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ORA. WLADYSLAVA W. MUSSI
E

DR. ANTÔNIO DIB MUSSl
Mecllcoc

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA, .

ESPECIALISTA

MOJ.ESTIAS NERVOSAS E MENTAIS, CLINrCA GEltAL'
.

..

Do Serviço ,.Nacional de Doenças Mentais, Chefe do Ambulató-

rio de Hig ierie Mental el� Florianópolis, Psi qu iátva do' Hospital
Colônia Santa"Ana,

Cirurgia-Clíniça Geral-Partql

Serviço eompletc e especiaÍizado das DOENCAS D. S.NHCl'.- Convu lso terapia pelo eletrochoque � card iazo l. Insulinoterapia
de Sakcl. Malavio terapia. Psicoterapia ..

liAS, eom modernos métodos de diagnóstiCO. e tratamento.
"

'.

.....TABO Consultório Provísortamente li':" Rua General Bittencourt, 85
,POLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA -,.. -

." .., .

LISMO BASAL
I esquina de :�nita Gal'ibal-d'j);

DR. A. 'SANTAELA I
. ,P'orrradlt pela fae�ldadre Nacional d', ••dieíraa da unl,..r�l·,l Formildo\. pela Faculdade Nacional de'Medicina, Tieio!oriat. t
.... do Br..i1).

.

. Tistocirurgiiío do Hoapi�iÚ' Nerêu Ram�.
.

.�di�o �r c:oncurlo da Ani.tlncla a Plieopat•• '110 Diltrlto Curao de-hpeclalizaçáo pela S N. T. Ex-interno e Bx>••silt.nt. 4.

...cf.ral. Cirurgia di' Prof,' Ugo PiiJheiro Guimarães (Rio).
,

b-interno 411) Ro.pítal Psiquiitrico , hlile'mio Jadiclirl9 d. Consultórto : Rua Felipil Sch'lnidt 11, 38.

ClaJIit.1 Federal. Dlãriamante, das Ui 'às 18 horaa,

.lI-interno da Santa C!Í1Ia de Kilerieórdi. do IUo I, laDeiro. Res.: Rua São' Jorg\, n .. 30,

·.ad,�ó�Í!rapi. por onda. curta8-El"troc�atulaçio
!lWletl\' e Infta 'Vermelho,.

, ,Cona,idtório: Rua Tr&,i�no. n. 1, 1· andar

_,»10,.
�orirl.e; pai li ÀI 12 horaa - DL. .nul.

D•• Ui àl 18 horaa - Dra. III••i.

R�.idência Avénida Tl'OIDPOWlki, 8.
I

.

• ,

Baia. Ultra'

•dificlo 'do .on-

,."
.

Clínica J(édi�.';_ DoeJiça� N.uo.... .

CODlaltõrlo: Ediffcio Amélia, Neto - Sal. t.

Ré.tdêll�� Rui BOC3iuv.,· lU.

C....tlt..: Du 15 i. is bor...

Tetefon:e:
Cc>nlÍultÓrio: 1.288.:

t.e.idêneia: 1,liS6;'

. ��DR. 'JÕsif iJAinA S.' BtTTENC'OURT
'M,ÉDICO

Clinica (jeral _. �ED[Ã'TltTA
Itn U' de Málo; Ul - Itajai

·.f>U.1llCUIm.JRA - PEDlAT1UA .� CtINICA
C....ltórlo e Ilelidênci* - Ruà Bulcãó Viana 1), 7 (Larro 11

•••io) ,- 'Iorian6poli..
!

••""'0": 8 li 12,horas - DiibialHuta. I
I

OLUOS - OUVIDOS ,;_ NARIZ • GABGANT�- !
DR. GUERREIRO DA FONSECA

Especialista .,40 Boapttal
.odel'nIÍ Aparelhagem,

Hnrá rio : 'Das 16,às' 17,80 horas

Reaiilênciu.: Rua Bocaiuva, 139,

DR.. I.. LOBATO F!LHO
, DClenças do &.pareh.o, re8piratórlo.
"TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOSCOPIA DOS PULJlO.S

Cirurgia do Toro

D�. ALVARO DE CARVALHO
Doenças d� Criança.

Oouaultóz.u: Rua Trajano a/n. Edit. Sio Jorg. - I· andar

Salas 14 e 1&,'

Resi6ência: Rua Brigadeiro SjJY8 Paes; s/no '_ I!' andllt. (cil'·
cara do Espanha) .

I Atell'de '·dià,riam,e.Qte dll. 14 hS'",(\ni �iant...
,t -':"�_"iOI ..,. ..... _

i
t

, I
DIt., M. S. CAVALCANTI

Clinh',a exclugiva�(>�te ''de'�rlllnc8t
�ua Saldanha MarinQo. IR --- Telefone IM.'I 7'&,

DR. JOSÉ ROSARIO ARAUJO
Clínica Médi,cÂ - Jtven�as de crian..:ae

\Tratamento de Bronquites em adulto! e criança.}.
Consultório: Vito}' Meireles, 18 - I" andar.

H'u'ário: ·Da. 1{),ZO às 11,150 e das 2,30 lis &,30 bor...

P.e8tdênci.: A-�enida Rio Branco. 1112 - '""!te 1,640,

Llmpalla de Fenda - �efrator - Vertomet:ro etc. Rai<> X. (ra-
•

_

tioK1'afiu da Ca�eça) - lletirada d. Corpo. &xtranlwa do Pulmlo f
e. Lofaro. ", I �

.

'

\ .
,

Receita para 0"0 de Oculol,
.

' I

ÇOJUlldtório - Viaconde de OUre. Prato o, I - (Alto. da Cua 'DoI
"lo HoriSoDte).

