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CONSELHO' DE 'ARANHA:

"Ou Getúlio S-ubstitui o Gabinete
Substituirá Getúlio"

Em

mente o sr.Osvaldo Anl.-' c.rescentoll -. es.tive
com o

I
De

surpres.a
recebi o pro- I

Ele explicou qu.e
eu não

nha, ao ser abordado pela' sr, Getúlio Vargas, com o nunciamento do sr, Odilon! dei resposta, A::..; coisas es

imprensa. \ sr. Odilon Braga e com o Braga; que me citou nomi- tavam nestes pé quando de-

"Neste sentido - a-' sr. Otavio Mimgabeh-a.· nalmente. repente sai êste ministro
com uma declaração inso
ma. Devia êle dar o nome

dO.8 indivíduos, que estão
querendo perturbar a: vída

política .

.i\credfi'o·-que suas refe
rências . não se diriam a

minha pessoa, pois ainda há
um, três dias recebi dele
um telegrama, desejando
saúde "ao eminente e querí
do amigo".
- "Não tenho compromis

sos com o sr. Getúlio Var-
.".

gas, nem c·om nínguem" -

TEMPO '
disse o sr. Osvaldo Aran�a,I acrescentando:
--: "Meus compromissos

P
Previsão do'. tempo até às são com o Brasil. O que eu

releadíam depôr O Governador e raptar 14 horas do dia 12'T • propunha O1'a que a U.D.N.
Tempo - Bom. Nevoeiro. apresentasse, por escrito,

O eh·ele. do' L·eg .•íslatíve -_Temperatura
� Em eleva-! um esquema de ação, que eu

çao, I levaria para o sr .. Getúlio
MANAUS, 11 (V. A.) --. vernador .1'.1'. Marques Sil- dado positivo sôbre o assun- nenhum dado concreto que Ventos _' De Norte a Les-! Vargas e, provavelmente,

]j'oi divulgado que elementos f veira e o presidenjc da As-. to, Efetivamente, recebi um poaitivasse tais ameaças. te, frescos.
.

! iria advogar pela vitória
políticos promoviam um mo- seràhléia Legislativa,' sr. telefonema do sr. Marques Já estavam o S1'. Marques Temperaturas Extre- 'desse esquema.·
sim que deveria explodir na 1 Ney Raidol, declarou-nos o Silveira informando-me de Silveira, o comandante do más de ontem: Máxima 20,8. i Sou amigo do S1'. Getúlio
noite de 6 para 7 do ,correu·· '31'. Ma ia, que aqui se eu- que tomara 'medidas pre- 27° B. C. e o comandante Mínima 13,2. !Vargas e as nossas diver
te, Com o objetivo - de .depôr contra tratando de ínterês- ventívas contra possiveis da Polícia Militar tratando ,).:.�_._......_-....___,..! gências políticas não se mo-

.

�) governador em exercício, se do Amazonas: ameaças à segurança pú- do assunto, reinando calma difícaram. Já Jhe disse des-
81'. Marques Silveira e rapo' -- "Não tenho nenhum blica, mas que não tinha .na cidade". Schacht no. I,,·-a- de as nossas origens: eu

�r opre�dente da Assem-�.. souumdemo��aeilleu�

:;:i:x�:c�����tiva Estàdual

-I /'0' ·EFOR.MA . DO ·MI·NIS·IER10 E'.. Cl���:uR!, ca�\a/�;) ��)ã,� :�l�O��:���. �:�:e :�e�:=�!:'
.

Assumírta, então, o go� di 't' R
sr. Hjalrnar Schacht, famo- para um ragnos leu. es-

vêrno o desembargador Ar-. ta saber se êsse ministro
so perito alemão em econo- -

�iia.�do
Peres, presidente do I . FATO CONS.UM.':.Ano mia e finanças considerado estará ou não autocízado pe-

Tr-ibunal de Justiça do Ama-
_ corno o "mago das finanças lo presidente", diz o SI'. Os-

zonas.
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� ·'Ef'-t'l·".Q· com o sr. Ge·

�. Iífi ·I·t.,· .: �
-

�.üvra..s IO{"a.:rn �l:onunCla(taf1 ,,:tas e a yem, con otme es- J )làS 1 U rmas 'i:.i5 . ;!Ora:; com '(I sr. ;:,c lac 1 a ·irmo·L.< que ." r ....

'..ia -p0 1 ,ca· mIl aI. CUJo::;-,·· .-. ' r.<.' ..
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- d"d 1 t'li Vargas há dias para

.. l' 'À,
_ t.;-·,: 1 '.:<ent)'o. do ·,.,;,at�te peJo (epu- ava reso V} o . as ec araçoe.s o mmlSU'O VIera ao r[, a pe J o CtO u o ' .

l:',{)Jnau{)8 uno ·es ·ao :;e1,( o .
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Cd" F' O' ,. d ·t· f' 1 ' J t' '. ." M d h e'poIld 'r ao seu l'ntere�
. .. h' d
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E b cu. '.0 J 0Ee r'lY!(lO. e1'1'az,' eplSO(il0 escn -o 11:.- na us Iça:',
.

pr·emIer .i: ossa ego . co.rr 8 e ,-

·!)tl.gos a OIS meses, m 0-,
b' I '1 ••••�••�......., ••__*••�.""'W.J'......_.......,.__........,._............._._...".t'.".._w_........- .........·._....- .....·.·.".-_·.'_· se pela minha saúde, quan·
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1- ,', 1 apus ser rece. IC o pe o sr .

..ui o mOLlm eu la SIC o (1]vU -

" . '1' 'ir l'
. .

l' do estiv� doeu.te. Fal�i-ll1e-' ",em lO argas e e ll'lgme 0-
lraflo pela imprensa, o go-

1Mb N
· d d·f· ld d d rgaUl'"

w ,a' um grupo de colegas t t
.. as 1 ICU a es e o .•

vêrno não distribuiu ne-
,,€us que aguardavam a vez ",por' ,'an- e'·5. ·ano ras, avais zar um ministério de párti-

nh.uma nota em tôrno do dE" 'd d .1

.

de falar conl o chefe do go-
os. a neceSSl a e uos

.assm1to, �

A I A
-.

N t
melhores p'ara emuldararem

,... b l'
vel'no. t t::sa e-se, toe aVJa, que o

. " , no an ·.CO or e o govêrno. Disse-lhe clara-

governado01' 1VI.a�.qUes. Silvei-I El:f� �l� de auchel:�la aos ménte como amigo que o po.
1'3. procurou o comandante COngles�lstas, DepoIs de GLASGOW, 11 (U. P.) Entretanto, por conside1'a- 35.000 homens, isso consti-

vo deseja que. êle mude êsse
._'n. �70 13. C., coronel Ma'I'J'o' breve dIalogo com o S1' Ge- .

C·om·eçaram eS'+a TIO' I·t··e·
.-.

t
'

aI enas pal·te e'o con-Jun
" .. '" v a VelS· que sejam as propqr- TU ) c • ".\.' •

-

ministério;' Se êle não o

Machado e o comandante túlio Vargas, na saída, en-. cOl1centl'ar-s.e em Firth of ções dessas manobras nas to de exercícios do mês em
substituir o povo substitui-

da. polída militar, tomando quanto aguardava que Ó. sr. Clyçle navios de guerra de q�ais tomarão parte_ ��O na- curso.
., a" rá Gehllio".

,algumas",_. medidas.,(le pre- AntôÜio Mal'Ía conclU1sse _todos os tamanhos para as Vl0S, cen,teuas de aVlOes e
_

_(Contmua na 3 pag.) Afirma o sr. Osvaldo Ãra-
.caução. uma exposição que' parecia manobras que constituirão -

h
ter interessado vivamente o uma advertência ocidental B·· r'des encerra' a

n a.
.

.

ern·a .... - "E' preciso que se for-
;JresidenLe, pois este pes- li Rú�sia, de que deve ;1bs- ' A

i'me um governo que nsplre
'!oalmente tomava varías ter-;;e de intervir na Escan- -d J •'motaçõe's,'o sr. Jpsé Candi� 'dinávÍil Livre. sua VI a par ômen ar. 're�p�ito a todos, nós, Não

do Ferraz disse: Encouraçados pOl'ta-avi- _....�_--. RI.O, 11 C\T. Ã.) -- O ex- se�:r!:ee.q�:e eést:��!::�::�
-- "A refQl'ma vem mes- ões e pequenos navios auxi-

O ·.'ncl'deu.te EqOB
oresidente Artur Bernardes.' .
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h' 1 d
. I de das cOIsas que a.mesqlli-

mo. E acrescentou: � na- Bares além dé Gf.uzàdores, 1:01 .oJe a vo
.
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d
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turaI que (emore uns las, ::m��-:�uv����l�'���er:o�� dor ..Colombia ��l�el���.�ee�eai:��s �sa;��� .O��
...

B',..
....JI',..·.,...

\J_·'W_-"'.;."";,,·I
.......il'.;.W'�.'IoI...'W.-""w,.,-..

JI',d
..-.,.;.w..-....-......�

......................Ii!I4I•••••••�.....-�>!'<'>� 'qu� �ejam iniciadas, sexta· QUITO, 11 (U, P.) c- A tidos por motivo da sua de- rasl ,COI eco-

.DI-.ta·dura D1,··I,atar·,··mp·era. o· o.-·E:.·01'-.181' fl11:�aül:la.o1)�"Ia·�.. X, ienml.a.·'t·.a_,a.(.,s ;:. 11:��..e.(11:d.e�S respeito da ilTcurs_ão de for- eisão de encerrar sua carrei- '-

a o" Pr�s·'Idilot·" <.,

_

:.:: ,,'C_" ,,- ;as c.olombianas 110 telTito· ra parlamentar para, ,d-edi--·. . ti (} ti
.

c;ala que setao as malOl'€8 rio equatoriano, sob o pre- cç:or-sdeo ��.i,�t'�dmOeni:p�I�:�':: ·do M.�x···I"�Oda Ol'ganiza.c2.o do Tratn:do h�xto de aprisionar gUO'l'i- " , U "

CAIRO, 11 (United) ._ O poderoso Partido Wafd do Atlântico "Norte? até esta jh�i1'Os, a Cfuanceleria equa- no.
-

l\fEXICO, 11 (U, P.)
,cede

..
u à pl'eten�ão do exér�ito .e l'eso�veu esta noite

reor-1dab,.
e as m�iores nla�o�r:�s ;oriana inf.qrmou que os Ín- Sobre o gesto do atual de- O ,embaixador ido Brasil, A

·gamzar-se, ele acôl'do com a nova le1 que regulamenta a navaIS coletIvas da hlstOl'la <;identes ocorridos )1a 'iron- putado mineiro, ·falaram os dolio Cardóso de Alencastro
atividade dos partidos políticos.

-

.

em tempos de paz. te ira estão sendo resólvidos S1'S. Atilio Vivacqua;-lVIozait Gnimatães, entregou, ôntem
Os dirj.ge�tes do partido tomaram a decisão, de- Sel'ão" ademais os i)1'imei- diretamente entre os. r8S- Lago, Ivo <1'Aquino,' Fel'l'ai- ao p.residente Miguel Ale-

:pois que o exército realizou uma investigação 'em grande 1'015 exercícios da Organiza- pectivos ministerios do Ex- 1'a Souza e Marcondes Fi- man as"insignias da Grã

f!u?Jltidad.e de re's:idencias e deteve 54 dirigentes polí- ç�o do. Tratado do Atlânt!- terior e estão prestes a se- lho. Todos enalteceram o Cruz ·d·a Ordem do Cruzeiro
tieos, co, em que são cornbinad-as rem solucionados, não ten- patriotismo e as realizações. do Sul, como pi'ova de l'e-

O exército informou haver encontrado abundant.es fôrç.as do general Matthew do nUllca se revestido de
i
do _i,lustre pol�tico nlOllta-' conhec!merito'por sua obra

I!rovas comprometedoras. Segundo" anunciúu'ro�Pal'tido Ridgway, comandante· su- gravidade. lnhes. . de' l'eapú)ximação mais es�

�Md, êle será reorganizado por umà comissão d,e �'(i) premo' das força-s das po- tí:éíta €ntre
-

õ México e ô

pessoas e eliminm'á' t.odo aquele qHe em seus pl'ocedimen- tências aliadas na Europa, .--."....................,......,......,...."""'.......,..,.,-""'.......-.........,..........,..,..".....................,...-.... Brasil e em benefício da
tos condenar (1 exército. O exército, ·entretanto, informo'u ,do alm.irante Lynde MI; jr 1=" t

-

C' f
A

. maior harmonia internacio-

��e a 1icen�a para .qutro .altos funcíon�l'ios< �o Ministé- C0r'11;r:k, f:0m"nd:ln+-� �UT�"e- Lte vlno em
.

on e.rencl·a·s nal no continente.
no da Marmha fOI' {'anceJada para i:le _cXaUlll1ar poste- mo das forças navaIS do· A cerimônia foi realizada
l'iol'mente seus .documentos.

<

Atlântico,
.

