

.

!louça, nascido lUi Colónia
�;o Sacramento em 13 de
Agosto de 1744 ° que foi
fundador e redator do "Cor
)'(;10 Brasiliense";.

- em 1.846, no Rio de Ja
I' eiro, faleceu Francisco Vi
-:da Barbosa, estadista e

r-oéta, nascido na mesma ci
��ade, em 20 de Novembro de
1769;

-

-- em 1.865, chegou ao

acampamento dos' aliados,
em Uruguaiaria, o Impera
slor D. Pedro II, acompanhá-
110 de seu ajudante de Cam-
1,,0, o Marechal Caxias;
.- em 1.874, nasceu o Ge-

DR. ESTEVAM FREGAPANJ
- Ad\;ogado -

ACACIO GARIBALDI S. THIAGO
.
-- Contabilista -

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

CIN DIA RIO...........................................

RITZ ROXY

LONDRES, 10 (United) A família de Cristiono Gerber, ainda sob a dôr do
- Havendo morr-ido esta seu falecimento, agradece a quantos a confortaram
manhã mais um dos espee- nessa trânae e aos que manifestaram seu pesar através
tadores atingidos, eleva-se de telegramas e cartões; bem' como aos que compare
a 29 o total de mortos da ceram aos funerais,
catástrofe verificada sába- Outrossim, convida ás pessôas amigas. e parentes
do, na Feira Anual de Dará a missa de 7° dia que será celebrada amanhã, 13,
Farnborough quando um �s 7 horas, na Igreja Matriz de São José.

.

avião a jato "De HaviJIand". Antecipam agradecímentoa aos que comparecerem a

explodiu no ar, caindo seus. 2sse ato de fé cristã.

�:'����'d:O�:: ':il��;;:::,Óliõíi1ãS8meíôfE:;�
.' . Vlttor. V6Jnl... DIt....--....------.

Paulo 'Dantas ... CeIINlUIH .ata
Grandes Vultos das, Le- --o--'--------_-

tras, n.:

Edições Melhoramentos
'56 págs. ---- Ilust,
.'. Cr$ 15,00
"Grandes Vultos das Le

tras", eis a mais recente Co

leção q ue Edições Melhora
mentos

.

publicam, enrique
cendo assim, bastante, sua

preciosa série de livros de
dicados a divulgar nomes e

obras nacionais a toda a

casta de leitores.
Da autoria do Sr. Paulo

Dantas, TOBIAS RARRE
TO é o primairo dos livros
daquela Coleção, e uma obra

oportun íssima, pequena bio

grafia interessante e bem

tratada, .ac ;rca da figura
magistral do consagrado es-

,

critor brasileiro.
.

E' uma história pequeni
na em imagens fortes, da

Juizo de Direito da Comar- Rio Vargedo e 300 ditos de i vida de quem afirmou que
ca de Tijucas j fundos que fazem em terras "a viagem de minha vraa

Edita] de le�liicJ' c�m o pra- ; de Domini��e Lopes extrern tem sido feita somente ,�zo de vinte dias I com Domirrique Lopes- por custa dos meus esforços,
O Doutor Clovis Ayres I um lado e com o Ribeirão numa independência moral

Gama, Juiz de Direito da I' do Vargedo por outro; área de categor izada intelectuali
Comarca de 'I'ijucas, do Es- de 21.000 metros quadrados, dad s desprotegida, que se
+adc de Santa Catarina, na avaliado por vinte e quatro revestiu de glória sem ar-
fôrma da lei etc. . . mil' cruzeiros (Cr$ � rimos, sem ajudas .

. . FAZ SABER aos que (J 21.000,010). Uma casa resi- E é uma lição. Trazendo
Ipresente edital virem ou de- dencial, com diversos com- até nós a recordação grata

Ie conhecimento tiverem ex-

!
par timen tos, com três aber- de -Tobias Barreto, incenti

pedido nos autos número turas na frente, construida vam-nos a uma perseverança
trinta e um de ação executi- I de' 'material, edificada no nos intentos, a um defender
va movida por ?a�'los ,Ho�P-I' i:nüve1 acin:a descri.to, av�-, de. idéias, a um enraizar de
eke S. A., Comércio e 'Indús-: Iia.da por vinte e alto mil ! atitudes desassombradas,
tria, contra Fernando Ver- cruzeiros (Cr$ 28.000,(0).1 que de outrajmaneira, tal-'
molell, que se processa pe- Uma outra casa, tambem vez, por falta de paradig
J"ante este Juizo e cartório edif.icada no imóvel já refe- mas inspiradores, nos seri
-1o escrivão que e-ste subs- rido, conskuida de madeira, am alheias, despercebidas.