RlIII,illela - J'j!Jipe Schmidt, 101. - TIl, 16110,

DR. ANrõNIO,MONIZ DE ARAGÃO
CIRURGIA TREUllATOLOGU

Ortopectl.
(1oulcltõrio: .loAo Pinto, 18.

n•• ti Ui 17 dimamente,
Menol a08 S6bado.,

Il!ll,: }�qj:!l�!,va 1811.

; 'Pile ,)f; ,'1101,
.. ,' '," -� ,',.'

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

II

. . Dª. ,R()LD40 CON�ONI
,. a'...cia'G.rd"";" 41t. Ç!rlf,li. -, M,I"·d�••e le"er..

.

."", " -, ;��rurl{l. ;<iléItI T��oru. - '.
o. 'llcllldillde de Medi�ba .QA Unível'idad. d•.8io Paulo.

,

.r-4t.lneflt. d. Cil'Ql'li. dOI Profl..or.. AIÍ$io Cort.ia
Neto. $1'11. ,)latIn.

,Oinrcia do ..wmai'o. VI!IJícula e' viu. bili.r... UlteJItinol. d.!.
..4•• (roJlo, tlroidll, rina•.prõ.tat.,. 'be%ica, ..teto, odri.O. I trom'�.
lIA". Va:tieoee18, hidroceJe. ..rizee • -h�rn�" '.'

'

eeualtu-; D•• % àà. 'fi .. hQra,'., rua .r.u'p, 'Schmidt, .1 (!lobrlldÓ).-
..... T.lato��:,. ÜD'S,

.

"

'

.,'
.

.

...l���cl.: Âv�da Trompo:""x,• ., - t.l.f�u.. 1,1.4.
.

'bR. . M..4Íbo'· WENDBÁUSEft' '. -, lo,

CUnica médica de adulfOl • crlabç... - ,;

,,'o '{À..ultór.i� � Ruá J()io Pinto, iii' - Tél. •• 'tu.
'

Co.,uIt.lI: tial 4 U .., hor.I.'. "

.

rt�ld�'#.; !tna Ellt�ea JiÍniot, '8. T�l, 8�1,
'

.DR. TOLENTINO DE Cl\RVALHO.

. Aperfeiçoamento' em ,Pôrto, Alêrr� 'e Bue'AOII A,na .

,
,OUVIDOS - NARIZ ..... GAltGANTA

.. ,Coail}lt�rio''_ João Pinto, 18 -,1. andar

,

. <>�\Bi��ni�ritll ?aa Ui 11,18 horal
'

,
" � , ,

'o'· N'
'

f.'" &i. 'A'
.

·."1 ',./ rarmacias .'

- r. �'IV ,no,U VI 3 d 'PI t-·;.' Ausente. até princípio de Outu'- ',_,
e

. an ao,
bl'o. fazendo Cllrso, de aperfei- MES DE SETEMBRO·

çOllrnento de' (lirúrgica, lTO Rio 30 Sábado (agôsto)
de Janeiro. Fal'mácía Espel'ança - :Rua..

Conselheiru Mafra.
31. Domingo - P-armácia.o

Esperança - Rua Cem8&
. lheiro Mafra.

6 S-abado Fa:rmi'iei�
'Santo Antônio -.Rua Jeãm
Pi:r;,to.

"

7 Domingo - Farmáei,a....
Santo' Antônio - Rua J1jjill;>

�

Pinto.
.

13 Sábado -� Fa�,��
Catarinense - Rua Tnlja..,
·11-0. .

.

}4 Domingo - Fami�i.
Catarillense - Ru� Traja",
no.,'

Zú Sábado - Fal'm��
Notut,llá - Rua Tra�llo.
21 Domingo � Fannádlti

."

Naturna _; Rua Tra-jamo. ,,:"
27 Sàbado - Far:w;â�

; ,Esperan.ça � Rua. �ns�
lheiro Mafi:;l�.

.

.
.

.'

.

,28 Domingo � F�rmfu.:�'
Esperança '- Rua C�nse--

,"o

lhe,Íl'O Mafra ..
O' serviço

. iIotunxG,'se:d�
, efetuado pelas' Farmâdafi'

:1 Santo Antônio, Jvlod!.'ff"lla e

N():tu,rn�, s�tu�d,a.s à&" nUI:$
__.-- "._____,..-_-'"' � �_'-- ....... '�Rão Pint{) e Tt'ajano;-n. ,J'l.

DR. ARl'I��NDO \fALElllO IDE f\,SSIS..\ M"Y)JCO
8ervi(otI de' Clínica Infantil da :Assistêncla MunicIpal • 11&11-

pital �e.Caridade .

CLINICA MÉDICA Dl!; CRIANÇA'S • ADULrl'OS
- Alerei. -

culÍlultórlo: Rna Nunes Machado, 7 - Consulta. dai 111 .. 12
� .

.
.

• da. 16 àa 17 horaa.

llé.ldêJ1cl�: Rua Marechàl Guilh�rme; •._3 Fone:. 781,

o EST,\DO
ADMIN ISTRAÇAO

&.da(&o e Oficlnas•• rua Conaelbetre- Marl'a. .. 1.....

Te!. 1022 - Cx. Postal. 139.' "
'

.

\

Dir�tor: RUBENS A, RAMO,S,
.Gerente: DOMINGOS oE. 'DE AQ:uiN&,·

" Representantel:
Representáéóes A, S, Lara, Ltda,
Rua Senador Dantas, 40,- 1)" a·ndaT.

Tel,; 22-6924 - Rio de Jan-i!-irQ,'

Reprejor Ltda.

Rua Felipe de Oliveira, n. 21 - 6" .D6_",."

T.!.: 12-9873 - Sâo Paulo,
.:

ASSINATURAS

Na Capital.
Ano ,•••.... " " "',, ., '." ·Cr$ 170,0.

Semeatre
..