.' RIO, 11 (V. A.) - O ne- o governador Amaral Pel" na residência pr.esidenciaJ
Os ditos funcionários estiveram relaci�nàdos com Serão também as prímei- nado!' Etelvino Lins, que xotQ,' tendo com este almo- de Los Pinos, na pl'esenç:a

compra.s no exterÍol' ,com a finalidade de fOl'llecer equÍ- ras mano'bras' da Organiza- vem de ser indicado, por çado no Palácio do J.ngá. do ministro do Exterior e

il.:tmentos para as f.ôrças armadas, Entr� os políticos de. ção dó Atlântico no Mal' todos os partidos. candidato A' tarde o senador pel'- ministl,o brásileiro da Fa
tidos nas batidas, dadas pel-o exércíto,'figuram dnÍs

.
ex- Báltico, o qual a Rússia pu- a sueessão do sr. Agartle- nall1bueano esteve na Cã- zenda, Horácio Lafe!', que

)lduleiros ministros e Seral El Din, secretárÍO geral do rece considerar com fre- 'nOll lVIagallli'ies, no govêrJlo, mara dos Deputados e con- atualmente preside a JUllb.

Pm:tido Wafd. Acredita-se •.que alguns. puliticas f()ram _q.llê:n.cía como-um !"la.go. 80· de. Pernambuco,. manteve fe.l'encioll., tambem, com o de Governadores do Banco
-4l.etldúi$ gômenh, cOmO medida de precaução. viético". prolongada cO!lferêncÍa com sr. Nerêu Ramos, [nternacional.

lHO, 11 (V. A.) -

«con-, assuntos. gerais <10 país.
vel'sei com muitos, inclusí- Pois cheguei á convicção

. Vt' e p�n�ipa�mente com o

(que
as. c?isas vâo muito mal

'Sr•. ('�tú1I6 Vargas, sobre no Brasil", declarou nova-
'-�---- .._---_._----- _-----_.

.�-.-",....."........-_.��.....l!!�<
.

� Om�'is antigoDiá- �
rio de S. Catarina ::

•

>
Ano XXXIX �

� N. 11.49) �
) . >
.:.,...»_�",---....w"";;"'....l

_'_�ww-.

�. DIRETOR

"� Rubens de

'J GERENTE

J
. Dominlos F.

'� de Aquino t
__ ·J'ó· �

Edição de hoje -' 8 pags.
..-------------_._----------'-----�------- -----

lO.Manaus Fracassou

FALA O SR. ALVARO
MAIA'

RlO, 11 (V. A.) _. A-pro
pósito das notícias proce
dentes de lV[unal1s, de que,
f{á abortado um ·1tlIDvimen
to que visava depo}' o io:

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

DR. ANTÔNIO nm MUSSI
Héd1c�

Cirurgi�-Cl!nica Geral-Parto.

Servieo completo e especializado das DOENÇAS DII SBNH'�

.AS. com moderno li mêtodos de diagnósticos e trstl'mento.
.

fl"L'POSeoPIA ...:.. HISTERO - SALPINGOGRAFIA -'... "i4BTABO:
.. LISMO BASAL
aadiõterBpla' por o�daa cur taa-El ..trocoaguiação Raioa Ultra

",oleta '.e"IDfra Vermelbo.

Coftl!lult6z'lo: Rua Traiallo, n. 1. }O andar - adiflcl0 'do 110D-

.. "te.
flol'árlo: Das 9 la 12 horas - Dr. Ihaf>1.

Da. 111 to. iS horaa - Ora.• !tuj.

ReaidAncia Avenida Trompowlki. 8.

DR. A. SANTAELA
i Formado peta' Faculdade Nactonal da

•••• do Bruil)_
•6di� por wncutlo da Alliltbcla a

PHerat.

)lJediclna _ d.a

p.ieopata. 40 Di.trit&

,
.

•x-Interno dI) Hospital Paiqui'trico a ltanlclnlÍo Judici':ri(!> d.

o.pital Federal.
•x-interno da Santa Cua de Miseric6rdia 40 Rio da .raDairo.

Clfniea Médica - Doen�as Nervo....

Conaultórlo: Ediffcio Amélia Neto - Sal. t.

R_ldência: Rua Beeaínva, 1140.

Çonault.. : Da• .lII ti 18 hora•.

Telefone:

Consúlt6rió: 1.268.

itil!8idêneia: Us81!

-ÕR.�óst�BAH[A--S�B�COURT-
i ........1.1MIJDICO

CUmea Geral - PEDIATaL\
Ilua 1lI de MalÓ; 16 _. 'haja'

rUJIRIOULTURA - PEDIATRIA - CLINlCA GJJRAL

D. 7 (Larj'o 11

Receita para nlo d9 Oculó.
COllau)tório - Visconde de Ouro Puto o. ! - (AlUa d. Ca..

".Jo Horizonte) •

....Idêncla - Felipe Schmidt, 101.. - Te!. 16M.
---_._---._-.........__.__-_. .-

DR. ANTÓNIO MONIZ DE AR.t\G.\O
CIRURGIA TREUMATOLOGU

Ortopedia
ÇoIl.u�t6rio: 101(0 Pinto, 18.
Da. 11 b 17· díàriamente.

M�no. aos S'badol
Jla•. : Bo,c.iuva lia.

1''911' ••;71",

. DR. ROLQ�O: CONSONI
Ç1ru.aa Geral - AI� ClrlU'�. - II"I.U.... luJIer..

- Cfr,r�a do. TUlor.. -
.

1). "acu1d.de le ••diciJla da Uninrticl.da de SIo Paulo.
IIx-Aaliiteltte d. Cil'ur,ia dOI Prof.llorea Alípio enfeia

N«to • 8)'lla .atol.
Ofl'1lrlia do. a.toma.,o, velieula e viu biliar•• , lnt..tilloa dei.

.... e ,lIroiló. tirojde� ria•• pr6ltata, benlr., 't.ro� ovário. _ trom

.... V.ricoeele,· hldl'oeêlé, �ariJl" _ h6Jl1ÍA.
Coualta.: Da. I ãl & hora. rua FIlipe Se.bmidt. 21 C.•.obrado}.

- TeMeue: 1.198. .

....dê.d.� A".Didl Trompo'luk7, '1 - Tal,ton. 1.714.

DR. MARIO' WENDHÁifsEN'
_. Clínka . médi� de .dnlt.,.· e �riantàa

. .�}Àt�ialtórfCt -:- Rna Joio Pinto. 10 - T.l. M. 76••
.

"'·Coulllta.: Daa ...à. 6 hGraa.
�., Ile.ldpucl.� &ua tste"'9l1 JQniol'. U. Te!. �U.

"

DR. TOLENTINO DE CÁRVALHO"
Allerlel�OIIlDeuto "eDl Pôrto Alecre e Buenoe Alr••

.

" OtWID&$,,_ ,N!alZ :.... GARGANTA
. Cen�"ltótlo"- Joio ;Pia�,� ISO_ i........,

'. ,';·"Di\\r:il!l�e.nte. ,(J�I Ui às l� hora.'

I
I
I
!
I
j

DR. I. LOBATO FM..HO
Doenças do apa-relt.o respiratórto
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULMOaS

Cirorgia do Torax
Form ...do pela Faculdade Nacional de Medicina. Tisio!oplta ,

Tisiocirurgião do Hospital Nerêll Ramo.
Curso de especíe lizacao pela S N. T. Ex-interno e Ex-auiatente de�

Cirurgia .(j� Prof. Ugo Pbiheíro Guimarãea (Rio),
Consultório: Rua Felipe Schm;dt n, 118,

Diã-rlamente, das 16 às 18 horas.

Res.; Rua São Jorge D. 30.
._, �. "

.

,
,

o

DR. M. S. CAVALCANTI
•
eliniea exclusivamente de crlançll'

Rua Saldanha Marin'Qo, 19. - Telefone (M.) 7.e.

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
CUnica lIiIédiea - Boençal! de criança•

(Tratamento de Bronquites em adultos e crianç.. ).
'Consultório: Vitor Meireles, 18 - 10 andar.
B'lrário: Das 10,30 às 11.30 e das 2,3-0 às 8;30 borsa.
Pealdência: Aventda Rio Branco, 1&2 - FO'le 1.640.

DR. NEWTON D'AVILA
Ausente até princípio de Outu

bro, fazendo curso de aperfel
çoamento· de cirúrgica, no Rio

de Janeiro.

E S T ,\ D Oi
AOMtN lS'fRAt;h()

&edaçio e Oficinas. à rua Conselhetro Mab ....a.•1-.

Tel. 1022 - ex. POltal, 139.

Diretor: RUBENS A. RAMOS.

Gerente: DOMINGOS F. DEAQ\J.1Nt'HJ
Representantes:

Representações A. S. Ls ra, Ltda.

Rua Senador Dantas, 40 - (j" andaw.

Te).: 22-6924 - Rio d.. JaLlIJÍr.""

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira; n. 21 _. SO' .ná'árIr'

Tel.: 32-9873' - São Paulo.

ASSINATURAS !.
Na Capital

A.. . ' ' . . . .. Cr$ 170.011 .. ;

Sellte.tr1l ' ,
. Cr$'" tHl.O�lI"

No Interior

An-O • • . . • . . . .. Cr$ 200.1111'.

8efti'�àtre ... , . .. . . . . . .. CrI J i0.8Ih·
Anúncios medrantee euntrâto .

Q. originais. mesmo não public.a.d<l.'a:.·"U .._

.tevolvid08.

.A di reça o não ee res>�-3aebH'in Ile!o, cÇ!U,.'_

erattioo!l noe a;rti,08 aasrnados.
----_._-- , .... - ... --_.__ .._

DR. ALFREDO CHEREl\l,
C�ITIiO Naciond dt! doenças menlai.

Itx-mntor do Hospital Colônia S"nt·An•

Doença·" nerV081).8 e mentats.

Impotêf!da Se:tllal.

Rua Tirs.d-entea n, 9:

Consulta" .das Iii à!t' j'j} boraa.

FONE: M. 798.

Res.: BUli Santoa Saraive, �" - t:atreito"
.,

ADVOGAD,OS,
,!QR. CLARNO ,G. GALI",ETT1·

- APVOGADO-
"ua Vitor Melrellell. 60. - Fone 1.468. - Floriallólltl»a..

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

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
M�DlÇO

DOI Servlçoll de Clínica Infantil da Assistência MUlIldpal e Roa

pltal 4e.Caridade
CLINICA MJfJDiCA DE; CRIANÇAS II ADUL'.'OS

- Aleraia -

DR� RENA'fO"RAl\'lQS DA SILVA"
- ADVOGADO

Rua Santos Dument, 12, - Apt. 4.

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA,
--.--- ....--_.---

- AJilVOGADO �

Caiu I'o.tal 156 ...... Itlljaí ...:.. Santa Catartna
/

DR. THEODOCIO MIGUEL ATHERINO'

Fon.: 781.

- ADVOGADO -

.

Rua Trajano n, 12, }O .,ndar••ala n, 1 - Editído Si. J..._

{Escr. Dr. Waldir Bnsch.}.
Telefone - 1.t-t9.

Navio-motor "Carl Hoepcte"
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

Viagens entre FLORIANóPOUS e RIO DE JANEIRO:

Nscalas intermediárias em Itajaí e S-antos, sendo neste último a,pena>'!

pa·ra o movimento de passageiros_
PRóXIMAS SAíDAS:

IDA
de FfJOUS. de ITAJAt do RIO

DR. ALVAP-.o DE CARVALHO
Doen-ça& de Crianças

CO:Qsnltõ-rio: Roa Trajano s/ii. Edif. São JOfll" - 1· andar.

I
Salal 14 e 16.'

. '.

Residência: Rúa Brigadeiro Silva Paes, a/n. � .0 andar. (ell'.
. cara do Espanha).
i

.unheral-
t

..

Atende diãrtamente das 14 b.. em diante.

i-

Cou�Jt6rlo � Ke8idêíiei. - Rua Baleio Viana

.. 1Ialo} - J'lorian6polil.
"erirlo: 8 li 1.2 hora. - Diàriam.nte. ! .

DRoLJI•°G8U-EoRUVIRDEOSm-ONADRJA'Z III FG-AO-RNG-AN-S-ETA-C-A-- ;,' Consultório: Rua Nunes Machado. 7 - CODlIultu da. 10 à. 1f.

ESÍlltcialillta do Boapltal
'

• da. 16 ãs 17 horas.

.edarna Aparelhagem. I ResIdêncIa: Rua Mlilrecbal Quilherme, • -

Limpada de Fenda - aeIrator - Vertometro etc. Raio :1.' (ra- i
l1o,rafi81 da Cabeça) - Retirada de COJ'POI Iilxtranho. de Pnlmão

!

•••ofall'o.

19!5etembl'o
210utubro

1410utubro
26,lOutubl'O
'1 !N-<>'V'etDbro
19/Nowmbro
2./Derembr_o
14/1)ezembl'o

l!:::;'Setembro lS/Setembro
24/Setembro 25/Se-tembro
7fO-utubro 8/0utubro

.l.9/0utu.b·ro 20/0utubro
8.l/0u-utb-ro :te/N@,vembro
12/N.o'V'embro 13lNervembl'o
Z4/N:.ov·embro 25/Novenibro .

7lDezem�o 8/Dez-embro
1.9/Dezembro 20/Dezemború

17/Setembro
M/Setembro

. 12íOtitubro
24/0utubro

ii/N{)v-eTllbro
11/Nov-embro
�o.;No'\·e.mhro
12jDezembro

VOLTA
de· S.�N'fOS

.,

() horário de F-lnrianópoHs será às 24 horas das datas in.dicadas.

Pat'R mais informações dirijam.lse à

EMP�SA NACIONAl. DE NAVEGAÇAO BOEPCl{B

Rua Deodoro - Caixà Postal n. 92 - Telefene: 1.2:'1.2;
- FLORIANóPOLIS -

Sabã,o ..