'

o'eve, que atendendo ao ,<lue com 'diversos compartimel1- Estamos perante 'u:m livro'
dos autos consta, por despa- tos, �11l perfeito estado de bom de uma Coleção sobre
cho proferido aos 4 de se- cons'ervação, avaliada por todos os aE\pedos aplaudí
t.embro p. passado. autQxi- onze mil cruzeiros (Cr$ .. veI.
��ou a ven,da, em leilão pú� 11.000,00)" E para que ch� ! Assinalamos com prazer
hlico, dos bens abaixo des�. gue ao conhecimento de to-I EUCLIDES DA CUNHA, o

critos, com suas l'es.pecti- dps e ninguem possa alegat' ',número dois da Coleção.
"ias avaliações, pel�tellCentes ignorância, mandou expedir Noticiando agora ° apa
�w executado supra mencio- o presente edital, que será I recimento de TOBIAS BAR
�)ado, que serão levados a afixado na séd.e deste Juiw, RETO, ou melhor ° reapai-e
público prepão de venda e no lugnl' do costume e, por cimento do escritor que se

arrematação, a quem mais cópia, publicado uma (1) nos patenteia em livro de
<ler e maior lllnço oferecer, vêz no jornal "O ESTADO", um biógrafo inteligente, fi�
pelo portéll"o dos auditórios de Flor'ianópolis. Dado e camos . ansIosos por deseo
(lU Q.ue·m suas vezes fizer, passado· nesta cidade de Ti- brir a ,continuidade de pu�
no dia fi de novembro p. jucas,' aos, duco dias do blicações.
vindouro, á:; 10 horas, no mês de setembro do ano de Só pode ser intercf'lsante
local em que se r,ealizam míl novecentos e óncoenta abaluartada que já se el1-

; ,1:-; vendas em hasta pública e dois. Eu, (a.) Gercy dos contra com as duas indlvi
determinadas por este Jni� Anjos, Escrivão, o datilog'ra- dualidades 11terarias de tan-
20, á porta do edíficio da fp.i, eonferí e subscreví. (a.) to brilho.
Prefeitura Municipal. Des� Clovü; Ayres Gama - Juiz Em todas as livraria-.; ou
<:!rição e àvdlação d'Os beris de Direito. Está eonforme o pelo Serviço de Reemholso
()ue serão V€l didol.i em 1e1- original afixadü na séde Postal., nas:
l:',o: - "Uw terreno, sito dêste Juizo, sobre o qual Ediç:,ões Melhoramentos
em Vargedo, I.\1Lmicípío de me reporto e <lou'fé. Data Caixa Postal 8.120 - São
1\'ova Tren to, com 70 metros supra. O Escrivão. Gercy. Paulo .. _,_!�lad:'..'N�__��_ _�, ,__ _ __�_ ,_,_, , __ .__ ,_. _,_ _'. ,_ _ _

_

.

Representante: Come'rcl·O & Transportes C. RamosJ;r-;�r�.í..!e frel1t�:; qne fazem com o dos Anjos. Prop. 118-52.
�_ __=

ECITAL-

!
-Às 5 -;- 7,45hs. , Às 7,45hs.
IMPERIAL Sensacional! Maravilhoso
Às 8hs. Katharynn KRAYSON -

Uma 'leve Caricia .. , Um: Howard KEELL - Ava

abraço. .. Lembranças que I GARDNER
nunca Morrem n um cora-I em: , '

ção de Mulher. O BARCO DAS ILUSüES
Ida LUPINO - Howard No programa: Cinelandu

DUFTT
.

Jo1'11a1. Nac.
em: Preços: 7,00 - 3,50

ENTRE AMOR E A MOR� Imp. até 14 anos.

TE
ODEON

No programa: Noticias
da-Semana. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Censura Improprio até 10

Não haverá sessão
matograf ica

IMPERIO

Clne-

Viag�ns - UJ H_h T l\..�
flORIANÓPOllS __:_: RIO ÁS 3a�,
fFOpS,,.-S: PAUlD�RIO ". Ao •.

fPOlSfR��çb�;�tOR���tBs:;._ ... ;�. '-';--, � .� .. -,
.. ,_. .

-'_-,

em :

lWO·JIMA·
O PORTAL DAGLORIA
2) Ao Som de Melodias.

'Às 7,45hs.
Sensacional Programá D.I-·

pIo
�!IJlI!".__ 1) John Wayne - Ade�

MARA - JohIi"AGAR

'Aluga-se
Alugar-se dois quartos ex

celentes para pessos de dís-
tincão, vs- e tratar á rua •• I. de Beleza et�l,:a D�senrG-r' , .. I" , , M' 1' ... ,

13') la-se a 'I'ragêdia Intima de,.-,onde neiro 1 arra n, <..