' . , , . , . , , . , .. , Cr$ 90.011-�·
No Interior

Alie ",""."" ,.,." •• Cr$ 206.&80"
t-

8emeltre .•. " .. , '." ,.',.. Cr$ ,116.e..
Anúncio! mediantea.contrâto.
O. originai!, mesmo não publicado •• DAe PPi.l!.oo.

d..,olvidol.
A direção não til) respor'uhiliu 1I,lê' ......-....

al!lÍijdo. ·no! arti,o. aasinadcs.
,

'_

,
>''-','

. ,
,1.,."

-t,

�_j;�:.1;' J.>t�·
� ��;:

L'li
'\:�JdK'

".��,;
"'{i

DR. ALFREDO ,CHER�M
Curso Nacional de .doe.nçal meatara,

ai-direto', do Hospital Colõp ia Sant'AflIIL

Doenças ner\'osaa e mentait .

Impotência Sexne l.

Bua 'l'irádentes n, 9.

Consultas das lI> h UI hora.,

FONE: M. 798.

Res.: Rua Santo. Saraiva, h' - .atreito,

. -.

�

ADVOGADOS'
DR. CLARNO G. GALLETTl

- ADVOGADO -

flo. \?'tor Melrelleil, 60'. - Fone lAiiS. - Florianó,oütl;.

DR., RENATO RAMOS DA SILVA\'
,

' .

,;,... ADV'Ot;ÁDO -

Rita Santo. Dumont, 12. - Apt. <l.

nR�·! JOSE ,,-MEnEIROS 'VIEIRA
- AJifVOGADO'-

'

Caiu PoetaI 150 � Ita;ai - Santa Catarlal

DR. THEODOCIO MIGUEL }\THERINO:
- ADVOG�DO-

Rus Trajano n, 12, 1- andar; 8ala n, I - Edifieifil SI. J."..
, (Ellcr. I)r. Waldir Buell),

Telefon� ,-' U140.

Navio-motor "Carl Hoepcté"
;..

"

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURAN,ÇA
Viagens enh:.e FLORIANÓPOLIS e RIO:DE JANEIRO· •

. t:,_ '.
<, I. •... .'

.

gscalas in'termediâl'ias em Itajaí e Santos. sendo neste últili1Q apenas

para o mO'Vlmento de passagejros;
PRóXIMAS SAíDAS:

.1 D A' \
.

'di! FPOLIS.
. 'de ITAJAt do Rlet .,',.�

L r, �e SÁN"rOS
, t7/Se.teni'bro í9;Setem�;rG 2'!/SeJeolbro 25/�tembt'o

:� M/Setembro. .
2,/Outubl'o

.

7/0ütu'bro &,/'0td;ul'lro
1 '12jélutúbtp' 14/0titulir,o " 19/{T,ui:u.b.rQ\,,· '2il;/Ol;l,tU;()ro , .'
., 24!,0'l1tJ.ibt'o 2i.VO..utubro gÜd'il-u'tbro:··· "i�:lN'o<Yem.br�·· 4: '

.;j 5-!N:Qv·em.bro, , 7./N-o'Y'Ímibl'o i21NoV'erríbro' 13/Novembvo '.,

i !. :t7lNovembuo' .�9';;NO'Vérobro " Z1/Novembl'o, .. �/No,vembro
rJ 3Q/NQyembto· � 2/Dezemb'ro 7!P�zembro '8/Dez.emlwo

,i.,
' l2jbezembrl). ]'�/D-ezemhl'o ' IS/Dezembro 2{)jlJezembl'o

t ':., Ü ,lH>rãiio de'. Florianó,pol.is será às' 24 horas 'das ;daias índfcartas,

� Para ma.Í�jnfo�mações dírij�in-se'à
J EltIPR1tSA NACIONAL DE NAVEGAÇAO: HOEPCKÊ "

� Rua D'e:odoro ;_ Cab{� Postai �. 92 ,_ ''l'�lefone,� 1·.212.

· .

",,,,,, Sabão .'

"i�g�m "EstJecialidcade
da Via. WETZEL cINDDSTRIIL-JoiDvUle.· fmare., r'eflj,tradu)�

Torna a roupa brônqu-issima
I
�
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"O ESTADO',',,-,

.

Vida Social (AMARA MUNICIPAL

.AN1VERSARíOS Os úittmos' assuntos' venUladosMenb:to naul Caldas F'Ubo
.

,Festeja, hoje, o seu ani- em sessãu ordioarla
'"o�,�rsári() natalíc io, o inteli-

E
. .

t' M'
..

a ad-
�'" • m suas }irunelras ses- au oriza o umcrpio\g'ente menino Raul, fi.lho do

sões da presente reunião 01:'- quirir uma. "ro-da" de titules
..t.l!. múIl Caldas e de sua

dinária, a Câmara Municí- da Cruzeiro do Sul Capíta�;ntl.a. esposa, d, Cybelle Nó-
pal já aprovou as contas de

, Iização. Estão ainda, aguar-
AJrega. Calda,,:. , março e abril de 1951, e a : dando-parecer: .projetos de O .«1.0'rlré.MI.rJ"IB'J 5. 'rRIPULAN'rES TERIAMR83

...