\7irgem Especialidade
da Via. WBTZBt INDOSTRIAL-Joioville. (marca. regtstra�iI);

T(�rna a roupa branqui-ssima'
- .

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

t'armacias
de PlantãO'

}\rU:S DE SETEMBRO'
80 Sábado (agôsto)

Farmácia Espel'ança - Rua.
é.:onseIheiro Mafra.

31 Domingo - Fa:rmácis.

Espel'ança - Rua Conse
meiro Mafra.

(; Sábado Farmácia.
S,ant·o Antônio - RU2 Jf)ã�
Pinto.

7 Domingo - Farmácia.
Santo Antônio - Rua J.!Jã6'
Pinto.

, 13 SâlJado - Fal'mâ.cia
Catai'inense - Rua Traja;.
no.
14 Domingo· -- Farmãeis.

Cat.arinense - Rua '1'l'a�
no.

20 Sáb�do' - Fayrná.ei.,
Noturna - Rtia',Ti'ajan�

. 21 :.D'ómin.go·· ---". Fârmáci..
. No-tu.l'lla -- R:u.a TiajalH)'.

27 Sábado - FarmáciJ;.
ES.perança - Rua Cons&'
Iheiio··l\<IafÍ'a;
28 Domingo � Farmátil!>'

Esperança - Rua Conse-
lhéiro Mâfra.

O serviço notl1rn� serÍJ
efetua'do . pelas Farmáejas
Santo .. Antônio, "MO'de:l'1l2i �

..

Noturn.a, situad'as às .' ruas
.To.ão PintQ,� Traja,no ·n. t'7�'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\Vida·. Sociall Balões e Pandorgas
.sNIVERSARIOS

Srta.. Irondina Cordeiro
Duha

''1' t:ans(.;orre llOje, o an iver
, :iri,', nataiicio da distinta
'�é'ój l;óJfÍ''.l!t.::t f roudiua c. Du

:t;,�;., filha da exrna. viúva

Jnl:5 Cordeiro Dutra.

:FAZEM ANOS, HOJE:
,

- Menina Madi-Tel'esi
,.·h filha do �1'.lVfal1oel dosJ.L_l�,..:" .

}. njos, proprtetário do "Sa
,1;:,0 Minerva",
- Sr. Osvaldo Cândido de

Sf1tl'za, auxiliar de "A Gaze
�ft'''.

- SLa, Dalva Maria CU-
n�;nh:1.
_., Sta. Alice Barreto, fun

{!;Ol1;Írill pública estadual e

,'{,h'l'rlt'nto de destaque na so-

'f.;eda.de local.
,<

- 'Viúva Anita Freitas
,

M�kow Ieski."

-- Sr, J ocel ino de Ol ívei-
Yã..

- Sr, Thomaz Pichei-ing,
�mprcgado, da Secção de
Fernge!1;, da firma Carlos
llryepcke S, A, Comércio e

, Indústr!».
- Sta. Anabela Leandro

, tÍ[� Silva,
- Sr. Orívaldo Climaco,

"'l1fidal da lVlarin ha l\ierC1l.11-
l�' I.- Sta. Elisa Auta. Costa.

- .._._-----�-----

12 D ESE'fEMBRO

A data de hoje 'recorda-
'r.t6;; que:

'

- em 1.631, em Abrolbos,
tr;wou-�e ,a batalha naval
ilLtre a esquadra hispano
:)}3rtugueza, ou, armada do

Cenel'itl D, Antônio de 0-

''(pendo, e a esquadra ho1a11-
.ueza do General Adiaen Ja-
118zoon Patel';
- em 1.711, a e:�quadl'a

":lranceza de Dugl1a.y-Trouill,
protegida por censo nevo�i

xo, aproximou-se da barra
,rlo Rio de Janeiro e forçou
a sua entrada;

- em 1.816, o FUl'riél (3°

Sargento) Atanásio Lopes,
{!om 13 milicianos, recusa

l'l),ffi render-se ao Coronel
,Andrés Artigas, que invadi
:ra o território das Missões,
� mDl'rem combatendo, en

trincheirados 11a casa da ,es

tância de São João Vélho;
- em 1.831, em São Pau-

1o, nasceu o poeta Manoel
./t..ntônio, Alvares de Azeve
:do, vindo a falecer em 25 de
:abril de 1852, no Rio de ,Ta
-�eiro;
- em 1.837" Luiz Alves

<dI! Lima e Silva foi promovi
-do a Teneúte·coronel e de
Eignado auxiliar o consultor
do Ministro da Guel'l'a Se
''bastião do Rêgo Barros;
- 'em 1.854, um Decreto

JmIlel'ial criou o Instituto
(lOS Meninos Cegos, sendo
'i'l"ugul'udo quatro dias de-
Jk:Jis;
- em 1.866, em JaÚtití

'Corá, entrevistm'am-se 08

Cenel'ais Flores e Mib'e com
� Ditador 801ano Lopes, não
l1',sistindo a conferência o

General bmsileiro Polidol'o
na Fono;ecn Quintànillul
.JJI'dão;
- ,em 1.893, entre,iista·

jl'<\!n-se o" General Flores e'
'l"elH:nte Tr::ja;1.? iC,<1ryalho. :Andre N do TadR'3CO

(MANUEL :FEUREIRA DE MELO)
Os pesquisadores, os homens dessa raça que

um poéeta chamou um dia, de "escafandristas
do passado", não descobrem apenas vestígio de
raças humanas extintas, de especimens de f'lô-
1'12", e üiunas desaparecidas, não descobrem ape
nas u idade de determinadas regiões e retratos
de au tiguisaimas revoluções do globo. Vão mais
longe, reconstituem e revivem homens, animais,
coisas 'que viveram há milenios ou há milhões
de anos. O velho Cuvier, baseado numa fração
de esqueleto ósseo, reconstituía animais contem
ponâneos da aurora dos vertebrados no mundo.

Das escavações, dos cofres misteriosos que
guardam vestígios e utenailios de raças extin
tas, os escafandristas do passado vêm, através

<dos séculos, arrancando verdadeiros souros pa
ra os cientistas.

Entre êsses objetos de idade idas, quer nas
pirâmides, quer em monumentos mais antigos
localizados na Ásia e na América, os pesquisa
dores encontram sempre brinquedos de crían
caso Não é, pois, de hoje, mas de um ontem pró
ximo, de um ontem longínquo como .H antiga'
Grécia, o Egito dos faraós, a Indía, que as crian
ças brincam e que os homens fabricam brinque
dos especiais para elas,

Há "moelas" nos brinquedos das crianças"
como há modas para os homens e mulheres, Ca- ,

da- século, cada etapa de civilização traz novos

brinquedos e põe no olvido brinquedos anti
gos. Mas há brinquedos que resistem à moda,
que atravessam incólumes, gerações e gera
ções 'como a boneca. Dos buinquedos antigos,
que resistirem ao tempo, muitos ,pertencem 'à
categoria dos bons brinquedos, dos brinque-
dos ilJ.ofensivos, outros, 'em número ménol', per
tencem à classe dOR brinquedos "perigosos",
dos brinquedos nefaRtos e, entre êsses se colo
cam 9 "papagaio" e o "'balão".

E' vel'dadé que êsses brinquedos, sa'bicla-,
'men te e provadamcllte dUl1 inhos e perigosos
vão desaparecendo aos poucos, mas ainda exis
tiam continuavam a causal' danos enormes,

principalmen te nas cidades.
,

Para uma cidade Como a nossa, por exemplo,
de casario antigo e justa�posto, de ruas estrei
tas e rêde elétrica toda aérea, êsses brinquedos
não só ca�lsavam uma série de prejuizos como,
punham até, em risco a vida das crianças, a se

gurança das propriedade" e da ilumÍ11ação pú
blica,

Nada mais justo, pois, que a,; au:oriduc1es

públicas, em ação preventiva, promoveHsem me

didj;ls e exercessem uma fi13calização severa no

sentido de, evitar êsses brinquedos. pur exigên
cia do próprio progresso e da seguran(;a pú
blica.

, Embol':1 re,<::onheçamos, e aplaudimoi" me;;;�

mo. os esforcas desenvolvidos e os resultados

alc�nçados p;1' difenmtes õrgãos da administra

ção pública, lamentamos que as contingências
atuais venham privando as nossas crianças de
muitas brincadeiras proprias da idade, váriqs
das quais já só conhecem através das COl1\'erSaS

saudosas de seus pais.
,

'

Já agora, em que as "pandol'gas" e os
' ba

lões" estão condenadas ao desaparecimento, a

figurarem àpenas J10,museu das nossas- recorda
çõe� infantís, depois de uma heróica l'esistên
;ia ii acão do tempo, queremos fixar, aqui, mais
felizes "que os ,110i:lSOS filhos o nosso agradeci
mento. o nosso preito de saudade, a êsses dois
brinquedos que nos proporcionaram tão .agradá
veis momentos na infância, ..

.�·w ......._.,., ...·"..�--......""",�·..,iIt'o"......

sr - xr ",z'X'7-a '_ .-'_ --37 a
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Assembléia Legislativa

Clube 12 d. Agosto
PROGRAMA PARA O M�S DE SE'l'EMBRO
D'omingo - Dia 14 - Soirée, Domingo - Dia 21 -

Soil'ée. - Sábado - Dia 27 - Soirée.
As Soirées terão início às 21,30 horas,
TÔdas 2as. Feiras, sessão de Cinema, início às 19,30

horas,
Tôdas 4as. Feiras, Bingo e Cinema, início às 20,30

horas.

AVE:NTURAS

I fmnortantes
iM BDfibras

va explorando o serviço. i\81alsIncompatibilidade
J 'I'ropas norte-americanas

A Câmara Municipal de
'h, , e francesas terminaram ()-

'I'angs ra consultou se há I AI
" a, ,

je suas manobras, na e-
incompatibilidade no caso

I �anha.de um vereador exercer c:u:- Fôrças francesas ainda
so de sub-delegado de Poli-

realizarão outras manobras
cia.

antes do fim deste mês .

Drama do Calvário
Ridgway e seu cornandan-

Eativcram em visita à Ca-
te do setor sul, almirante

sa, o j{ev. Frei Daniel e o
Robert Carney, encontram ..

Dr, 'I'olentino de Carvalho
se na Turquia, assistindo às

que convidaram os 81'S.
manobras próximo da fron

Deputados para a repríse do
teira 'russa.Drama do Calvário, que será ,As tropas sob o coman(,�olevado à cena na Colônia
ele Carnev efetuarão símu-

* O ônibus da Emprêsa H J ,
. Santa Tereza, com a partrcí- lacres de operações na Eu-

* * Auto Viação Catarinen-
'"'

J pação de 200 Ieprosos,
ropa meridional.se que transporta a ma a

E d Ordem do Dia
S,abc-se também que II apostal do norte do stao_c. __ v •' Na ordem do dia foi a-

Alemanha, O" I'U�'''OS estãopara esta Capital, bem como
� 0_.provada a redação final de igualmente realiaando exer-grande parte de carga que

1
'

,

id ,diversos projetos de er.
C'lCl'O da meama natureza,não póde ser trazí

'

a nos vel.
-co •

,

f Não havendo oradores, o
A concentração para aseulos de passageiros, so reu

•'

. sr. presidente, a seguir, eu-
manobras aqui esta sendomu acidente, ante-ontem, a

_

.. cerrou a sessão.
realizada em duas etapas ;altura da reta entre T'ijucas •. ...

,� Itapema,
,........_.._-.w....__�

Hoje e amanhã, em Ffrth of
�sse acidente foi provoca- Acerfando Clyde, diante de Glasgow, e

do pelo péssimo estado em

I passo
quinta-feira em Fil'th of

flue, se encontra aquela es- O ••• Forrh, diante de Edimbur,
tl'ada, últimamente entregue, pública, porque funcionário go,
ao tempo. , , de uma coneeituada Cornpa- Participarão das mano-

Ora, tal fato vem colocar nhia de Seguros, vários ele- bras unidades de oito na
em máus lencôes o Govêrno mentes foram catados. Mas, ções da Organização do 'I'ra
do Estado que, contando não encontrado o correligio- tado do Atlântico Norte :.t
CHm um Departamento, cuja nário de confiança pa ra a- saber: Estados Unidos; Cu
númutencã,o custa ao erário, quela função, o Governador nadá, França, Grã-Bretanhamilhões; milhões de cl"Uzei- saiu, qual Diogenes, de hm- Noruega, Dinamarca., Bélgi
ros anuais. só tem vivido te'l'l1a à mào, procUl'a11do oca, Holanda- e a remota No
bUl'ocl'átieamente; fugindo, homem para dil'i!;ir atluêle va Zelândia.
-assim. ils suas finalidades importante departamento es-

_......_�'fo#WIlue são as deeorrentes da tadual. Por enquanto - ao

.;�onsen,'acã() das, estradas uue sabemos - apenas um,
.,�ue serv�m à coletividade. �té o momento, teve convite
QUê se não rasguem novos oficial do próprio governaJl
:aminhos pelo interior de te e êste é o sr. Ricardo Sch
:'lanta Catarina, ligando vi.- wanke, coletai' estadual na

ias às cidades. cenü'os pro- Laguna.
:Iuto:res aos consumidores. I .