'H T t d
-

, .Tlm . omem or ur.a o pelo•••• .,...,......., ... """"'.1l!' ... '"'_....�•••••• 'lt8'11'>.-"'.......""".�'8<#'"'... ! C.
,

t MISSA DE 1- aNIVERSARIO, O'%:�:'DO DE AMAR

JOSÉ FRANCISCO TOLENTINO DE SOUZA Wanda HENDRIX
Pela passagem do 10 aniversário da morte do sau- Claude RAINS - M:ac Do-

doso JOSÍ� FRANCISCO TOLENTINO DE SOUZA, sua nald CAREY
família manda celebrar missa, no dia 13 do corrente, às _ No programa: Cine J{W-
7 horas, na Igreja de Santo Antônio, convidando para nal, Nac.
êsse ato de nossa Santa religião, os seus parentes e ami-t Preços: 6,20 � 3,50.
gos, formulando desde já os seus agradecimentos.. Imp. até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4O(l F.�TADcr Plortanôpolís, Quinta-feira, 11 de Setembro de 1952
--------_._-------------

Diario da �efropole

o Destino Trabalha ...

(Alvarus de Oliveira)
A cidade ficou em sus- sígnios. De repente não ten

penso com a �otícia d� �e- do outra solução, abriu a

nhora que caiu do fatídico porta do avião, arrancou a

avião "Presidente", de 4.000 senhora de dentro dêle e

metros de altura. A prin- jogou-a ao mar. ,.
JUIZO DE DIREITO DA

dpio'parE?ceu notítía-'vinda Cumpriu-se o 'd'e�íginio COMARCA DE BIGUA-

do exterior na qual a gente sem afetar os outros que ÇU
põe dose de desconfiança não estavam programados EDITAL
pensàndo nos exageros do, para aquele instante. O DOUTOR OSMUNDO

sensa�ionalis�o dOs_ profis- -I Há anos
.,

atrâs,
'

'houve um VIEIRA. DUTRA, JUIZ DE
sionalS da divulgação, pre- j caso semelhante, mas ao DIREITO DA COMARCA

c�ndo de novas_para ju.:>-I contrário. .

DE BIGUAÇU, ESTADO
tificar o ganha-pão, Depoís ] Os passageiros de um a- DE SANTA CATARINA
soube-se que f?ra a 50 qui- viâo de Panair que bateu I!VA FÓRMA DA LEI'
lômetros daqui, no Dique na Baia Guana- ETC

'

Quase chegando ao Rio. bara e afundou no mar. es- FAZ saber aos que o

A porta teria se aberto? .

tavam na hora mas h�via presente edital virem ou de-
Teria a senhora sem que-

..

nu cuja ficha marcava a- le conhecimeiltõ',· -tiverem
.rer pressionado o trinco? quele dia. Aí o trabalho do que, por parte de JOSÉ

,T�ria �rocurado _a morte? Destino foi inverso, teve JOÃO WILL, por seu ad
Sao interrogações que 1e salvá-lo, deixando os ou- vogado, o Dr. Paulo Felipe,

pairam no ar. De um lado tros encontrarem o seu fim. lhe foi dirigida a petição do
ficou a certeza do relaxa- E aconteceu: - Um pas- teôr seguinte: Exmo. Sr.
mento. Quando o elemento sageiro aparaceu em cima Dr. Juiz de Direito da Co
humano. negligencia, não 10 dique em estado de cho- marca de Biguaçu. JOSÉ
há material, não há máqui- que. Salvou-se, mas até ho- JOÃO WILL, brasileiro,
na por mais perfeita, que [e ninguém pôde. explicar solteiro, lavrador, residen
não falhe. ::011:0 êle ficou naquêle .lu- te e domiciliado em Três
A morte desta senhora gar enquanto os' outros Riachos, neste Município e

nos faz crer na existência morreram com o avião mer- Comarca de Biguaçu, por
do Destino. Destino organi- gulhado 'na .baía. seu procurador infra assi
zado com o' fichário em dia, Não há dúvida de que nado (doc. 1), advogado
mas onde há cochilos de vez existe um Destino contro- inscrito na O. A. B. Secção
em quando. lando a vida de todos nós. deste Estado sob o n. 479,
Quando verificou que a- Não adianta querer fu- residente em Florianópolis,

quela senhora teria de mor- gir à hora quando ela esti- à rua Uruguai, 15, vem mui
m quela hora, daquele ver para soar. respeitosamente, alegar e

dia, viu que ela viajava no Que bom seria se pudés- afinal requerer a V. Exc, o
"Presidente" com pessoas semos dar uma "própina" à seguinte.; 1°. Que o supli
cujo dia não chegara. arquivista do Destino para cante vem possuindo, por
Era preciso arranjar jei- descobrir a nossa ficha, si e seüs antecessores, há

10 para cumprir com os de- hein? mais de 30 anos mansa e pa-
cificamente, com ânimo de
done.-sem interrupção, nem
oposição, um terreno com a

área de duzentos e quaren
ta e dois mil setecentos 'e'

setenta e quatro metros e

quarenta decimetros qua
drados (242.774.40m2), si
tuado em Três Riachos,
Município e Comarca de
Biguaçu. 2° - Que o t=rrc

no em referência, próprio
para lavoura, para o que
vem sendo utilizado pelo

< peticionário, . tem, atual
mente, as seguintes exten-

.