1
.. y;:r..udl.Ir_a, .....no.. di.& de._ l'�ld-l'c'a'ça-o d

' j •
-

.•.PERDIDO A VIDA'" I
-. o 'sr. vereador l.Iei que concedem auxilio a _;;§1ojê.' n4i resídêncíá dos .seus Ósri] �âH}'Lisboa no sentido A. A'.'BarMga. Verde, {lo'A-. O Clube de Excursões da NATAL, 12 (V. A.) _ O'�genitnres, oa Se"Ll�. i�milt'ui-. de ser dada iluminação pú- tlético, ao Flamengo, à Uni- 'Ilha, assoóíação.que congre�i :h'ombddei.o dà FAB que;)Jl.hos, óferé<!eri-dQ,-lhe!j lauta � blíca à RuiÍ. Chapecó. ão Operária, à Liga Operá- ga jovens entuaiástas, pto- é'aiú ria pfaia de "R-itfrths».;mesa de doces e bebidas fi- \ O sr. Mári'o Couto, da I ria, às entidades do teatro e curando: tornar mais conhe- era pilotado pelos- tenentes;j1i1S- bancada pessedista, apre- o que concede uma Bôlsa ao cidas as coisas desta: Ilha Itamar e Siqueira levandoCumprimentos de O 1fS-' 'sentou à Mesà um' pedido de: âcademíco Norton Olive'ira e' 'de Sa,nta Catarina, acaba .Qe, ainda B."burdo um sargento<'1':\.1)0. informações sôbr'é â falta, Silva. ühwar ,à 'publicidade,· em

e dois s�ldados, presumin-
.

.

Sr. Heriberto Boehme
Io pagamento dos auxilios 'i mímíografo, Jurírê�Mjrirri; do--�e' �ue 'eStejaJn todO's()Curre, nesta data; O' aní-, �O'nsigliadO's no orçamento á órgão informativo e que mortos.',veisário natalicio do sr. He-
Iiversas sociedades musí- contem matéria interessante O local do desastre é de·,óberto Boehme, gerente da
iaís, Já passou um semestre, C O· N V '1 T E ao conhecimento público. dificilimo acesso, estando o"Farmácia Noturna, filial da
� as referidas entidades ain- Além de notícias que di- comando da Base enviando�Fal'1nácia Catarmense S. A., da não conseguiram o auxí- A Diretoria do Abrigo de zero respeito às suas ativi- esforços para atlngí-lo.·

.. .,.,p,,,ta praça. M t g t nse dadas, há a ressaltar noti-»,_C, lio de que tanto carecem pa- enores, em o 1'3 o e -

Ág homenagens de que se-
ra melhoramentos nas mes- io de convidar- à todos es ciário sôbre o que lhes tem

'il'w,l alvo, as de O ESTADO.
mas.

.
Ex-Abrigadas' a -eomparece- sido dado observar nas ex-

:',:5;r. Ada1f6 Silveira de Souza Ó mesmo vereador reque- rem ao Abrigo, no próximo cursões que empreendem.
Tr"'llscorre, hoje, 'o aní-

di 16 d S t
.

b t' Dirigem-no Norton Silva,�

reu informações sôbre ° f'a- la -v Óc e e em ro, .erça-
-versário natalício do sr. A-

to de os trabalhadores da feira da Semana entrante, Pedro V. -Vecchietti. e .Bui
.,;rlQHo Silveira de Souza, al- Limpeza Pública terem sido afim de pa rticiparem • das Tiburcio Lobo.

. ,....

·:to funcionário "dO' Tesouro dispensados de' trabalhai' festas jubilares que o Abri-
..----

edo Estado, a quem cumpri- .

aos domingos, medida que g'O' está promovendo, em
mentarllos) cordialmente.

lhes acarretou muito pre- Homenagem ao Revmo, 11'-
.-:�r "'" Meri Guimarães Born _

J 'C Ii t
.

- «-

juizO'. maO' O'se a IX 0, por O'ca-
Passa, hoje, o aniversário

O vel'eádol' Osmar Cunha, sião do seu Jubileu de Dia-
�flatalício da gentil senhori- dia 10, pronu'ndou magnifi- mante de ingresso na. Con·.nha Meri Guimarães Born,

co discurso' de saudação à I gregaçãO' Marista. e _Jubile;,::funCionária dO' Ministéri9 da
[mprensa, pela passagem da : de Ouro d-e Pl'OflSSaO' RelI-

'I<�azenda, filha do sr. José
sua data. No mesmo ensejo giO'sa.

'

NieGlau Born.
t'equereu um votO' congratu- Às 8,30hs. no Abrigo have-

O ESTADO apresenta .,latórÍo pelo aparecimento 'dO' rã Missa com assistência
,,.cumprimentos. ,

jornal dos gráficos, ".ALA- PontificaI, em Ação de Gra·
VANCA". ças, Ao meio dia, almôçO' de
As Comissões estão ulti- confraternização.

mando o estudo de diversos A Diretoria do Abrigo faz

projetos-de-Iei, como o de' earinhosO' apélo, aos S1's.

suplementação de verbas pa- Patrões, onde estiver�Il1 em

ra os trabalhadores da Pre- pregados os Ex-Abngados,
feitura o aumentO' ae graU- para que nêste .dia facultem

fieaçã� ao Inspetor Escolar,. aos Ex-Abrigados virem

o que manda 'adotar para o prestar sua hO'menagem d.e
municipio, a legislação esta- gratidão ao Mestre e A:nl-
dual sôbre impôsto de in- go.

dústria e prO'fissões. o que Irmão Adelino - Diretor.
.. .

Em chamas precipitou-se ao solo
. um avião da E.A.'.> . ,�'

NATAL, 12 (V. A.)
Quando sobrevoava a 'praia
de "Ritínha", na manhã de
_...._��......r..�

hoje, precipitou-se um avião pitou ao solo o avião da FAR
da FAB do tipo B-28, núme- 'atalhou um casade palha
1'0 5081, pertencente à Base incen-dialldó-a�· :E'rrÍ" 'eonse
de Parnamirlm.

.

quêncís, morreu a mulherr
do pescador ali residente.
ficando feridas gravemente
duas outras pessoas.

NOTA i DO MINISTRO DA
. ÂERONl\UTICA

ATINGIU lIMA (ASA PE
PESCADOR

NATAL,12 (V. A.) - No
momento em que se preci-

RIO, 12 (V. A.) - O ga
binentevdo .mínistro da Ae
ronáutica,' em nota aos [or
nais, confirma o desástre de
aviação na praia de Cenipa
po, em Natal. Também con

firma a morte da tripula
ção, composta dos segundos
tenentes aviadores Silvio
Camargo Filho e Dalton
.Duarte Siqueira, além do.
terceiro sargento Manuel
Correia e dois mor-adores de
uma cabana de pescadores
sobre' a qual se projetou o

-ra.