A ser ve:'dac!eil'a a notí
.linda j::il"::' :!S30 pude haver Cla qt!e aqUI velCulamos, po
excusa, se hem fiue não d� demos afirmar que o Govêl'
':ôda jusfificável. Mas, qtl€ no, aié que enfim, procura
não se C<)ilSel'Vem as que ai acertar o passo, repondo os

,estão, s�rvindo o povo,

I
homens nos verdadeiros car

:nmsfm'mando-as em verda- gos, aproveitando e�ementos:Ieirag fábricas de quebra- I que conhecem do rIscado e,
oecas IS inadmis:5ivel! fÍlwlmente, dando a Cesar o�

Sa�ta Catarina, nos Go- que é de Cesar ...
vêrnos que antecederam ao

,.1'. lrineil Bornh�lUsen, sa-

bem-no todos, figurou como

uma das principais unidades
da Federação com o melhor
plano rodo\'iário, servindo a Vende-se uma casa cOluercial

quantos aqui viéssemo As t:stabe!ecida á Praça 15.

vias de comunicação que en· lnforluaçóel nesta �edação.
tão tinhal110S, eralll tÚdas

_ _._ _••;. __ _,._ _ ,jo&.�dignas de um Goyêrno que
arrecadava impostos empre
'Fundo-os em benefício do po
;0 e nãu em prbl do confôr
t.o dos que administram a

�oisa ])ública.
O fato que acima regista

mos, que se verificou com o

ônibus que transporta a ma

la do Correio do norte do Es
tado para esta Capital, iden
tifica a época em que vive
mos, infelizmente, porquan
to os contribuintes do rre_
souro estão saturados de .....
não sentirem os resultados

A sessão de ontem foi pre
sidida pelo deputado Protó
gen es Vieira.
Recurso do sr. Afol1s0 De

lambert
O sr. Afonso Delambert a

'presentou à Assembléia, um
. l'eClll'SO contra a resolução
da Prefeitura Municipal,
que autorizou o funciona
mento de uma linha de oni
bus para Barreiros, com pre
juizos da Empreza que esta-

Vende-se
Mobilia sala jantar:
1 'mesa elástica
'6 cadeiras
1 balcão
1 cristaleira.
1 rrresínha redonda enver-

'nÍzada.
..

Rua Feliciano Nunes Pi
res, n. 12.

��iag��_s" IJIHÉtAS
f�º�j�"9ftoliS 7 RIO Ás 3àsc
FflQ[ls.�. '/iULO'-,,-RIO " 4a!.
FrOllrf;':.CUIIITIBA-clno AOS SABS .

.

"YSE�RyjÇ()S: AÉREOS
'.

'RUtEIRO DO, SUL

Vende-se

,Cap. João Donato de Souza
MISSA DE 7° DIA

A família do Cap, JOÃO DONATO DE SOUZA, p:o
fundamente consternada, agradece a tôdas as pessoa�
que c'ompal'eceram aos funel:ais do seu, pranteado paI,
bem como convidam para a MIssa de 7° ,dl�, que pelo seu

eterno descanso mandam celebrar no dIa 16 do, corrente
às 7 horas na Igreja N. S. de Fátima, no EstreIto .

Antecioadamente, agradecem aos que comparecerem
a êste ato de piedade cristã,

CALDEIREIROS
CRAVADORES

dos impostos que pagam, a

não ser na construção de
palácios, palácios e mais ]la
lácios. , ,

' Precisa-se no Estaleiro Arataca

ZE-MUTRETA
,(

"

;:1,
,
,

• • •
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Hoje a despedida do MOllte�Alegre
Enlrenlande o conjunto do Avaí,' despede-se, esta DDit" do publíço esportivo ilhéu,
o forte esquadrão do Monte 'Alegre, vice-Iíder do certame paraaaease.: E' enorme

o interesse dos florianopolitanos por este sensacional encot)tro.

"O Esportivo
"._..",. �-.,....----••-.-.J&._-_. ._._•••_�.-.- ._ --- -.----._....,-.�_-_ _. &

-

-_.#� �_.,.-_-.-_-_7.._ -.·.-.-_-.-aJM ·_· .- ---...- _-w·_·_ ---.-...--.--:--..-.- - _.�

o
"

"

.ÉCOS DO ANIVERSÁIÚO DA A. A. BAR
RIGA·VERDE

O TORNEIO DE ESGRIMA.-

DUAS BRILHANTES VITÓRIAS DO CAM
PEÃO PARANAENSE

CARLOS RENAUX X AMÉRICA,.ATRA�
çÃO DE DOMINGO EM BRUSQUE

A "Associação Atlética Barriga Verde" em come

rr.oraçâo ao seu 13° aniversário de fundação, trouxe a

esta Capital a "Sociedade de Ginástica Porto Alegre
, SOG:IBA), para participar dos referidos festejos, sen

d,) rea.lizado na Sala d'Armas do Quartel da Polícia Mi-
1);;ar e Torneio de Esgr-ima, e entre as duas equipes, sob
fi patrocínio dá, Assembléia Legislativa.

As Provas de F'lorête, Espada e Sabre, tiveram co

.mo patronos respectivamente os Clube Doze de Agos
,

to, Lira Tenis Clui:)e e Clube Atlético Catarinense.
Na Prova de F'lorête conseguio a "A. A. Barriga

Verde" belíssim,!): triunfo para o nosso Estado, com 5 vi
tórias e 4 Derrotas, Participaram dessa Prova os se

guinte..,> atiradores - Da "A.A.B.V,".:
1 _- Ruy Stockler de Souza, com 2 vitórias e 1 der

rota;
2 - Leonel Timoteo Pereira, com 2 vitórias e 1 der;

3 - Carlos Hugo âe Souza, com uma vitória e 2 der.;
Da SOGIPA:
1 - Renô 'I'odeacríní, com 2 vitórias e 1 der.;
2 - Ricardo Krapf, com 1 vitória e 2 der.;
3 - Ernaui Morandi, com 1 vitória e 2 der,
Na Prova de Sabre classificou-se em 10 lugar a

equipe da SOGIPA, com 5 Vitórias e 4 derrotas. E' de
notar-se que esta prova decidiu-se no' último toque, pois
estavam ambas as equipes empatadas em 4 assaltos e 4
toques. As equipes eram as seguintes:

1 - Ruy Stockler de .Souza, :2 vitórias e 1 derrota;
2 -- Leonel Timoteo Pereira, 1 vitória e 2 derrotas;
3 - Carlos Hugo de Souza, com 3 derrotas;
Da SOGIPA:-
1 - Ricardo Krapf, com 2 vitórias e 1 derrota;

2 - Ernesto Wildner, com 3 derotas;
3 - Gerhard Theisen, com 3 vitórias e nenhuma der.
Na Prova de Espada, novamente conseguiu os lou

ros da vitória a briósa equipe sogipana, com 7 vitórias
c 2 derrotas. Participaram os seguintes atiradores -

da Sogipa:
1 - Renô Todeschini, com 3 vitórias, sem derrotas;
2 - Werner Heidrich, com 1 vitoria e 2 derrotas;
.3 - Ricardo Krapf', com 3 vitórias, sem derrotas;
Da "A:A. Barriga Verde":
1 - Ruy Stockler de Souza, com 3 derrotas;
2 - Leonel Timoteo Pereira, 1 vitória, e derrotas;
3 - Carlos Hugo de Souza, 1 vitória e 2 derrotas.
N 'I'orneío Individual de Florête, participaram os

seguintes atlradores, com a classificação obtida:
lo lugar - Gehard Theisen, da Sogipa (obtido após

fi barragem) 4 v. 1 d. A nossa conduta, apesar
20 lugar - Ernani Morandi, da Sogipa (obtido após do abandono do gramado no

a barragem) 4 v. e 1 d. ".
g g30 lugar - Ruy Stock de Souza, 3 vitórias e 2 der, \'"Ia em com se urança

40 lugar - Carlos Hugo de Souza, da "A.A.B,V.", CA1VIPEONAl'O CATARINENSE DE

I dcom 3 vitórias e 2 derrotas; BOLÃO e rapi ez
50 lugar - Marcos S. Moen ich, do Clube Doze, com Promoveu a Federação Iís e Granadeiro chi. Ilha. 'Sú NOS CX)NFORrrAVEJS. """ICRQ-ONIBUS Df)1 vitória e 4 .derrotas; Ln

Catarinen:3e de Bolão, do- Foram sensacionais as -

RI-'�ID'''O''
.=

·S'"OL-*'RRA'SI'LBIRlO
.-

60 lugar - Edmundo .J_ Bastos Junior, do Lira com .

'I"
. .

.

Je t 't'
.

' .

mwgo ti tImo, o seu pnmel- pelejas, constituindo um êxi . « . »
ti erro 'as, ·sem VI orla.. I �

"

N T
. . . ,

Il
amc'eonato, que contou to o certame que teve como

D, ornelO IndIVIdual de Sabre, fOI a seguinte a '1 -, • S � 1 1 I vencedor o Coqueiros Praia I FI�rianó:pol1s - ltajal - JOlnviUe - Curillbb
classificacão: C�,l1 a pre.en;.-a. {OS )0 ?- ..... _

I
.,

.

. . mstas do Coqllell'O� PraIa Clube, vindo em segundo10 ugar -.
RICar do Krapf, ela Sopipa, com 5 Yitó-I Cl' h A" B

'

V d lll.gal' 'c" i'ssoeia.:ão Atlétiol Age'".nc,"a __
liua DeOOoJ'o esquina da

rias, sem derrota. ' �ve, -"'.�""'. ,arl'lg·a. e�' e,
,

' � �, Rua· Tenente SUveira
20 lugar - Ru". S d S 1 "A' B"<r" 1

At1l'udores de Flonanopo- Barnga 'yerde. I

.1 • e ouza, c a ,."',.. \. , com 4 .

Ivitórias e 1 .derrot�; _.
, ," H.... ------- -----

30 lugar - Emesto 'nldenel', da Soglpa, �om 2 Vl- 30 lugar - Leol1el Timoto Pereira. da "A.A.B.V."

IDf·· d B·
·

I N Itórias e 3 derrotas; e'Úm 3 vit.ória" e 2 derrotas;
, ,

lelna e Icre ela e y40 lugar - Zizimo Moreira, do Lira T. C., com 2 "i- ',,' 40 lugar Vemer Hoidrich, da Sogipa, 2 vitórias e 3

'

.

•tórias e 3 derrotas; . derrotas;
50 lugar -'- Carlos Hugo de Souza, com 1 vitória e 50 lugar -_ Kilton Ramos Arantes, do Lira,' com 1

4 derrotas; vitória e 4 derrotas; . Acha-se aparelhada para qualquer serviço em Bi-

60 lugar - Paulo Cardoso, do Clube Doze, com 5 60 lugar _ Manoel Gomes, o'om 1 vitória e 4 der:.
. deletas e IJicicletas 1.\ motor - Ticíclo - Tico-Tic<, _.

delTotas e sem vitória. T
.

I
.

1
• Carrinho - Berço, etc.

, ,.' 01rne20 .;n vl.Lua 1 de Florete Feminino, entre atll'a-
No TOl"leio Incli 'd 1 d d I 'f' " P�a.s e Acessórios Novl).'1 e Usado::,• ". Vl ua e espa a, a c aSSl Icação dOles ca ;:,og.pa, ,

obtida foi a seguinte: lo lugar _ REmate Herzos, com 2 vitórias e l1enhuma Pinturas, S(Jidage�s e Parte Mecimíca.
10 1llg"I' De �

T 1 h" 5 't" Serviços Rápidos. e Garantido, Executados p·or pee-" -.n. no oe esc 1111, com Yl onas e sem derrotas;'
derrotas; ..

"1 I
.

H 1 't' d
30al especi8,lizados.""0 .. ugar ..Bom. Brzog, com VI orla e 1 errota;

20 lugar Romild Hemi Fitzgei..a]d; -com 3 -vitórias e 30 lLlg�r _ Lor Herzq)5', com 2 c1errota:s' ê-nenhuma1,
.', - Rua Padre noma, 56· -

2 derrotas', ','.Da A'.• i',B,v,', . , .

. i v vltOrtU. . (Lorie) .

o Coritiba F. C., da Capí- .ampeão barr-iga-verde, pe-

-pital-paranaense, -lnegavel- la contagem de três -B zéro. Como está sendo .divulga- Como parte principal dc ,

mente um dos clubes mais E'm ambas as partidas de- do, completará o Clube A-I programa será realizada um.

poderosos do sul do país, monstrou o "onze" coritiba- tlético Carlos Renaux, do- confronto entre o grêmio.
exibiu-se em São Francisco no perfeita harmonia nas mingo próximo, trinta e no- ibl'usquense e o pelotão do:
do Sul, domingo e segunda- suas linhas, muita., combati-I ze anos .de existência. . América de J,o�nvi1le, ,d�m�n
feira, colhendo dois hrílhan- vidade e uma técnica agra- O antigo Sport Club Brus- go, no magnífico estádio de
tes trrunfos. dável, pelo que foi muito a- quense, cogriominado o "Vo- clube tricolor.

.

No primeiro cotejo en- plaudído pelo público san- vô do futebol catar-inense", O prélio entre os campc-

trentou Q campeão das arau- francisqüense que mais uma programou para esse dia ões eatarinense de 50 e 51.
cárías o onze do Clube A- 'vez soube ser hospitaleiro grandiosos festejos, em co- desde já está polarizando aa

tlétíco São Franciseo, ven- para com os visitantes, memoração .á data tão gra- atenções' da "híuchada"
cendo por quatro' tentos a _

ta para o esporte barriga- brusquense, pelo que se es-

dois, para no dia seguinte

I
Apesar de vencidos, Atlé- verde. pera uma renda excepcional,

colher nova e expressiva tico e Ámêr íca demonstra.

vitória, desta feita frente ram grande valentia e lea�·
ao América Joinvilense,. dade.