sões e confrontações: Iimí-

LIRATEMIS C.LU.IE
ta-se, pela frente, ao Sul,
onde mede 76 braças ou se

jam 167,20 metros, com
quem de direito, nos fun
dos, ao Norte, onde' tem
igual metragem, com terras
de Edmundo Petry,

.

de um

lado a Leste onde mede 660

braças, ou sejam 1.452,00
metros, com terras de João

..
_

, ' _ .
..,

. ,.". .. _. _" " _ _ .' ." .. Campos e paste; do., Iado-
"....�C�()....O._.(,...()�.�)....�l... Sul, com ditas de Apolonia

Gessar e seu marido, e '. de
outro lado ao Oeste, onde
tambem mede 1.542,00 me

tros, com
' terias ,do reque-

A F'amilia de ARTHUR PEDRO CARRElRAO
rente ,tendo pois a fónua
retangular. 3° - Que é

convida aos ,parentes e pessoas amigas, para a mis- princípio no direito civil,
�a que mandará .celeb:--ar, amanhã, 11 do corrente, que aquele que, por trinta
as 7 horas, na Igreja de Santo Antônio, por alma .

d
anos, sem interrupção, nem

e seu .chefe, na passagem do 1° mês do seu fále- oposição, possuir como Seu
�Un__en__to_. �----�-------------------------:�::m::im::ó�·v�e:l,�a:d:q�u::h�1r�-�lh�e-:á�,�

ECITA�

1

j Viagem com seggrdoça
1 e rapidez

!� NRÂ�lõóo�:int�8RAsõ.iRo:)
no'

t
Ploríanõpoüs - Itajaí - Joinville _.,:. Curlube

.. .,.

Age'"nc ,-a· fi. ua Deodoro esquina da

� • Rua Tenente Silveira

Dia 20 de setembro - GrandioSa Boirée 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 260 aniversário de. fundação. Ornamentação ex.
lCepciona1. Novidade. .

"Missa de 30'Oiã

:COITR' caspa.
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECCOU DO

COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

po.;ngltNéIA.

domínio, independentemen
te de título ou bôa fé, que,
em tal caso se presume,
podendo requerer ao Juiz
que assim o declare por
sentença, a qual lhe servi
rá ,de título para transcri

ção no Registro de Imóveis
(Código Civil, art. 550).
Neste sentido tem decido
,)S Juizes e tribunais do
País, ao uso capiando, ape
nas cabe a próva de posse
contínua- e pacifi-ca do imó
vel, com ânimo de dono, por
trinta anos. Os requisitos
de justo titulo e bôa fé são
dispensados (Clovis Bevila
qua, Cod, Civ. Comet. vol.
3°, Sá Pereira, Manual do
Cód. Civil, pago 322). 4° -
E como assim o peticioná
rio, ora denominado autor,
haja satisfeito e estatuido
no art. 550, quer lhe seja
reconhecida a dita possue,
na fórma dos arts. 493, n.

I e 494 n. I e outros do re

ferido cód. Civil, a-fim-de
adquirir o domicilio dela
precríção extraordinária já
consumada e mediante res

peitável sentença de V.
Exc., para transcrição no

competente registro imobi
liário. Estribado no estatui
do em nosso Cód. de Pro-
cesso Civil, em seus arts.
454 uns que 456. requer se

digne V. Exc. designar dia
e hora para, serem ouvidas
as testemunhas abaixo ar-

roladas; 'que' comparecerão,
independentemente de man
dado citatório, para justifi
carem o alegado, cientifi
cando-se de tudo prévia
mente, o Sr. Dr. Promotor
Público da Comarca. Re

quer mais que, justificado
o alegado, julgado por sen

tença a justificação, se dig
ne V. Exc., na fôrma do art

455, §§ 1° e 3° do C. P. C ..

mandar citar O· Sr. Dr. P:ro�
motor Público, como re

presentante. do Ministérir
Público da Comarca, pes

soalmente, todos os eonfron
tantes do imóvel em ques
tão, os demais interessados
por editais, pelo prazo, de
30 dias, publicado 3' vezes
em uni dos jornais de
Fpolis. e uma só vez no Diá
rio. Oficial do.Estado e, por
carta Precatória para ala
vara da Comarca de Fpolis.,
para' citação do Sr. Delega
do do Serviço de Patrimo
nio da União, todos para
contestarem, querendo, <

a

presente ação, no prazo '-de'
10 dias, decorrido o prazo de
edital. Protesta-se pelo de
poimento pessoal de qual
quer contestante, sob pena
de confesso, pela prova tes
temunhal e pericial. Dando
a< causa o valor de Cr$ ...