Faleceu em 11 de Feverei
rO' de 1886;

_

- em 1.8B1, il'l'O'mpeu er(l

A· fI'II r'adec -Imen'to �:iç��iZ !�I!�:·a�lr���L���lt�.� . :.
. vendo-se obrigadO' a tl'ansí-

ERNESTO ROMÃO DE ANDRADE vem, de públi- gir com O's rebeldes o Presi
cõ� agradecer às Revnias. Irmãs da Divina PrO'vidência dente AraújO' Lima, outra
do Hospital de Caridade, e suas auxiliares, pelO' desvélo .insl1rreiçao deu-se a 19 de
e' c·a· l'il'lh" c·om que a.R.sis.,ti.ram à sua espôsa CAROLINA NO'vembro dO' mesmo ano.votos de feliz estada em nós- - v

J·'Srt cidade. DUARTE ANDRADE;, durante a sua enfermidade; na-

s.endo vencida pelo \
mesmo

'que1a casa-de-saúde. Presiclen te;
----------.�:""'.'"".,;.'- '-- Também torna extent;iva a sua gratidãO' e de sua es- - em l.832, dissO'lveu-se'

;;�' 'j?��a, aos ilústres facultativos {Írs. Antôni� ,Dib lY�u�si e

10' Ministério de 3 de AgõstO' 1
DA:!;":; : cJ;"·J. Barreto, que atenderam, CQm a sua Ja tradlClOpal e cO'meçou a governar e 01'- ;

;�j;i: ': :f!�Ímeidade clínica, espirita dedicadO' e interesse demons- ! ganizadO' pelo Senador Vel'-;_.' "\;1(1 tiád'� }( enfêrma, mercê de :cujO's conhecimentos profis- ! gueirO'; 1:> ,;ii� k'i�haii,: conseguiram salva-la, bem cO'mo ao dr. Paulo de' - em 1.911, em Paris, ia- I
_

'; .�: �'�li{arªJé 'exma. esposa, d. Eva de Amaral, pelo interês- leceu o pO'eta Raimundo dHI'.

;- ".

\i,t?���:M;'i';qli� acompanharam o tratamento de sua senhora, Mota de Azevedo Conêa,Florianópolis, 10 de Se-

c:�.pê�i}.;��ndO', dessa maneira,. para que lútda lhe faltasse l:asci_do em São Llli�.�o Ma-I'. �./;.

1embro de 1952.
Dará o"'!seu pronto restabeleCImento. lallhaO' ,em 13 de lhalO de �/lImo. Sr.

.

.

A tO'dos, de públicO', aqui consigna o seu agradeci- 1860.'Dr. Rubens de An-uda Ra-
t·

.

André Nilo 'l'adasco j p, .. , ln"" Piptf\. 9 Fl)oH[õI

:�D. DiretO'r de "O Esta_'I,,",n
o.

!fAVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...Nj Capital. :
COl',liais saudações.} ���
Ao ensejo de data dedica-, -::-i

- ,

.. '::l{ia à imprensa 'apresento à �

.... ;"Valorosa Imprensa Catari- � -;
'--i

:nense, por intermédio de V. ,
.. ,

''"S., os meus votos de. feliz

I";,'Óesemncnho de sUa nobre
l!1issã� em prol de m·elhore's ..

:dias para a coletividade ,

brasileira.
, SaÚde e fratel11idad.e.
Dimas Siqueira de Cam-

�lPG;,)'·.

Centro fi 1fC�1 «Cri.spi 'Q Mira»
Está se cogitandO' da fun- pido e incansável na defeza

daçãO', em nossa capital, de dos interesses dO' pO'vO':
.

um Centro que terá a deno- Breve haverá a primeira
minação de "Centro Cívico reunião dos fundadO'res pa

Crispim Mira", como home- ra eleição da Diretoria PrO'-

nagem ,aO' jorna'lista hitré- visória.
,

4 .

la DE SETEMBRO
A data de noúe recorda

nos que:
-_ em 1.565, faleceu Gui

lherme Fal'eh, o Evangelista
da Suissa franceza, nascido
em 1489, em Gap, no Delpli
nadO':
- em 1.711, O' Cavaleiro

de Goyon, eom 5()O france··
.

ses, O'Cupou a I,lha das Co

bras, no RiO' de Janeiro;
� em 1.802, nO' pO'rto das

Caixas, l1;:<.sceu Joa,quim Jo
�,é Rodrigues Torrés, Vis
conde de ftaborai, falecendo
no Rio -(le .Janeil'lJ. em 8 de
Taneiro de 1872;
- eE'! 1.811, em Laranjei

ras, na Laguna, Estado de
Santa Catarina, nasceu J e
suino Lamego Costa, Barão
da Laguna, figura defitacada
de nossa Marinha de Guer-

avião.

lanobras combl .. ,__
�

_

nadas DO litoral 'HoJ", feijoada 10
d8\YSantos «Deixa Disso))
RIO, (V. A.) 11 Os Hoje, conforme já noti�.

cruzadores "Tamandaré" e ciámos, será realizada, .em

"Barrosó" e o navio trans- Santo AntôniO' de Lisbôa, a,

porte "José Bonifácio", con- .feijoada com qu.e o sr. Ve
düziúdo tropas, zarparam readO'r Miguel Daux home
hoje para o sul do país a· "nageia os associados do sim
fim de realizai" exercícios pático DEIXA DISSO, asso
de ataque simulado, de de- ciaçãô que congrega elemen�
sembarque nas guarnições tO's da soéiedade local.
do 1itm'al de SantO's. Parti- O ESTADO, ,que foi con
ciparão dos exercícios, con- vidado especialmente, será
tingentes do Exército; da representado por um dos
Marinha e da Aeronáutica. seus :redatores. '