N
..

D·otlcfa5T'� . "Iversas
CAl\fPEONj\TO JOINVILENSE DE

FUTEBOL

O Atlético também em seu

- Sadinha, o conheeido! querimento propondo que.
do Palmeiras, de Blumenau, f seja dada a uma das ruas

rumou para a cidade de São

I
novas da cidade pernambu

Salvador, onde farA uma sé- canas, o nome de Ademir
r-ie de experiênc.ias no Es-

1
Marques de Menezes, o not�

porte Clube Bahia, devendo
j
vel crack do futebol brasi

ser contratado caso corres- leiro.

penda. I - Será iniciado domingo,
- Jackson, um bom valor, no Rio, o Campeonato Bra

do Cormtians Paulista, 1'e- sileiro Feminino de Basque
tornou a Curitiba, Reingre- tebol, com o concurso das

sará, ao que se notícia no moças de São Paulo, Para
Atlético Paranaense. , ná, Goiás, Distrito Federal
- Tombando a Esportiva e Estado do Rio.

Jacarezínho frente ao Britâ-

Joinvile, 11 (Do corres

pouden te, especial para "O
Estado Esportivo" O
campeonato local prosse
guirá domingo apresentan
do o cotejo entre o Clube
Atlético Operário, terceiro

colocado, e o São Luiz A.C.,
quarto classificado com um

ponto apenas daquele.
Este embate está sendo

bastante aguardado, haja
visto as últimas perf'oman
ces das duas equipes.
Como se recorda, o São.

Luiz, vem de resistir ao

campeão estadual em seus

próprios domínios, numa

partida em .que esteve sem
pre com vantagem no mar

cador até os dois últimos
minutos, quando veio o 'em
pate de três 'tentos.

último compromisso empa
tou. com o Caxias, pelo esco

re de 1 x 1.
Tanto São Luiz e Operá

rio, encontram-se ainda no

pelotão que aspira o cam

peonato.

título de vice-campeões bra
sileiros uníversitarios de
out-r iggers a 2 remos com

patrão.

nia na 14a rodada, o "onze"
do Palestra Itália, ao qual
pertenceu o "conter" ameri
cano Leônidas, ficou isola
do na liderança do Campeo
nato Paranaense de Futebol.
Grande façanha de um

dos chamados clubes .peque
nos. Em 20 lugar estão Co
ritiba, Ferroviário, Jacare
zinho e Monte Alegre.
- Recife, 11 (V. A.) -

Foi apresentado na Câmara
Municipal de Recife, um re-

- 'Divulga-se que se en

contra em Blumenau ulIl

emissário do Botafogo, do

Rio, incumbido de conseguir
o concurso do atacante Ni

colau, pertencente ao Olhn

pico.

REGRESSARAM OS UNIVERSITÁRIOS
CATARINENSES

Via-aérea, regressou,

ante-I
prélio com os mineiros em

ontem a delegação da F'e- que fomos batidos por 2 x 1,
deração Catarínense de Des- foi animadora, pois vence

portos Universitários que mos os alagoan oa por 4 x 1
tomou parte nos recentes em futebol e obtivemos o

Jogos Universitários Brasi
leiros, efetuados em Belo
Horizonte -.

Bastínhos, campeão
catarfnense de 1951 pelo Iv
mérica, acha-se desde há

algum tempo em Curitiba,
defendendo as cores do Pa

lestra Itália, lider' do certa-
me araucariano.

.
.

._.
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I�II�IM�rf!l.IiJi\ Centro Acade�ico LIRA TENIS CLUBE
.. - ___:.l 1 - - -- - - I XI de FevereIro DIa 20 de setembro - Grandiosa Scírée da Prima-

,

(O REGULADO� �If�mA) ,. vera
- Parada da Elegância" - Eleição. da Rainha do

'. A lIIalher eVItar. dol'�.' . 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° aniversárío de fundação. Ornamentação ex

cepcional. Novidade.

II
I,
1;.

� a
<

" �
.

João Fraíner nanceiro aquele estudante,
�Sempre tive fé na moei- pois que os resultados de

,Jarle< Principalmente na I seus estudos serão menos

:!'l1odda-de estudiosa. I dele do. que do nosso pa-
Nossa mocidade que. pe-" trirnonio cultural.

].t;8 livros, RC põe em contar- r' Não lhe faltará, cremo-lo
....0 ma is int imo com o mun- i o apoi do Legislativo da Ci

.60 humano e, por isso mes-
;

dade.
.

-l:i;Ü, de maneira mais pron-I Norton Silva é autentica ,

'ta., mais sincera e mais efi-
I
vocação de eientist:. e urge I

-ciente lhe pode empresta r 1
tenha todas as faciltdades

0.\ concurso sadio e poderoso I
para cumprir a sua missão .

• ,1 seu idealismo.
.

Aos domingos•. privando-
Desiludo-me, é certo, (Juan se de distrações proprias de

·,di) a jevo di si anciar-se de idade, ei-lo rumauo para. o

JMtalhas mais belas e mais interior da ilha, a pé, sem

'ncccssát'íaD. para votar-se outra arma que o desejo de

-corn demasiado entusiasmo descobrir o passado, ven

:1l conquistas de sornensos cendo, assim, quilometros e

importancia. Mas sinto re- mais quilómetros de zonas

"vigorar-me ii fé. sempre que pouca habilitadas, despre-
1he noto iniciativas de indis- zando fadigas e perigos, fe
-eutivel urilidade e lhe sigo liz com a natureza de quem

-campenhas de expressivo re- espera a recompensa de seus

nexo no campo da in tel igên- esforços.
-cia. Seus trabalhos já se vem

E a uma destas últimas coroando de exito surpren-

.q0e me quero ref'erir. dente, pois já está de posse
Não teve ela, ainda, e, de diversas ossadas de in

talvez, nem a terá, a 1'eSSOI1-
'

dios, encontradas em amba
I

.lHwcía que precisaria ter. I quis próximos a Rio 'Verme-
Por simples que se nos lho, bem como de farto ma

.apresente, vale entretanto, teri:tl usado pelos aborige-
· ..qm'tU testemunho honroso nes, corno machados de pe
.rl- que a mocidade estúdio- dra e objetos dornesticos.
-sa de Santa Catarina, mais

.

Ttudo isso ele faz à cus-
-do que nunca compenetra- ta do que possui, isto é à

-da de sua responsabilidade custa de sua mesada, eco-

".,enmte o futuro da Nação, nomizando no máximo em

�- ssenta OS 'al icorcos da Pá- tudo' quanto se refira ao seu

'iria na» colunas indestriti- conforto pessoal, para que
";Te:> da cultura. nàda sofram os estudos de

E' que a União Catarinen- sua especiafização.
:ilE' de Estudantes, órgão má Grande satisfação lhe de-
.x ímo entre nós, da classe ve ter causado o gesto da

'w:ljversitária, inteirada das União Catarinense de Estu

-;pesquizas cientificas que dantes, ao se colocar a seu

'V-aro fazendo o jovem acade- lado, gesto. que não poude
zaico Norton Oliveira e Sil- mos deixar de enaltecer,
"Va, pelo in terior da nossa porque define a super ior'ida

ilha, com o fim de ampliar de de vistas de seus diri-
studos já iniciados sobre gentes, e maior satisfação

1questões etonologicas, desde sentira, se a Câmara Muni

Jogo lhe assegurou todo o cipal, encarando o assunto
interesse e de toda a forma exclusivamente pelo seu

]}rocura conseguir-lhe re- sentido cultural, transf'or-:

-eursos com que possa pros- mar em realidade a solicita
aeguir nas excursões e es- ção que lhe foi presente a

cravações sempre longas e brindo asaim a esse jovem
-dispendiosas. cientista catarinense, mais

Nesse propcsito dirigiu- para o bom nome do Estado;
'fle á Câmara Municipal de do "que para ele mesmo, a

.Florianópol is, solicitando' I estrada da Glól'j�.
.

nos nobres representantes E' o que a Mocidade espe-

do Povo ilhéio, amparo fi- ra.

..

- .-?

F]orianúpo1i�. Se-xta..;feirn, 12 de Setembro êTé b ....

,.

uriqueça a
terra que

•

o enriquece

A Natureza pune sempre o homem que retira tudo da

terra, sem nada lhe devolver. Por isto é que, além do. adubo
animal -- nem sempre' abundante - o senhor deve' oferecer
às suas terras o adubo verde, obtido através do plantio de

soja, mucuna e outras leguminosas .

Para obter abundância dessa nova fonte de húmus -

que ajudará a assegurar a sua estabilidade material e econô

mica - o senhor dispõe do poderoso auxílio das modernas

máquinas agrícolas que permitem a produção e transformação
econômica destas culturas de cobertura em adubo que irá en

riquecer e valorizar as suas terras.

.
.'�

..

• A Internattona! Har veste r

dillpõe da experiência de um

.éealo 110 mercado mundial e

25 .no. de atIvidade, no Br.sil.

Consulte o Concessionário 1. H. mais próximo

,INTERNATIONAL HARVESTER
,

MAQUINAS, S.A.
FÔRÇA INDUSTRIA! INTERNATfQNAt· CAMINHÕES
IN t t: RNA TIO NA L - 1'RA TORES e .MÁQUINAS
AGRíCOLAS M cCORMICK INfERNA TlONAl

.ft IE 1IU'18: U••ulo DE,fEFf. ]f * sao PAULO: RUA ORIENTE, 51 * PORra �ALEGftE: RUA GASPAR ",.anlS, lU

U.i \ i,� .\;' I.OI.tCA:-)" lJTEl:Ut\.\� Do Centro Académico XI

I
2° Viee Preso Ney Dou-

bmpr�ga·s(' com vantagem par. de Fevereiro recebemos e glas Bello
('''lIlbatef as Ftores Brancas, ceu agradecemos: 110

Secretário - Jose Baião
cas Uterinas. Menstruaes e sP's c "Florianópolis, 6 de Se- 20 Secretário - Tulio

parto, e Dores nos ovário.. tembro de 1952. Pinto da Luz
l1: poderoso calmante e Regula Ao

.

Brno. Sr. 'Diretor de 10 Tesoureiro - José
dor por excelêneía. "O F�STADO". Carlos Gubert

"'LLXU SEDATlNA, {.tela $U.ll com- Temos a grata satisfação Bibliotecário - Urbano
irovada eflcacia é receitada pGl de levar ao conhecimento de Vicente Gama Salles

médicos Il'llstre.� V. Excia. que a Diretoria Orador - Accaeio Ga-
fLUXO SEDATINA eaeontrs-.. em eleita em 11 de agôsto pas- riba1di de Paula S. Thiago

toda parte. sado, para nortear as desti- Cons, Fiscal- 'Maria Na

nos dêste Centro Acadêmi- reth de Moura Ferro

Advucada e' Contab·.I-ldade ��5�,U���lt:�p�::���i� l:{)i�' M;l����:l1!iSCal
- Cesar

,

.'. .. '.
'

·I,corrente mês, ficando 'af'sim Cons. Fisca'! - Norto.n

DR. ESTEVA.i\J 'FREGAPANl .. constituida: Oliveira e Silva

.

- Advogado _'

'1
Presidente - Ernani PaI Certo de continuar a me-

ACACIO GARIBALDI S. 'rHIAGO ma Ribeiro reeer, de !ma parte, a esma

- Contabilista -. 10 - Vice preso -- Aymi- consideração, que sempre
l'jdifkio "IPASE" - 50 andar. l'e Palhares dispensou á nos.sa Entida-

Participação
VVA. LUIZ ALBÁ.J."II JR. JOSÉ DOMINGOS ALVES E

SENHORA

participa aos parentes e ami

gos, o contrato de casamento

d� seu filho, CíRIO, com a srta.

'Wanda A1b·ani.

participa aos parentes e pes

soas de suas relações, o con

trato de casamento de sua fi
lha WANDA, com o sr. Círio
J'()sé Ah'es.

WANDA e CíRIO

confirmam

Florianópolis, 5 de setembro de 1%�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Plorfanépofis, ��ta-feira, 12 de Setembro .de 1952 "O ESTADO"

fá�rica �a Taci�os Carlos Ranaux S.A: �Ü:�B�����l��U.'���hO�O���'V��
P.) - o Conselho de mi- mano

n istros do consorcio de pro- .Cln-istian Calmes, do Lu
.!tH.:ãIJ elo carvão c aço eu- xemburgo foi designado se

ropeus celebrou hoje aqui I
cretário permanente do Con

sua primeira sessão de tra- gresso de ministros.
bulho. O chanceler da Alemanha

O::: mín istros das Rela' Ocidental, KOTIl'ad Ade

ções Exteriores e Economia naur, e o ministro das Re-

5.776.1()6,20 da Belgíca, Holanda, Lu- lações Exteriores da Franea
306.-110,50 xemburgo, Alemanha, Itá- Robert Sehuman, mantive-

14 L4M,2ó lia e Prauça se reuniram ram, secretamente, uma lo's-

137.534,90 na saia da Câmara dos De ga conferência, com o fim

6.333,2. putadosdo Luxemburgo, du, de resolverem vários po�-
466.71.0,60 rante três horas, tratando tos' divergentes entre os

27.935,00 acerca do ternado dos nove dois países, mórmente quau-

pontos.
.

to a disputa acêrca do 'I'er .