, 2.100,00 para os efeitos le�
gais e A. esta com os inclu
sos documentos, pede e es-

pera deferimento. Biguaçu,
17 de Julho de 1952. (Ass.)
Paulo FeIip�. Estava selado
com estampilhas estaduais
no valor de Cr$ 3,50, devi·
damente inutilizadas. Rol
de' te_s�s,.. : Ech'nunclo Petry,
com 46 anos de idade, José
Antônio Kreus-ch, e(;iU 38 r

7

, jl
....'l.... I.l-G'lliiD>C'......').....-:

',Dr. J.Barroso fO 1
� ADVOGADO t
; ex. P05tal-175 i

anos .de idade, e Firmino 19 1 'JES-\l f1 i
Rodrigues, com áS anos de I � . li �. u. ?

idade, todos brasileiros, la-I
' i

.

.' ..{)......o...-<)�)<C!II-·{).....
vradores, rl':;:ndentes, em

Três Riachos, Munic. de' PRó CASA DO PROFESSOR
Bíguaçu. DESPACHO: R.Ihoje. A A. conclusão. Bi-] Está sendo vendida pelo Gru-

guaçu, 17/7/52. (Ass.) O.' pos Escolares, a rifa de uma má

Dutra. SENTENCA: Vis-' quina de costura (de pé) marco

tos, e'tc.. Julgo por senten-' "Orlon", em benefício da Casa

ça d. justificação para que
do Professor.

produza seus juridicos e I A referida máquina acha-se ex-

legais efeitos. Citem-se os posta na Eletrolandia.

confrontantes do imóvel e Io Dr. Promotor Público, ex
pedindo-se o competente,
mandado. Expeça-se carta i
precatória ao Juizo de Di-:
reito da 4a Vara da Capi
tal, para a citação do Dele
gado do Serviço do Patri
monio da União. Os interes
sados incertos deverão ser

citados por edital, com o

prazo de trinta (30) dias,
publicado três (3) vezes

em Jornal da Capital e

uma (1) vez no Diário'Ofi-
--..---

.
.

cial do Estado. Biguaçu, 16 Venda-sede Agosto de 1952 .. (Ass.) .

...

O. Dutra. E para chegar ao I� Vende-se um negóclo de Ar

conhecimento dos ínteres- tmazem de Secos e Molhados bêa

sados, passa' o presente edi- freguezia a dinheiro.

tal com o prazo de trinta Aluguel com moradia barato•.

(30) dias, publicado e afi- Informações eom Akld�s -

xado na fórma da lei. Dado Bar flfíra-lHar

fi passado nesta Cidade de

Bíguaçu, aos dezoito dias
do mês de Agosto do ano

de mil novecentos e cin

quenta e dois. Eu, Orlando
Romão de Farias, Escrivão.
a fiz datilografei e subs�
creví. Biguaçu, 18 de Agos
to de 1952. (Ass.) Osmundo
Vieira.. Dutra - Juiz de .

VENDE-SE a de nümeeo 214,

Direito. Confére com o ori- da Rua Bocaiuva, com terreno

gínal afixado no logar de para garage.

costume, O Escrivão Or- Informações na pequena

lando Romão de Faria.

,alUDAS. UOIA'I'18••
• PLAOM lInldYIue

Elil�r de Nogueira
.di..... .utllar .....

'lUne•••• dflJt.

Casa

casa

ao lado.

.. ;. �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



IAssembléia
.

Legislativai

I

I Presidiu a sessão de 011- I zadora homenagem ii ç Irn-
tem, o deputado Protógenes I prensa,-----�------------------

! Vieira. Requereu-a o deputado
Dia da Imprensa 'Walter Tenório Cavalcante,

A Assembléia Legislati- que, indo à tribuna, situou
va prestou, ontem sensibili- com eloquente propriedade

o papel desempenhado pele

O DR WALMOR
-

iornal 'na solução dos gran-,
,

'

eles problemas sociais.
•

'

, DI-zem No mesmo sentido se pro-,

, .

"

"

nuneiou' o deputado Aquiles,

POR AL 'NETO'
.'

. • ••
- que a passeata pro- �:l������l:ed���j::DneC:� A :PQucta de' BlolDeaao,' poré.�'movida pelo Diretor do crát.ica Nacional.

'I '
-

t t
.

f'oInstituto de Educação não Jornalista brilhante, o f 118 0100 O as U fi.' «gra_D I .'0)),estava no programa or- nobre parlamentar estendeu. "BLUMENAU, 10 (E.) gundes mas, nao qUI? al:\si�,_ganizado 'pela Comissão
se em belas considerações Antônio Lazaroto ou Benja- nar a devida ficha.de festejos da Data da ôb f' id Ii P d I P l'

,80 re a e emeri e, sa ien- mim Lazaroto, há poucos rocura o pe a o lOla"Independência. Que o di- tando que a imprensa atua dias chegou a esta cidade e disse chamar-se Antônio La.,to desejasse "Homena -

f
. -

d
' .