._

"�WANTE
Jo�é Cândido. da Silva
Chegou O'ntem a esta Ca

�itaI, acompanhado de seu

�1ilho, em visita a pessoa de
;,<'lua família gravemente en-

5erma, o·nosso prezadO' ami�
'�7Ú José Cândido da Silva,
...competente Fiscal do Impôs
to de Consumo na Capital
li'ederal e que, nesta cidade,
por vários anos, ocupou a

'1:iuelas elevadas funções e

-muito serviu a diversas en

'Udades sociais e esportivas.-

Ao �nsejO', "O Jl;stado"
rormula aO' distinto�isitante

FAZEM ANOS, HOJE:
-- Menina Helena, filha

,-ito sr. Otávio A. E. Santo.
- S�a. Maria Reis Dutra.
- Sta. Dalva Luz Mann.
- St.a. Arací Lopes, filha

�1') sr. José Licinio Lopes.
- Sr. Armando MirO'wski.
- .Sr. Arquim-ede§. Mon-

g-uilhot.:
- Sr. Alvaro FlO'res.
- Sr. Nerêu Pereira.

:DIA
lmpren·sa

RecebenlDs:
Distribuidor

,

C. RAMOS S/A

,

I

I

,�
Comerci"o '- Transportes
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Amanhã, coniinuará a disputa' do Campeonato Citadino, de Profissionais, jogando os

conjuntos do Becaíava e Figueirense. E' desusade o entusiasmo' pela atraente peleja
,

'

'-
entre

. aurí-celeste e alvl-negre.
'

..f!!I>.·...,..·.·..·.·""._-.·• .....",.--..r_· ·.·.,..w_-_-.-..-_ w.-� -.......,.�.w.�.".,..-.t1 .•••-..._-.-•••- ....,. � -...••-_••-......,._.. ...,.._w_.___ ._-_._,..,....,.�,.,.... ..., _.,....-.J".---� -.,..,.
\

.
-

-

'.'

"O -Estado·Espo'rtivo
,...- _..........,....._• .;;0. -.-••_ - -.-•••••- - - "

_ " .,. -
•._. _

-••....,..,.__ "_- .._.,.,,,.,...���

"

[8treou V8ncen�o o C. A. <Monte' Alegre Noticias .de Joinvill.e
(Do correspondente, especial para "O ESTA-

DO ESPORTIVO"
'

Tellbo.u.8 Atlético, líder do
.

calRpeulalo da cidade, Plr 4x1 .. C�=;:n�;o :t���bOll'S, ':����:oa;:a ;:;:�:��
Uma bôa assistência 10- Os visi.tantes, �esenvolve- , ,Quatro t�lltos a um ore-I S? Ramon � o n?sso, conter- da Liga J'oinvilense de Des- Cr$ 49.255/00, sendo Cr$ ...

teu, ante-ontem, as depen- ram um Jogo rápido, com sultado do interestadual. raneo Waldir sairam-se sa- portos, prosseguirão na tar- 29.57.9,00 nesta cidad-e e ..

dências da, nossa principal boas tramas. O Atlético, adversário do
•

tisfatoriamen te. de de domingo, apresentan- Cr$ 19.767,00, em São Fran-

praça de esportes, para ver
' A harmonia imperou no pelotão paranaense, não foi O juiz do 03 seguintes cotejos: cisco.

a estréia.' do poderoso es- conjunto desde o primeiro o mesmo esquadrão de ou- O juiz foi o inglês Richard Operário x Atlético de S. Espera-se que àté o final
quadrão paransense do Clu- minuto, não tendo .oe mon- tras, jornadas. [ Eason, contratado pelá F'e- Francis-co, nesta cidade" pe- do turno a arrecadação se

be Atlético Monte Alegre, tealegrenses acusado desâ- O líder do Campeonato da deração Paranaense. lo certame principal, e.,Es- : aproxime dos oitenta mil
de Monte Alegre. nimo quando da, inaugura- cidade lutou bem de saída, Trabalho fácil e agradá- tiva E. C. x Floresta F. C., : cruzeiros.
Grande quadro o Monte do placard pelos locais. mas foi de caindo aos pou- vel graças ao execelente pela segundona. I

Alegre. Ao contrário lançou-se á cos para permitir que o vi- comportamento dos dois pe- O campeonato da terceira Prepara-se para o terra
E não é sem razão, es- luta com mais desenvoltura ce-líder do certame do Pa- lotões. divisão que ofereceu um .in- ; campeonato.

taudo á frente do plantel ó conseguindo assim cons- raná transformasse o revés tervalo I}O fim do turno, de- I O, quinteto do Palmeiras

nosso conhecido Zinder Lins, truir uma vitória' que não em bonita ,·Üória. 10 tempo Os quadros verá" ser reiniciado também esta se preparando ativa-
o antigo orientador do Fi- deixa dúvida quando ao seu 2 x 1. Os quadros foram êstes : possivelmente a 14 ou 21, I mente para o próximo cara-

gueirense. valor técnico e físico. Mo�te . Aleg:'e - D?J.lY, Hadéco suspen�o por 150 \ peonato estad�lal de basque-
Os goleadores Moacir (Swlstn) e Aurélio: I dias f tebol a ser disputado em

Golearam para o Monte Waldir (Zito), Isaac e Cleu- O "colored" zagueiro Ba-! FÍol'ianópolis, nos dias 4 e