Mais tarde, houve outra ritório do Sarre,
reunião de ministros das Ao deixarem o local da

Relações Exteriores, para reunião, ambos afirmaram
tratar da proposta franco- à imprensa que o encorrtrn
italiana para criar uma au- fôra proveitoso e apreseu

toriadede política supra-na- tava a sensação de otimis

.cional, similar ao Plano mo.

9.123.967,4.e Schuman. ·'-.-a-....n-,&&-.--a.....-u-.-.-·-!'.;;....-·-.-.-00-2.719.,,59,UO' Nesta última reunião, o • rueM 1lI'aft'l....
ministros atuaram como 1'C Ele

..

d N
..

'

.' ·

presentantes de seus Esta Illr e: oouena
dos sobrei-anos respectivo .te stnar ....

I'
e ."P,.ã._O �omo .

membros d tUD...Brusque, 30 de Junho de 1952.
.. • _

Otto Rensux, diretor-su perjntendente. •
.

Guilherme Renaux,' diretoJ'-pi'esjdeI�te. '

\.

pr. Eric� W. Bueckmann, diretor.

I.
Carlos Ci.d Renaux, dil'�tOT.
Henrique Hoffmann, guatda.li ';1'0.6, reg .. c.n.c.,

n. 0.259.

o Consr-lho Fiscal da Fábrica de Tecidos_Ça·rlos,·l�el1aux S. A.,
tendo examínado a cs crituração. feita com cla rezu e nitidez, e, ten

do vcrif icndo flue a mesma co n terc com o 'balanço e a demonst ração
da conta "Lucros e Perdas", que são apresentados pela digna Dire
to r-ia, \'05 propõe c é de pnrccer que sejam aprovados os atos e con

tas re-latívos ao semestre findo em 30 de junho de 1V52.

Brusque, ti de setembro de H�;)2.

f
Luiz Strecker
Oswatdo Glekh

I
Al'llOldfl Schaof'er .

111.<61.378.00

.

() ....()._.()�)......()�J�O__O....O--.<).-.ü�

Relatório
De acõ rdo CO!l1 DS nossos estatutos e em obediêue ia às exigên-

cias legais, vimos submeter à vossa apreciação, com o 'parecer do

onselho F'lsra}, as tontas e ba lan ç o referentes aos atos pratica-
d-vs durante o semeet.re ·findo em- 30 de Junho de 1!.152.

Os negócios da Empreaa correram normalmente, não

or-orridc nenhum fato cxtruo rdinárí o que mereça referênci a espe

eia l.

As contas, cxplauadas como estão no balanço, dispensam maio-

res detalhes. 'I'odavia, declaramc-uos ao vosso inteiro dispor PUTQ

ql1,<i�quel' esclarecimentos que desejardes.
Brusque, 10 de setembro de 1052.

Otto Renaux, dl reto r-supe rintendcnte.

f;lIilherme Renaux, diretor-presidente.
Dr. Erich "T. Bueckmann, diretor.

Carlos Cid Renaux, diretor.

BAI,AN('O (.;ERAL LH}UlDO, RELA'l'lVO AO PERroDO QUE
DE l° DE .TANEmO.A :;0 DE JUNHO DE 19;;2

.

A T J V o
IUlIlbilizado

Eeus de I:ajz' .....•................ 8.4,1:1.181,60
42.G43.'i80,RO

653.1G8,80
857.559,40
581.87u,Go
673,1'79,90
1.0.357,50 . u3.872A07,50

�15veís ...

:
; ....•. o.··

\7elculos

Tecelag-em Ilajaí
7ecelagem Nova ·T,rcnt:ô·
O),"'as em Construçõ o

•• ••••••• 4· •••• o.

Disponível
Caixa. ..

"

'

, . , , " . :_..�." '

..

; .; . : .- 402.644,60
Realizável li.' curto e "lung'o prazo

Contas Clll·l'''I1.�es· Devedoras . a.oGG.!) 1�,80
)�llpl1catas li Cobrar' " -,..... ,; .. :.: .

Participacões c A·pó·}ircs -

. _ ' ..

Ce1·tiflcados de Equipamentos
lIlatél'ia prima, mauufaturus prontas e'

em vias de fL!bl'jcação
Secção Navegação e Despachos

�4.i)72.2ÜGJGo

2.060.732,4ü

2L:!G4.2-jD,J (I

10.010.777.:j()

7.010.G40,20
2.(Ji;-.1.87D:f/1)

Pecçáo Lojas
Fccular ias

ferraria 2�."_;.f,7}),r.;o
-1.D'-l7.3ji),GoFilial Blumenau

Filial Pôrto Alegre
l' lmoxarif'ado

4.1 CO, ln�,oo

?!301.5Zú,flo
107 .S:�D,�oDiversos

Contas de Compensa<:ão
C1l1 cauçãuAções 200.000,00

Cr$ 165.936.330,10

PASSIVO
Não Exig-i,,�et

Capital 50.000.000,00
7.185.386,40
27.720.472,65

Fundo de Reserva Legal
Fundo de Resel'va

Fundo de Reserva Intangível de COll-

so1idação 14.776.876,00
1.202.827,92 .

17.056.691,00
2.245.287,00
4.298.878,97

17.417,76
35:000,00

285.544,Uo 124.824.382,3ó

Seguro P01' Conta Própria .

Depreciações .

.Fundo de Substituição de Obsoletas ..

Flmd'o de Devedores Duvidosos
Caixa de Socorros

.

Fundo Escolar
.

I�eserva Decreto·lei n. 9.159

Exigín>l a curto e longo prazo
Contas ol'l'entes Cl'edol'as .

Sociedade Cultut'al e Beneficente Côn'-
37.519.607,80

,

sul Carlos Renaux

Dividendos
297.000,00

da Direloria

tendo

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "I,UCROS E PERDAS", EM 30 DE

JUNHO DE 1952

DÉBITO
Despesas Gerais. ordenados, gratificações, impostos,

mater-iais cséiitór+o, telegramas, juros, com is-

sões, etc.

�e6Ul'O contrn fogo e acidentes
Consertos

Cu lturns

Clíil'Ína de consertes

j'érias

.aixa de Assistência

:�\)ntri[,u,�iies legais ' '" 942.612,30
Depreciações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.501.544,00
Dividendos ... '. . . .... . . . .. . . . .. . • . . . . . . . . . . . . 3.000.000.00

I
Fundo de Reserva Legal , . . 2.161.8�

YAI' C1'$ 14.468.492,90

1_,. _

CItRD'ITO
.

1.!.1\U'Ol'ltR.fê:\O ••.••••.•...••.••...•.• t," ••••••••••••

'

_'�endil11eT:ltos das par ticrpaçõe s e outros títulos ....

�'lli::lÍs, Lojas, Navegação e Despachos 2.624.985,90

Cr$ 14,468:492,90

PAR8CER DO CONSELHO FISCAL

ViDe-Diário.
RITZ

Às 5 - 7,45hs.
Urna verdadeira fabric3

de gargalhadas.
OSCARITO - Anselmo

DUARTE Grande OTELO

em:

YvVO-JIlVIA O PORTAL
DA GLORIA

2) Ida LUPINO - Ho
ward DUFF - 'Stephen Me
NELLY

em: em:

O CAÇULA DO BARULHO ENTRE O AMOR E A
,No pl'ograma: O Esporte MORTE

na .Tela. Nac. NO·Pl'Og.: Cinelàndia Jo1'-
Preços: 7,00 - 3,50 na1. Nac.
Censura Livl'e__ Preço,.:: 7,00 -- 3,50

ROXY Imp. até 14 anos

As 7,45hs. IMPERIO
Em última exibição.
KatharYl1 KRAYSON

Ava GARDNER - Howard
KEEL

As 7,45hs.
. 1) Rex ALLEN
em:

EMBOSCADA NA FLO
RESTA3.095.340,00 40.911.9'17,80 :em:

I O BARCO DAS ILUSõES
No programa: Noticias

da Semana. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos

ODEON

... ,
'.

Contas ele Coml�ensação
Caução da Dir'eioria •••••••••••••• , lo •••••• , '. ' •• 200.000,00

Cr$ 165.93G.330,1.

,

f.
Brusque, 30 de Junho dc 1952.

Otto Renaux, dil'etor,sullel'inteúdente.
Guilherme Renaux; diretol'-presi·dente.
Dr. Erich W. Bueckmann, diretor.
Carlos Cid Renaux, diretor.
Henrique Hoffmann, guarda·livros, l'e�: ç,n.c.,

ll. 0.259.

Repr�sentantes
MóVEIS PARA RÁDIOS E EQUIPAJ."\I[ENTOS
INDÚSTRIAS JIilEGASON LTDA. deseja nomear

presentante nesta .praça, a base de comissão.
Grande variedade de tipos e pronta entrega.
Cartas para: AV. SUBURBANA, 8996

RIO DE JANEmo.

2) Continuação do
.0:
A MULHER TIGRE
No pI'O.: Atualidades

Atlantida. Nac.
'

Seda-

Preço único 3,50
Imp. até 14 aüosÀs 7,45h8.

Pl'ograma . Dúplo.
. 1) Maria MONTEZ -

JOlm HALL - SABÚ
I

I tfia. f� U_
N'O TA

RAINHA DO NILO ,. . _

2· J I n'AYNE J h I
O Chefe da 1.6a. Cn'cunscnçao

) Oll1vv - OU, ..•

AGAR _ Adeje MARA
de hecl'utamento Mlhtar íaz sa-

em :
ber aos cidadãos resid'entes n(;

T\VO-JIMA '0 PORTAL 'DA Municipio d-e Flori-anópoJis, que

DA GLORIA
a entrega de certificados de re·

servistas, a partir desta data, sc·
ra feita às tCl'ç::s-feiras às 15,00

em:

No prog.: Cine JornaL
Nac.

horas.

lIU1;;O d.e Castro � Ce!. Chefe

da 16a. C. R.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp., até 14 anos

IMPERIALre-

À,; 7,43hs. GABA KI8C.LAlfLl tUtn-
Programa Dup10' baJ.ora.OI lU4JH LO.A

1) Jolmo WAYNE --:::- John 11 Vittor. V.ifnl....m...., .

AGAH a•• eo...IJlelh Km...

Distribuidor
C. RAMOS S/A

,Comerdo - Transportes
Rua João Pilito, <9 :Fpolis.

linha Itajaí
SANTOS & BArrISTA

antiga "CEZARIO"
CAMINHONETE:

IDA:
7,15 horas
9,45 "

Saída de ltajai
Chegada Fpolis,
VOLTA:
Saida Fpolis 16,00 horas

Chegada Itajaí 17,00"
(Aos sábados e fel'Íados a saída de

Fpoli::l. é às 13,30 h. e a chegada à Ita�
jai às 1Gb.). -I �.

,;. ' ..

ONIBUS

Rua

IDA:
Saída de Itajaí
Cl'.egada Fpo1is.
VOLTA:
Saida Fpolis. 15 horas
Chegada Itajaí 19"

(Aos sábados e feriados a saída, de
Fpolis. é às 13 horas e a. chegada à lta..
jai às 17b.). � ":'�. f. '\

,

AGENCIA
�'

Alvu-G da Carvalho n. 19 J

7 horas
11

.

.,

:: .....--:.. :
...

J
.

:._....
..� VI

.. � i'
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gS1'ADO"
�-

aiba Tudo sobe de preço, e cada dia
o dinheiro chega m�nos!

Graças a,USei/" I<OL YNOS o meil

e<>fre está

KOL YNOS rende
muito més, porqta
basta um cenfíme-

Calma, s-enhora•• ,· Vou a,iudll-/a a

ais este
O mais antigo documen-

-- '"' I' "C'tico frances e a an-

to poe
de Santa Eulália",

f1ena
.

1
entada na forma de-

II�:: dísticos e num tercêto.
t
Data do século IX e nar

martírio daquela san
ra o

t -. Albel:t s,c�we.:��:, fa�
·:�:��rs::�l�::r��diCOlllC�lI.à Sind. do's Es1ivadoresf _oE'C'I T A I...... O,)'_'I)�O�"

__ .,,,,,,,.
'da ao apostolado na Afri-

d FI·
II j .....

t�Dr. J.Barroso ,� a�. ::\f" é ����é:ar�o�O:rr:i!�: t __ . - A:"�" <;>�Jd"��OpoIis JUIZO DE DIREITO DA Neste sentido tem decido
80 os . vtsamos aos estiva ores assocíados, atualmente BIGUA- os Juizes e tribunais do
do o mund.o. , . I aposentados e aos estivadores avulsos que diáriamente

COMARC.4 DE t' ADVOGADO ,::;N Bnunl e conhecido a- d 7 à 16 h d
. ÇU País, "ao usoéapiando, ape-o

. H
as s oras os dias de setembro corrente, a nos-

trav�s de seu llv�o _

Deca- sa Tesouraria está efetuando o pagamento do Repouso EDITAL nas cabe a prova de posse �1' C�. PostaJ-175 *.�dêncla e Reg�neIaçao da Semanal Remunerado, correspondênte ao período de 17 O DOUTOR OSMUNDO contínua e pacífica do imó- A ,
Cultura", publicado pelas de setembro de 1949 a 31 de dezembro de 1950. VIEIRA DUTRA, JUIZ DE vel, com ânimo de dono, por
Edições lVI:lh�ramentos. Turíbio Custódio de .Farjas, Presidente DIREITO DA COMA.RCA trinta anos. Os requisitos' (, 'JEO -8·.• ". I.
AJiteraçao e um recurso DE BIGQAÇU, ESTADO de justo titulo e bôa fé são LI II \J ..

poético que consiste
na. 1'e-1 Part!01-paçao�· DE SANTA CATARINA, dispensados (Clovis Bevila-

e-o.....o....o....o..-.oJ
corrêl1cia da mesma censo- NA FóRMA D.4 LEI, qua, Cod. Civ. Cometo vol,

ante num verso.
.