d d ' .,., em unçao a SOCle a e que hospedou-seno Hotel Wuer .. zaroto e ser viajante f;!lIDer_gear" o Governador, e até lhe fornece o ambiente. ges, em Itoupava Sêca. cíal,entregar uma eorbeilhe Assim, quanto melhor 01'-, Viajando numa bôa cami Não tinha porém, cnnsigo,.de flôres,' nativas, é lá ganizada e livre a socieda- nhonete tipo -Furgão, Laza- nenhum documento de iden-.com as suas conveníên-L'; ,
'

,

t t' V" 1de, mais impor an e e no- roto apresentava-se-como ci- tidade. iajanc o com Utnlt,das .. , O que ninguém bre a missão do jornal. dadão importante tendo vin- caminhonete nova. não 1>06-.entendeu foi a' "hora" da lu i lldarí d '

hCone UI 80 arizan o-se do a esta cidade; para aqui suia tambem rien nm do-.intempestiva puxada e, com um voto congratulató- arrumar seus dentes. cumento que o habilitasse asobretudo, causou espécie, rio pela passagem do Dia ela conduzir o aludido carro,a maneira "expontânea" I' .

F
. ., .mprensa. P01' não ter porém, Laza- eito uma vistoria na ta-de lançar mão dos alunos O deputado Cássio Medei- roto, apresentado

'

ao Ho- minhonete que estava fe-.para fazer média... 1'08, lider do Partido de Re- te1 documentos de identifi- chada à cha ve, a polícia eu ..- que o Departamento t"
- PJ" .

t
.

t
.

_,presen açao opu ar, ser-, cacão a polícia desconfiou con rou no ln enol' na mes.,de Educação do Es- .

'" d
.

f
",

d t dV iu-se o micro ,011e para so ..

, do mesmo e numa feliz de- ma, uas pas as e couro.tado de s co n h e c e os Iid id h I '.-1 ari ar-se ,co� as omena- ligencia desvendou todo 6 contendo matérias e cédulas.têrmos do decreto-lei 'fe- geris ao períodísmo. '

-mistério da vida folgada do para a fabricação de papelderal sôbre a obrigatorie- 'Discorreu o ilustre lider.] viajante granfino. moéda com os quais Lazars....dade do hasteamento da que também é jornalista dos Lazaroto ao hospedar-se to ludibriava os incautosbandeira nacional nos mais' vigorosos, sôbre a boa no' Hotel 'Wuerges disse passamdo o velho conto da:dias feriados. Agora, sim, e a má imprensa acentuan- 'chamar-se, João Maria' Fa- GUITARRA.o snr, Governador póde, do que, felizmente para San- __ _ �� 41 ....., �••...,_ ;t "., .

com
'

sobras de razões, ta' Catarina, em nosso Esta·
afirmar que o ensino vai do não existe a má .impren
de mal a pejor .. , 3a e por isto é mais ulua
- que (, Senhor P,re- razão para exaltá-la na data

fdto não confia muito na- que lhe é consagrada.
quêles que estãó cons� O último orador foi o dep
tl'uindo o Abrigo da Ave- Paulo Marques, lideI' do
nida l\1üuro Ramos, tanto Pa t'Üào Trabalhista I3rusi
que, há dias, esteve no lo
cal e, pessoalmente,.' pôs
à prova a resistência das
colunas. Como São To-

...orl�tlof.l0ll.S, t,!uinta-feirn, 11 de Setembro de 1\)52

Nos bastidores do mundo

NOVA IORQUE - Fale- \ Pouco depois de que havia
ceu aqui em Nova Iorque um renunciado, arrebentou a

brasileiro cuja vida foi um revolução de 1930. Por ter

exemplo de coragem, nobre- sido honesto e incorruptí
za e dignidade. vel, o dr. Walmor livrou-se
No estado de Santa Cata- da ira dos revolucionários,

rtna, de que fora uma vez que puzeram o governador
l.nwernador, era conhecido substituto na cadeia.
simplesmente pelo primeiro () dr. Walmor nunca foi
nome: era o dr. Walmor.

Especialmente na
, região

serrana do Estado, nos mu

nicípios de Lajes, São Joa
quim, Cur-itibanos e outros

daquela área, quasi não ha
via quem não conhecesse o

dr. Walmor.

um homem de partido no!
sentido estrito da

palavra'lSi bem fosse amigo de Was
hington Luiz, nem porlsso ]
deixava de ter amigos na I
outra facção, o que naquela
f!)1oca era quaai inacredítá
vel.

. . .'

'

� , �-

Em P. União e União da Vit.,ia: '

mé ...
_. que três vereadores

à Câmara �Municipal en

cOlltram-se'�m mãus len.,
çois, por terem, "verme
melhament.e", assin ad.o
um manifesto um de]es,
que é do contra, chega,
agora, com as barbas 'de
môlho, que sua firma foi.
colhida num momento de
privação de um dos sen
tidos ...