Alegre: Taico (3) e Ramon. 80; Nestor Ramon, Periqui- déco, do América F. C., por 5 de outubro.
O ponto de honra dos atle- to (César e depois Lampar i- .ter se negado a participar Pretendem os esmeraldí-

ticanos, o primeiro da noí- na), Taico (Waldir) e Re- do cotejo contra o São Luiz, nos a conquista do tetza

tada foi obtido por Alcioni, gina.ldo (Paulista, sob a alegação que o clube campeonato estadual, títu-
de cabeça, aos 4% minutos, Atlético - Soncín i, Vaica rubro lhe devia a importân- lo jamais alcançado por

recebendo de Augusto. (J'uarez) e Juta; Julínho cía de Cr$ 300,{)o, acaba de qualquer equipe de bola M

(Vaíca), Frederico e Cazu- ser suspenso por 150 dias. cesto de Santa Catarina.

za ; Augusto (Alemão), Her. E' interessante de se no- Campeonato de voleibol

cílio, Alcioni (Dan ir) Miri- tal' que Badéco acha-se íns- Está marcado para o pró-
nho (Toinho ) , e Pinto da crito pelo América como a- ximo dia 17 o início do cam-

Luz.
'

mador e nestas condicões já peonato citadino de voleibol

Julinho teve de deixar o disputou duas partidas.
'

esperando-se de antemão

gramado no segundo' tempo, E' mais um caso de falso que venha a vencer o sex

violentemen te atingido num amadorismo que vem á tona teto da Sociedade Esportí
choque com Isaac. e que é plenamente al imen- va Cruzeiro do Sul, indiscu

tado pelos clubes, com o ca- tivelmente um dos mais ca

bal conhecimento das Ligas tegorizados conjuntos de.

Preliminarmente defron- e Federações que a tudo Santa Catarina.
taram-se os conjuntos aspi- assistem passivelmente.

Todavia é bom que fique' Ginastas alemães
registrado. Está anunciada a próxi.-

Três clássicos ma visita de ginastas a1e-
Os jogos finais do turno, mães, da famosa equipe que

oferecerão três

intel'essan-I
participou ,dos recentes. J�

tes clássicos. ' gos Olímpicos, em Helsmkl.
Nesta cidade, São Luiz x Nesta cidade, os' referidos

Operário, e em São Fl'an- atlétas somente sé exibirão
cisco, IpÜ"anga x Atlético, após a sua tounú�e pelas
na penúltima rodada e Amé- principais metrópoles suI

colocaram-se em 70 rica x Caxias, no gramado americanas.
do campeão est.:'tdllal, no A exibição dos ginastas
encerramento da primeira alemães, �m princípio, esti
parte do campeonato pre- assentada para meiados da:
vendo-se boas rendas para próximo mês.
estes confrontos. Hugo Weber

HOJE, AFINAL AS PROVAS DE ATLETIS
MO DO 10 CAMPEONATO ESCOLAR

Preliminar

Conspirou o tempo para
.

6 - Salto em distância
Que o 10 Campeonato Esco- (feminino)
).":11' não terminasse em obe- 7 - Arremêsso do peso
diência ao programa estabe- (masculino) Os melhores
Iecido. 8 - R-evezamento 4x75m. Dolly e Soncín i, os dois
Transferidas para hoje, la elimiantória - Os G. E. arqueiros, foram as figuras

deverão ser realizadas as da la de 75m. 2a el imiantó- exponenciais da noite, des
provas de atletismo, mascu- ria - Os G. E. 'da 2a de tacando-se, ,porém, o guar
Iinas e femininas, no Está- 75m. dião do tricolor local que
dio "Ten. CeI. Nilo Teixei- 9 - Revezamento de 4 x realizou a melhor partida
ra" localizado no quartel do 50m. - la eliminatór-ia da sua carreira.
H Batalhão de Caçadores, Os G. E. da la de 50m. -

Ambos realizaram inter-
no Estreito. 2a eliminatória - Os G. E. venções difíceis, merecendo
Apesar da vantagem de da 2a de 50m.

por isso os aplausos do pú-
pontos que o G. E., Getúlio 10 - Salto em distância blico.

�al�gaS ma�:tem s�br�'í os ou-, (masculino)
.' I Tai��, Isaac. e Aurélio,

L,os co_I:�o� r�ntes, n",,�. se

I. ?� - Salto em altula (fe- �agl1lfl<:oS. JUl:nh?, Frede-
pode afllmar que consiga ,Udlll10) .

l'ICO, Valca, PerIquito Cleu-
conquistar o troféu

"CIDA_112
- 50m. - Final. 75m.

'

DE DE FLORIANóPO- Fiúal .)__O ()....()....()._.()._.()..-..:i....o.-()�I..

LIS".' 13 - Salto em altura
Todos os outros candida- (masculino) XI JOGOS UNIVERSITÁRIOS BRASILEI-

tos aos títulos treinaram 14 - Arremêsso da pe10'-
assiduamente na semana ta (feminino) ROS
que passa liaS pistas e cam- 15 - Revezamento de 4 x

po do estádio militar. 160m. - Final
'Damos abaixo a relação i 16 - Revezamento de 4 x

e sequência das provas e o 75111.. - Final.
jÚl'i eilcalado: , 17 - Formatura - En-

Provas de Atletismo trega de Prêmios - Encer-
Início ás 14 horas � Con- amento do 10 Campeonato

eentração das representa-
i
Escolar

�ões participantes I,2 - Hasteamento do 'Pa- O Júri da Prova
vilhão Nacional

3 - Desfile

rantes do Avaí e Bocaíuva,
vencendo o primeiro por
4 x 3.

Futebol - Mineiros; 20

lugar - Paulistas. Os cata
t"Ínenses o 5 lugar.
Natação - Cariocas; ,20

lugar ,_ mineiros.
Atletismo - Paulistas; 20

luga�' - Cariocas.
Esgrima - Cariocas; 20

lugar - mineiros.
Remo - Paulistas; 20 lu

g!ll' - Cariocas. Os catari-

Eis a relação dos vence-Inensesdores dos Jogos Universitá- . lugar.
rios Brasileiros de 1952, Tenis - Paulistas; 20

disputados em Belo Hori- lugar - gaúchos.
20nte: Palo Aquático - Paulis-

tas; 20 lugar - Cariocàs.
Saltos - Paulistas; 20 lu

gar -:- Mineiros.
Voleibol - Mineiros; 20

lugar - Cariocas.
Basquetebol - Mineiros;

2 lugar - Paulistas.
.