ETC. 30, Sá Pereira, Manual do

Exemplo: o verso de Cruz
' ADÃO BERNARDES E SENHORA Cód. Civil, pago 322). 4° -

ti
. FAZ saber aos que o

e Sousa: par icipam aos parentes e pessoas de suas relações, ed 1 d E como assim o peticioná-
t to d d f Ih presente ita virem ou e-

"Vozes veladas veludosas o con ra e casamento e sua i a AUREA com o
le conhecimento tiverem rio, ora denominado autor,

,,' Sr. UDO ALTENBURG haja satisfeito e estatuido
vo�sPaulo Setúbal, Tobias I .E!"1ILIO ALTENBURG E SENHORA LL j�ÁOp�II1.�r�rd:e��d� no art. 550, quer lhe seja
Barreto, Euclides da Cunha,

, participam aos parentes e pe�soas de suas relações, vogado, o Dr. Paulo Felipe, reconhecida a dita possue,

Olavo Bilac Coelho Neto
o contrato de casamento de seu filho UDO com a Srta.

Ih f d d
-

d na fórma dos arts. 493, n.
, ) , !\UREA BERNARDES e oi írigi a a petição o T' f A P E R' T I V A

Graça Aranha, são alguns i'" teôr seguinte: Exmo. Sr. I e 494 n. I e outros do re- O H C. . A
dos "Grandes Vultos da.s : UDO e AUREA ferido coo C"1 f' d

c
•

. Dr. Juiz de Direito da Co- . 1V1 , ,a- im- e
. confirmam d

..

domi '1' d 1Letras" brasileiras, que têm
FI" 1" marca de Biguaçu. JOSÉ a qumr o omIC11O e. a

suas biografias publicadas onanopo IS, 8 de Setembro de 1952 JOÃO WILL, brasileiro, precrição extraordinária já

�:e:é�:I���:!ae�:l��S Edi-.

t MIS'SA DE 1· ANIVER�IRIO' :�l�i��m����:��r, ::,si����I;�t���td:e�t�:ç�an�: r�� A--I-u-ga-se_ Os dialetos �fricanos, A . V Riachos, neste Município e Exc., .para transcrição no

nagô (íoruba) e quíbando JOSE FRANCISCO TOL�NT�N.O DE SOUZA Comarca de Biguaçu, por ·c.��petent� registro imobi-
foram os que maior contri- Pela passagem do 1° amversario da morte do sau- seu procurador infra assi- I Iiário, Estribado no estatui- Alugar-se dois quartos ex-

buição deram à língua por- dos� !OSÉ FRANCISCO �OJJENTI�O DE SOUZA, sua nado (doc. 1), advogado do em nosso Cód. de Pro- celentes para pessos de dis

tuguêsa no Brasil. (Acará, famílía manda ce�ebrar missa, no dia 13 do corrente, às inscrito na O. A. B. Secção cesso Civil, em seus arts. tinção. Vêr e tratar á rua

xangô, canjerê, orixá, são! horas, na Igreja de Santo Antônio, convidando para deste Estado sob o n. 479, 454 uns que 456. requer se
Conselheiro Mafra n. 139.

palavras nagôs), (bengala, esse ato de nossa Santa.�·eligião, ps seus parentes e ami- residente em Florianópolis, digne V. Exc. designar dia
.-------

marimbau, dengue, camun- gos, formulando desde Ja os seus agradecimentos. à rua Uruguai, 15, vem mui e hora para, serem ouvidas PRó CASA DO PROFESSOR

dongo, são têrmos quibun- respeitosamente, alegar e as testemunhas abaixo ar-

j )
,

,

1 d
- Está sendo vendida pelo Gru-

{OS • _� afinal requerer a V. Exc. o ro a as, que comparecerao,
O mais completo e atual

p�_'ri OJ
seguinte: 1°. Que o suplí- independentemente de man- pos E-scolares, a rifa de uma má-

dicionário Lát.ino-Pot-tugues-
.

e
cante vem possui.ndo, por dado citatório, para justifi- quina de costura (de pé) marca

,

dit d B
. '.

S
1 d

.

'f' "Or+on", em benefício da Casa
e agora e 1 a o no rasil

.

"-"I
si e seus antecessores, há carem o. aiega o, cienti I-

S t N· 1 -{ d d d do Professor,
eu au 01', _ ICO ali Firmino,

II
mais ue 30 anos mansa e pa- can o-se e tu o previa-

revisou e ampliou conside- l/f
'

cificamente, com ânimo de mente, o Sr. Dr. Promotor A referida máquina acha-se ex-

'I t di
-

*
P rblí d C R posta na Eletrolandia.

rave men e essa e içao, on-"
_ rul""N'f'Il! Tí'A"'O DIA

dono, sem interrupção, nem u ico a omarca." e-

de o principal trabalho foi UlllOUlI';; vu oposição, um terreno com a quer mais que, justificado . -, .._..---' .. '

a modificação das letras do /
I
" nos 1"lnFJOS área de duzentos e quaren- o alegado, julgado por sen- Três Riachos, Munic. de

alfabeto latino na formação" "I-tI<L ta e dois mil setecentos e tença a justificação, se díg- Bíguaçu. DESPACHO: R.

das palavras.

'.'"DJ".�,i*
setenta e· quatro metros, e ne V, Exc., na fórma do art. hoje. A A. conclusão. Bi�

,,"'" quarenta decímetros qua- 455, §§ 1° e 3° do C. p, C., guaçu, 17/7/52. (Ass.) O.

f I :-... ,-:: , d d (24277440 2)
. mandar citar o Sr. Dr. Pro- Dutr' SENTENÇA' Vis-

. '.I'oaqhUO.,.ZClr'eocmso8teard'ft:t -3

�

'?.Ii ._
� � � � t�:d�sem .

Trê� �ia�h:� motor Público, como re- tos, :tc .. Julgo por 'senten-
, 11'" � Município e Comarca de presentante do Ministério ça ti. justificação para que

SI' ) Biguaçu. 2° - Que o terre-: Público da Comarca, pes- produza seus juri-dicos e

( i ve.ra no em referência, próprio, soalmente, todos os confron- legais efeitos. Citem-se os

para lavoura, para o que tantes do imóvel em ques- confrontantes do imóvel e

vem sendo utilizado pelo tão, os demais interessados o Dr. Promotor Público, ex
Peticionário, tem,· atuál- pOJ:' editais, p�lo. prazo de pedindo-se o competente
mente, as' seguintes �xten- 30 dias, publiçado: 3' vezes inandado. Expeça-se carta.
::;ões e confrontacões: limi- em um d_os jornais de p.recatória ao Juizo de Di�

ta-se, pela fren�, ao Sul, Fpolis. e' i.llna só vez no Diá- feito da 4a Vara da Capi
onde mede '16 braças ou se- l"io Ofidal do Estado e, por tal, para a citação do Delf
jam 167;20 ·-metros, com Calota precataria para a la gado do Serviço do Patri

quem de direito; DOS fún- vara da Comarca de Fpolis., monio da União. Os interes

dos, ao Norte, onde tem para citação do Sr. Delega- sados incertos deverão ser

igual metragem, com.. terras. do do Serviço de Patrimo- citados por edital, com o

de Edmundo Petry, .de um nio da União, todos para prazo de trinta (30)' dias,
lado a Leste onde m.ede 660. CQntestarem, querendo, a publicado três (3) vezes·

braças, ou sejam 1.452,00 presente ação, no prazo de em Jornal da Capital e·

metros, com terras de.K>ão 10 dias, decorrido o prazo de uma (1) vez no Diário OH-·

Campos e parte, do lado edital. Protesta�se pelo de- ciaI do Estàdo. Biguaçu, '1&
Sui, com ditas de Apolonia poimento pessoal de qual. de .-\gosto de 1952. (Ass,)
Gessar e seu marido, e de quer contestante, sob pena O. Dutra. E para chegar ao
outro lado ao Oeste, onde de confesso, pela prova tes� conhedmento dos inte'l'es
tambem mede 1.542,00 me- temunhal e pericial. Dando sados, passa () pr�sente edi

tros, com terras do reque- a causa () valor de Cr$ _.. tal com o prazo de trinta

rente· ,tendo 'pois a f-órma 2.100,00 pal'a os efeitos le- (30) dias, publicado e afi
retangular. 3° - Que é gais e A. esta com os inclu- xac10 na fórma da lei. Dado

princípio no direito civil, sos documentos, pede e es- e passado nesta,.;Gidade de

que aquele q\le, por trinta pera deferimento. Biguaçu, Biguaçu, aos dezoito dias

anos, sem interrupção, nem 17 de .Julho de 1952. (Ass.) do mês de 'Agosto do imo
oposição, possuir como seu Paulo Felipe. Estava selado de mil novecentos e cin
um imóvel, adquirir-lhe-á o com estam.pilhai estaduais quenta e dois. Eu, Orlando
dominio, indépendentemen- no valor �e Cr$ 3,50, devi·- Romão de Farias, Escrivão,
te de título ou bôa fé, que, damente inutilizadas. Rol a fiz' datilografei e subs
em tal caso se presume, de tests:: Edmundo Pe-cry, creví. Biguaçu, 18 de Agos
podendo requerer ao Juiz ::0111 46 anos de idade, José to de 1952. (Ass.) OsmundO,
que assim o declare por Antônio Kreusch, 'cúm 38 Vieira Dutra - Juiz de

sentença, a qual lhe

servi-l
:mos de idade, e Firmino Direito. Confére com' o ori

rá de título para transcrÍ- Rodrigues, com !:lã anos de ginal afixado no logar de

ção,n.o Re�is�ro de Im?veis idade, todos bl:asilefros, la-l cost�rne. 0_ Escrivã� Or

(COdlgO CIVIl, art." .,50). vradores, rE::ndentes em tando Romao de FaTU;t. "
.

Expresso :São' Jorge
de- OSMAn MEIRA

)i'!orianópo!is

VIAGENS DIARIAS DE

LI�QPSINES
Horário Fpolis. ltaj,4l BlumClí.lau

Saída Chegada Cr$ Cr'
8,00 20;00 70,00 100roo

1'0,30 17,00 Cr$ Ct'

11,00 17,30 70,00 40100

Chegada Sªí{}� Cr$ Cr$
12,00 16,00 100,00 40,00

Chega
ITAJAI

Saí

Blumenau

Agêl\�i� 'em FlorJllnõpt>lis
C.J\CIQUE HÔTEL

ltua Felipe Sehmidt, 53 -

Tel. 1.449

. Agente Itajaí
.

MARIO' 'MACHADO
Rua Hercílio Lu:z, 36 -

Tel. ,383

Agência em Blumenau
H,OTEL HOLETZ

Tel. 1.065

,P�.R A' f É R IDA S,
E C Z E MAS.
INFLAMAÇÓES,
C O C E I R· A S,
f R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

tro na <?scô"a sêca
para uma limpeza
total da b·ôcil.
KDL YNDS com-

. A'- G U :·It��·
INGLESA
[fi ;1i'�Ii' tIa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atos de Vielencia, Odio e Tlraní
./

Ensangu�ntam a Familia Colombiana
:SOGO"r.i.. l1 (United) - Diz ? gQvel.'I�ador de. Boya-. I 'de Muzo, onde se.sabia que baixas até ag.ora causad<:s e�li!íci?,f\ de jOl'1:a,�� �:a" OP(�- daneta- Arbalaez n1!lrco

Ú jOl'na,l eonservador go- ca, Luis Sarmiento, 1l1le.-!".e;.. I recentemente se tinham con- nessa verdadeira guerra CI-
.

srçao, EI Liberal", EI Tl- discurB� pelo. J:ádio Para

vel'n.an��'IiI\al "El Siglo" in- soIVet.l, enviar um reí'orço (I c�::tra.do bandidos, em. l'�- vil, mas calcules feitos as
i e�po" e .0 ':�,sp��tad():" :sexta"tfBt1:'a. eXli'l·tmdo grande

forma ;qt�e perto de Muzo, posterâormente. groes ..
famosas por suas mi- SItuam entre cinco e, cem 1 produza urna crtse na atual expec alva pe o conteÚd

-depa,'rlamento de Buyaca, Segundo informação do .nas de esmeraldas, de pro- mil. situação. desse discurso:
lO

morneram em batalha carn- "EI Siglo", os policiais mor- priedade do govêrno, das Acredita-se que o incen- Os íncendiai-ios- que tum. O' jornal consel'vador "RI
pai 36 agentes da polícia 11a- tos dois dos quais eram sub- quais se extraem há sécu- dio de sábado ultimo nos bem atingiram as sedes de Colombiano' descrevendo.'
cional e considerável nume- oficiais, formavam parte da los algumas esmeraldas, tal- .�� _

- - "'tJ-.- Partido Liberal e partícu- situação em editorÜ.tl di�.
1'0 de bandid.os. patrulha enviada à região vez as mais formosas do

D' c
".

.
larmente a residenc ia de hoje "Alguém disso qlle li':

.............................................. mundo.