E mesmo no Rio e em ou- Ultimamente, aos 66 anos

iras partes do Brasil o no- de idade, ele dedicava-se' a

me deste homem bom e ho- >i'ttmder aos doentes pobres
neste era pronunciado com' de Lajes, e a criar bois para
respeito nos mais variados o consumo da população.
setores. Com exceção dos meses
Nascido em Lajes, no pla- de inverno, que passava no

nalto catartnense, ele fazia Rio de Janeiro, o dr..Walmor
parte de uma das mais tra- morava em Lajes a maior
dicionais famílias ria região. parte do tempo. E num bun
Em Lajes há ruas ,�praças galow que ele chamava de
com o nome de antepassados "Meu Cantinho" vivia a a
e parentes do' dr. Walmor. tender doentes pobres, que

. Foi ele o primeiJ�o filho de vinham às vezes de muito
Lajes a formar-se em mooi� longe para consultá-lo.
dna. Aquí em Nova Iorque, no
Tinha alma de médico, hospital em, que estava in-
Naqueles tempos difíceis, ternado, vitima de uma mo·

há uns 30 anos passados, o léstia incurável, estendeu-
exercício da medicina )10 in- me a mão e disse-me; Iterior do Brasil r.:queria "Nunca se esqueça daque
uma coragem e uma l1übl'e- les que não teem ningnem
za excepcionais. f pOI' êles 1"

.

Não havia transportes Z<-
I
E assim expirou. o di', Wal

dequados, nem estradas, E I mor, Era meu paI.
quantas vezes era n�) lombo '�"__"'_""_......,,,"�v Ido cavalo, pelas noites de
tempestades atravez de ,'1ia- D AI -d

.

tos e campos, que o dr. waJ-1 r. CI es
mor saia a atender (!oentes. �bre-uOs rios não eram (·bstá-· �
eulo para este homem de Retornou a esta Capital,
tempera de aço. Cercado ante-ontem, via aérea, Ml0S
uma vez por ílma cheia do so prezado conterrâneo, dr.
l'io Canoas, na região de Fi-

f'
Alcides Abreu, ex-diretor do

gueir.edo ele metêu o cávalo Cooperativismo.'.

rio aílenh:'�, e o, animal -na2 '
.

O' ,culto conterrâ�eo acaba
dando, ele agaiTado às eri... l de cursar na Uni'i..-el'sidade
nas, chegou ao outro lado. de SOl'bouné, em Paris, eco·
Do outro lado havia uma nomia política, mercê de
pobre caboda que se esvaia uma bôlsa' que lhe foi desti
em sangue sem poder 'da,r a nada pelo Govêl1l0 da Fran
luz. Ele chegou a tempo de, ça. Nessa oportunidade, per- j
socorrê-la, e salvou a ambos' correu êle vários países da
mãe e filho. Europa, entre oSe quais Itá-
Ao mesmo tempo que exel'- lia, Portugal e Inglaterra,

da a medicina, o dr. WaI- em companhia do sr. pep.
mor ,cuidava de uma faz;en� ,Leoberto Leal, quando de

" da, trabalhando assim llU�
1
sua estada no Velho Mundo,

ma da.s indústl'Ías -essenciais � recentemente, Estudioso; o

M' ,. d •

d

p8,ra ali�6.nt.
ação do povo. I dr. A.lcides. Abreu, que

éj
ela aZia e casas arro..-Um dIa, alguem se lem-', uma das brilhantes expl'es-'

'

,

brou de ipcluir o nome do
i
sões da moci�ade catarinen- ba'das u'a"ma S", DO.-tCl} f '

dr. Walmor na ·c.hapa para" se, t�ve, enseJo de conhecer '

,

' ,tõí,.,
o R?v;emo do estado. E o po-' a' organização cooperativa P. UNIÃO, 10 (E.) - Pa- centro pequeno como é, o
v� .�ue '�� o conhecia e que. d�. agricultura, elU Fr�nça, 'r.ece conto de fadas, mas é nosso, póssa haver &eis ar-l'la bem, ,el'egOl\-O i se,m vaci•. matéria a' que se tem dedi- a ·pura realidade. Tombamentos de casas.

<,
" lação, 'cada. ,.. . Em Pôrto União e União A continuar com está sé.O período em que este ho- ° ESTADO, abt'aça-o, com da Vitória, na noite do dia rie de arrombamentos tere,""mem bom, que 'nunca apren- 'prazer.' ao retomar' ii sua 3 do corrente foram arrom- roGs' que dormir junto àsdeu as artimanhas da politi- terra natal. badas seis ca.sas sendo ein- portas e janelas, porque o•