I Izem .

dois eminentes liderais as Colombia havia odiys tjuej;'
••• do ex-presidente-da Repú- duram l50 aIlOS porque cs,A butalha campal a que o

. blica Alfonso Lopes e do ex- da vitima, como esta �end(�jornal se refere é o mais re- - que, com a construção' ministro Carlos Lleras Res- .provado, alimenta p,entimell_�ente incidente da luta in- do Abrigo na Avenida tr.:epo.provocaram p·,'L·nJ'c.()· en- t d' -

.- • .O'S, . e vmganf:.a, nao sain�testína na Colombia, há qua Mauro Ramos a Prefei- tre os chefes comerciaik, in- do dentro desse um f':Írcu!r.-
se cinco anos, entre conser- tura obrigará a IVTP à dustriais e agrícolas do país. vícioso : as vitimas sel;ão �vadores e liberais.

,.
introduzir uma nova di-

que esperam 'se faça algo tiranos de amanhã e e3te�Não se publica rarn cifras recão no tráfego' , . A

I
.

.. •

-

pa:a por :ermo .a,.�lOlen(;ia. DO�' ,s,ua vez as vitimas, de.,.

J oficiais do número total de
I

a. mão bôba , , , O presidente Roberto Ur pOIS,--------------------------------------- que, em breve, o 'I'rfbu-
nal de Justiça, em sessão
plena, irá decidir sôbre
a inconstitucionalidade

F Q' a�:sap��l:�:��i::,r laa���
.

, ....•. , ....• :.11...• ·0·..
,

...
G · a n. · '0'· .

gfslaçâo estadual refe- ..

rente ao impôsto sôbre
indústrias e profissões.;
que, por isso' mesmo,
muitas Municipalidades
estão pondo as suas

barbas de môlho, já que
não têm, sequer,' auto- I

rtzação da. Câmara pa-
ra êsse fim. . .

.

.

que o sr. Governador do
Estado" no dia 7 de se

tembro, ao ir colocar
uma corôa de flôres ao

pé do Monumento Pro
visório aos Heróis da
Guerra/do Paraguái, es
tava acompanhado, ape
nas, por· quat.ro pes
soas. .. Será que seus

auxiliares desconhecem
o protocolo '!
qúe A GAZETA, de on-·

tem, assegurll que o Go.
vêrno do Estado pro·
cura IR DE ENCON
TRO às 8 spirações d.o

.
povo catal'i11ense, o que
não deixa .de ser cruel
verdade até quando o

Govêrno vá ao encontro
dessas aspirações ...
que não somos do con

tra, eis que aceitamos a

colaboração dos bem in.
tencionados. .. Que sÍl'
va de exemplo.

.Florianópolis, Sexta-feira, 12 de Setembro de 1952

Festa de Confraternização

Amanhã, inauguração da linha
telefônica Joioville-Curjfiba

A inauguração dá linha Prefeito Municipal de JOin-j
tituida

..
a seg-uinte comissão

telefônica Joinville-Curttí-] viIle, que entregará aos .srs. de senhoras, que ontem es

ba, a realizar-se amanhã, da-I Governadores os Diplomas. teve reunida: -- Sylvia Co-
1'á ensejo à uma verdadeira I de Cidadãos Honorários de lin, Vera Ingrid Reu, Irace
festa de confraternização j' Joínville, e as chaves simbó, ma GOllçalv�s, Céres Bál're
entre os Estados do Paraná Jicas da Cidade. to, Zilka R. Cubas, Lolita
e Santa Catarina, pois reu- I b).·- Eome::uze:;l' as Stein, Bertha V. Ghler, Na�
nírá primeiro na divisa en- I exmas. sras. lVIunhoz da Ro- nyC. Keller, Florsinha Kas,
tre os dois municípios e de- dhl .l.;�to t! Il'ineu Bornhau- ting, Jacy M. 'Lobo, Josefina
pois em Joinville, não só as seno Douat, Inah J. Gm'cia, Lu-
altas autoridades adminis- c) - Sa :áo dansante. da Bertolotto, lrmgard
tl'ativas dos dois Estados COMISSÃ() DE SENHORAS Uns, Líselote Niemeyer,
{:omo também as figuras Para {cg-anizar os deta- Erica Schlemm, 1nge Colin
mais representativas dos lhes da ncepção das autori- Barbosa Lima, Alice Soeren·
meios sociais de Curitiba e dades e convidados foi cons- ,3e1', Zulma Freis!:ller.
,Ioinvi1le. Conforme tivemos
oportunidade de dizer em

not.a anterior, o programa
de solenidades e festejos es

tava sendo ultimado, tendo
ficado concluido em reunião
realizada ante-ontem na

Prefeitura Municipal. Está
o mesmo assim organizado:

9,30 (nove e triJlta)
Teste ü1augural da linha te
lefônica pelos S1's. Governa
dores dos Estados do Para
ná e Santa· Catarina. (Do
Palácio do Govêrno em Curi
tiba, à Prefeitura Municipal
de Joinville.

� _ .

Dia da Imprensa
Por motivo do transcurso corpo l'edatorial, minhas e

fusivas congratulaçõeR. Ca)
Leoberto Leal".

do Dia da Imprensa, o jorna
lisb Gustavo Neves, Vice
Pr ;sidente da Associação
Catarinense de Imprensa,
em exercício, i'eeebeu os se

guintes telegramas: Acerfando
O Pas'so .• .;"Florianópolis, 10 Co-

mandante e oficiais do 14° A questão do Govêrno do
B. C. congratulam-se com V. Estado em Il�o poder cóntar
s. por 1�10tivo da passagem com máterial humano para
do Dia da Imprensa. (a). os postos de sua confiança,
Vieira da Rosa, tenente-to- peJ'manecendo êste estado
ronel comandante do HO R de-coit1áS que aí está cansti
C.". tuindo época cüis nuiis tris-
"Florianópolis, 10 -,. En- tes para a história de San-I A bl ' · Ivio ao brilhante confrade e ta Catarina, é fato que não' ssem ela

veiho e querido amigo efusi� sustenta argumentação em
I/as, congrátulações . pelo contrário. Esteve ontem nesta As
transcurso. do Dia da Im- .A direção do Tesouro do sembléia, em visita ao se-

. pr·ensa, extensivas a' t�dos Estado, por exemplo, para nhor Presiden te Pl'otógenes
os lidadores intemeratos do não cHarmos a do Departa- Vieira, o senhor dr. ltagiba
jornalismo catal'inense. (a) mento de Educação, no mo- Barçante, Diretor Geral do.
Renato Ba,rbosa". mento sem diretor efetivo, é Serviço de .Expansão do Tri-
Do sr. Dep. Leoberio Leal, mostra evidente de que o sr, go do Ministério da Agricul

"O Estado" recebeu o se- Irineu Bornhausen não eOll- tura, S. S. manteve demora
guinte telegrama: ta' com os próprios correli- da palestra com o sr. Pl"esí-

. Do Rio - pela .data no gionanos
.

à altura dêsses dente e diversos deputados.
transcurso do Dia do JOl1la- cargos .... Com a ·exoneração -0--

·list.a apresent.o aos dirigen- do sr. Luiz Eugênio Beirão, Ainda ontem estiveram
:-es ês.se Jq1'llal e Jornalistas I extranhQ à aflministração no Palácio Legislativo, uma
mtegrantes do seu ilustrado �Co�tinún na 3a pág.} Comissão formada pelos Se

nhores Revd. Frei Daniel
O. F. M., Capelão da Colônia
Santa Tereza, dr. Tolentino
de Carvalho, diretor daquele
modelar estábelecimento e

dr. Roberto Lacerda, repre
sentante do Executivo Esta- ,

dual jtll1to a Comissão orga
nizadora da repl'ise da gr81l
de peç.a a Paixão de Christo
e "Oberamergau Brasilien
se", afim de 'convidarem os

deputados para assi.stirem a

aquela monume·ntal peç'a
que fora levada pela pl.'Ímei-
1'a vez em Setembro do ano

Troca d.e Mensagem entre
os si's. Prefeito de' Curitiba
e de Joinville.ldem entre as

impl'ensas�do Paraná e 8an
tá Catarina.

16,00 (dezesseis horas) -
Encontro dos srg, Governa
dores, Secretários de Esta
do, Deputados, Autoridades
e. c Convidados, NA ·DIVISA
DOS ESTADOS, onde l'eali
zal'-8e�á o ato oficial de
inauguração com a seguinte
cerimonia:
a) - Benção do Poste de

Ligação, por S. Exeia. Rev.
D. Pio de Freitas, Bispo de
,Joinville.
b) - Corte das faixas

. simbólicas no poste de liga
.;ão, pelos S1'S. Governadores.
c) - Discursa do sr. Lau-

1'0 CarIieÍl'O Loyola.
1.6,30 (dezesseis e trinta)'

- No l'estaurante localisado
na Divisa: Cocktail ofereci
(1J pelas duas Companhias
Te!efônicas aos convidados. II

c� _.....

p "O'Saudação pelo Dr;' Alarico.'
.

. a,108S' -"
.

reallzarã8 818rcl"
AleJlCa�Th1: JOINVILLE

.
elos no litoral catarim8Dse

20,00 (vinte horas) - Re- De}d'c ante-ontem se eu- Os exercícios, Il.o correlJ-
cepção aos Senhores Gover� contram na Base Aérea des- te ano, em que participa
nadores, Convidados e Au- ta Capital, 16 aviões D-40, l:'iO Exército, Aeronáutica e
toridades, oferecida pelo pel'tencel1tes à Base de Gra- Marinha, se extenderão na
Prefeito Municipal de Join- vataí, em Pôrto Alegre, que,
'lille, no Clube Harmoi1ia Li- como de praxe, realizam e

l'a, - Traje de' passeio. xel'cícios de tática aérea, em
a) - Saudação pelo sr. litoral brasileiro.

� -;.._ �-�.": _ � ..;.-., _ ..,.,..;"" ;....",.

T�TICA AEREA

fa{xa compreendida n0 lito
ral cata1'inense, paranáense
e paulista,'

.

p. passado.

•••IÍ.I'Il lM�.�..� I ••

.

S. Exa., o' S1'. Governador do Estado, justiça lhE>-
.

lhe 'seja feita, é o mais festeiro dos que já pas;,al'arrt
e hão-de passar pelo Palácio da Praça 15. Senão ve

jamos os últimos dias de S. Exa : 1° -� Foi ao Ri
beirão, assistir a uma festa religiosa, o que deu mo

tivo a turibulações da imprensa palaciana .• que des-·
.tacóu O importante acontecimento de HeI' S. 'l'�xa. o

único Chefe do Executivo a visitar aquele pitares..

co rincão nestes últimos vin te anos; 2° -- foi a AlIi
tapol is, receber festas e, consoante a velha e fanha
chapa, auscultar os anseios da população, que o re

cebeu de faixas eloquentes, feitas aqui na Capital;
3° -- foi a 1tajaí inaugurar tinIa bela realização d(i,
dinâmico Prefeito pesi;!edista, sr. Paulo Baner; 4(}..
- foi a Tubarão inaugurar a exposição ele tratores,
obra do Govêmo Federal; 5° -- está de maias para
J oinvilJe, onde vai inaugurar" uma re�dizàção da -

Companhia TeJefÔnica.
.

Como S, Exa. JlÜO tem nada de seu para inaugu-.
ru1', aproveita touas as inaugurações dos outros, selll'
muita cerimônia pela importância do &bjetivo li.

inaugurar. Tanto assim que, no mês último, esteve.
em Ibirama, inaugurando uma pinguela!

Em Tubarão, de onde regressou ontem, S. Exa.
não foi lá muito feliz. Receberam-no . gélidamente.
Para oferecer-lhe. um coquetel foi necessário !aça-·
rem alguns funcionários públicos, demissíveis ad

Ol]tum!
Dizem qúe os pobres Barnabés, tl'ansformadoK

em felipatos, ficaram felifulos, ..

x x

x

Sob o título Estrada Corupá-SãQ Bento, em "ei�
-colunas e alto relêvo, A GAZE'l'A; de ôntem, JHlbli-·
cou o seguinte:

"Pelo Govêrno do Estado, -ab'avés db Departa
mento de Estradas de Rodagemi foram inkiados 110

dia 1°, os serviços da coúsb�ução da Estrada Corupá,
- São Bento do Sul, velha aspiração dos, morado-
res daquela rica zona do Estado.

.

.

Procura, assim o Govêrno do Estado, dentro das;.
possibilidades do orçamento, ii' de encontro às as-'

pirações do povo catal'inense" .

x x

x

O ESTADO, de ,ante-ôiltem, havia puhlicado Q

seguinte telegrama de Corupá:
"Governador Il'ineu Bornhausen.

Florianópolis.
Solidário diretório municipal e em vista situa

ção intolerável perante população, insiste este subo.
diretório pela construção estrada COl'upá - Sã(J!
Rento, dentro de 80 dias, ou apresentará renúncia>
coletiva. Pedro Perfeito - Presidente".

E muita gente havia que pensava que o govena-
dor não fazia nada 'por caüsa de política! Agora es

tá elaro: o que S. Exa, fi�er, mesmo de baixo de
ultimaiuD1 de suTJdil'etoriozinhos, é obra da políf.iclIE

x x

x

J<Jstá nas mãos da' D.D.N. salvar o gO\"P.t1)() qUi!'
aí vegeta:' é' só' fazer uma circular ao!; diretórios.
l'eCOmal1dando,lhes que panham a faca nos peitos d.,.
sr. friiteu Bornhausen, êxigi.ildo o eumpl'imeiJto das
promessas eleitorais, sob pena de renúneia coletiva.
Santo remédio para a pasmaceira! Corupá déscobríll
a pólvOl'aF A fórmula"é"sin1ples: Ou dá mI·-'

desce, .:.
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