.ca e costumava diz.er que 011
'

eo do' lado de lá e uma do perigo se vem alastrandocargos púbiicos, não se 80-1 lado de cá...
'

assust.adoramente € as Polí-licitam nem se recusam, Q 1 FEIJOADA As casas artombadas fo- ciais de Pôrto União e Uni-periodo do dr. Walmor no ram: Farmácia União, Ca- áo da Vitória tem-se l'evehi�governo do Estado, depois O sr. Vereador Migupll sa Petry, Farmácia Moder- do impotentes para r.eprimh·da �aida do dr. Adolfo Kon- Daux, oferecerá, sábado pró... lJa, donde foi subtl'aída essa rnalandragem que esáder, foi intel'rompido peJa ximo, à S. R. Deixa Disso, grande soma em dinheiro, enfestando êstes do'is cen.renúncia. EJe l'enunciou por sucuh:mta feijoada em Santo Confeitada Bayarte. J!l- tras.
llã� q.u�rel' transigir com (}8 Antônio de Lisbôa, à qual cinto Lozza e cons\tltó-r-io do Pôrta União e Uniiw da
Imr:e1plO8. morais'

pelo-&I comparN!erão B-Ócios claque- Dr. ·Casemiro Swierk. . f Vit6ria estã-o tral1<lforrna-qua1S i;'empre conduziu to- la simpática sociedade e Não se pAde conceber co- das em grande antro de va·Cla'iS 8.5 n�6c8 de i;ua vida. ; eonvidacl()s. mo numa noite apertas, um' gabundagem.

- que o snr. Governa·
dor, consu1tado sôbre a

nomeação de certo can
didato à Direção do De
partamento de Educação
respondeu; com um gesto
característico da raça
germânica: - Oh! Basta
de mulheres .. ;

trmá riaa. Para um prollun-, Grupo _Escolai",
ciamento judicioso e

justo,!
l<'oi aprovado o projeto dE!

impõe-se estudo sério e pro- lei que autoriza a aquisiçã�,
fundo, Assim propõe seja o, de um terreno em Odeã€S.,
requel'Ímento submetido a I para nele ser construido um
exame da comissão eompe-, Grupo E scolar,
tente.

'

I, (Conrinüa na 3a pá�.}

FãliifIDTPãfeiMííeTa::--

leil'O.
Em· -seus oportunos co

mentáriO's, soube muito be:rr
compreender o papel da im
prensa quarido critica a a

tuação dos homens públicos.
Deve, portanto, a critiça

da Imprensa ser aceita {'orno
sincera colaboração para
conseguü' o bem estai' social'
que todos almejam.

O deputado Otacilio Nai5-
cimento, da bancada pete
bista, fez um discurso,sôbl'e
o Sindicalismo no Brasil'
contra a pluralidade sindi·
cal, sugerindo, um telegra
ma ,aos deputados, federais.

O deputado .Bulcão Viana
considera matéria dn alta
relevância e por isto o re

querido não pode ser julga- •

da pelo plenári� sem primei-l1'0 um pronunCIamento das
Com;jssóes 'Técnicas, tanto
mais que envol:ve teses (lou:"

Esta histórÍa, evidentemente, não se p8SS8U ellil!

Santa Catarina ... '

.

Os seus principais' personagens são, três: um;l

governador de Estado, da U. D. N., um prefeito mu·'

nicipal, do P. S. D. e uma jO'vem professora,. dI>
U.D.N.

.

No primeiro ato, o Govcl:nador, novo no cargo.
resolve demitir o diretor do grupo escolar da k>.rrlf'
do Prefeito pessedista. Para substitui-lo, o diretórw-;'
indica: a: jovem proféssO'ra, correligionária entusias-
"ta, com muitos serviçQS aó partido.

No segundo atO', a jovem professorl;l-. já e;.1.á tio:'
exercício, do; cargo. Um, dia, encO'ntra�� com o pre··
feitO',

'

também- jovem. E, desse encontro, �asce DJI1"

,fUrt, que chega a namorico, vai a. namoro e daí a
noivado.

.

No terceiro ato, O' diretório da U. D. N. inter�
vem e pede ao GO'vernador a demissão da correli
gionária" que' traiu'o partido, noivando com o Pre
feito. O Governador reage: -·Então-essa-jovem-uiw'
tem o· direitO' de (la8ar? Demití-Ia; por isso" é moDS
truosid'ade' qu� o meu Govêrno não praticará ja-'
mais.' Não' m-e 'peçam torpezas como essa! Seria ullla,

jndignidade!' Essa jO'vem é útima diretora, estimada,;·
ctmlpetente, digna.

Castiga:·la porque y.ai casar-se, ê desiludi-Ia'
da noss�r"pregação cívica. E', esquecer os serviÇO!'"
que pre�tou au nosso partidoLSe hã um ato que não'
ptatí<lwei; por· ilegal e imO'ral� será êsse, de exoné
rá-faI'

No? quarto' ato, a jov.-em�,professol.'a e o jov_:'
p.refeito' se' casam.

No' q�into, ato,
para um lugar bem
g.nrlíadissimo; ..

o . Góvemador l'emove a joveJII
longlH _

"
E� 'cái, o passo" enver�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