Classificação
Campeõ'es: Paulistas, com

88 pontos; vice-campeões:
Cariocas e mineiros (empa
tados), com 78 pontos.

CAMPEONATO CARIOCA
Estão convocados os se-

4 - 75m; rasos - Elimi- l1hores abaixo para o juri,
hatórias -- G. E. Lal1lo MuI I das proyas:

'

ler, Olivio Amal'im, Prof._ I Prof. E'riCo Stretz, Major
'Venceslau Bueno, Arq. Sao ,Costa Lino, Prof. Osvaldo
José Abrigo de �enores. 2a: I,' Meira, Dr. Antônio Carlos,
- G. E. José 'Bolteux, Fran- Ten. Ari Oliveira, Mario
cisco Tolentino, Getúlio Luiz, Silvio S011cini,. Euge
'Vargas, Silveira de Souza, I nio Muller, Rubens Lange,
Presidente Roosevelt. ,I Osni Bm"bato, Lothar Schie-

5 - 50m. rasos - la Eli-
i fer, Gustavo Zimmer, Ernes

minatória - G. E. Laulo to Termel, Zenon Bonassis,
Muller, Olivio Amorim, Prof Edward Born da Silva, Cap.
"Wenceslau Bueno, Arp. São: Carqueja, Aldo João Nunes,
José, e Silveira de Souza.. 1ran do Livramento, Milton
3a: G. E. José Boiteux, Lehmkuhl, Nivio Andrade e

Francisco Tolentino, Getú- Sub-Ten. Argemiro, Cap.
lio Vargas e Presidente Ro- Paulo Me11donça e Ten. ::A.1-
osevelt, bl1querque.

Pelo Campeonato Carioca
de Futebol, para hoje, no

so x Canto do Rio.

Amanhã os gU2.nabal'Ínos
terão os seguintes jogos:
Fluminense x América.

Maracanã, está marcado o São Criswvão x Bangú, Ola

.•
matech entre Flamengo e ria x Madureira e BonsuceE

Botafogo.

Hoje, á tarde, com início
ás 13,30 horas, tendo por
por locál o estádio da F. C.
F. ao prêço de dois �l'uzei-
1'OS o ingresso, será inicia
da a última rodada do'-pri-:'
meiro turno, jogando as

Clube 11 de Agosto
PROGRAMA PARA O MÊS DE SETEMBRO

equipes do Colegial x Postal Domingo - Dia 14 - Soirée. Domingo - Dia 21 -

Telegráfic-o e Hercílio Luz Soirée. - Sábado - Dia 27 - Soirée.
x Iris. l' As Soirées terão início às 21,30 horas.
Amanhã será dado por en-. Tódas 2as. Feiras, sessão de Cinema, início às 19,30

cerrado o turno, defrotando- � horas.
se--Bmlgú -'6- Treze -de Maio I' 'Tôda� 48,s. Feiras, Bingo e 'Cihéína, inIcio às 20,3G
e Flamengo e Améi'ica, horas.

CAMPEONATO AMADORISTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Redação DOS preços do leite,
,�. pãe I arroz e feijão

600.000,()0

Novqs fesfesi
a'ômicos '

WASHINGTON, 11 (U.
P.) - o Departamento de
Estado e a Comissão de

Energia Atômica (CEA)
an unciaram, que serão reali
zados brevemente novos. tes
tes: com armas atômicas nos

campos experimentais de
Eniwetok, no Pacifico mé
dio.
A informação disse, ape

nas sem maiores -explica
ções, que as novas. experi
ências serão para os desen
volvímento de armas atômí-'
caso Há boatos. de que, con

tudo, no mínimo algum tipo
de bomba de hidrogênio, re- Mobilia ,salá jantar:
putada milhares de vezes 1 mesa elástica
mais poderosa do que as ar-

6 cadeiras

mar) �e fissã� nuclear, será

I
1 .balcão

, 1 cristaleira .também restado. .._

O grupo de cento e vinte .. 1dmesínha redonda enver-
.

nlza a.homens que começou a ser R' Fel' .

N P'. ,

I
.

ua iciano 'unes 1�formado, no inverno passa-
2" d""

.A' res n. 1 .

\.I�, ll'lgua as xepertências j :"?" ,

sob o comandq do major-
.

general Percy 'V. Clarsson.
A notícia foruevída pela

CEA dizia que será permiti
da a presença apenas dos
membros da direção dos
experimentos e de . oficiais
observadores do govêrno,
Dessa forma, parece certa

n exclusão de observadores
estrangeiros como os da In
glaterra que, por sua vez,
se prepara agora para .deto
nar a primeira bomba atô
mica de sua fabricação, . na

Austria.

l·

COMPRA t
VENDA OE.
CASA�[ Tmrlllll

.

IfIPOrEtA>
.

AVALI�CÓE5
b:==�������====

E outras que por motivo ele fôrça maior não são anunciadas;
algumas destas são aceita transferência 1;elos Institutos, Montepio
c Caixa Econômica.

5 quartos, s/jantar, copa, casinha, bauheüo, ,",,-

·al 210a-o RO'nafo de' Souza SAC�al����, L::·ÕE;·�·C�·I�·;���:���·l���.·�·�·I��·����:" p. "I 'UI .

residencial .

MISSA DE 7{) DIA SACO DOS LIMõES - C0111 33x50Q mts. . .

A família do Cap. JOÁO DONATO DE SOUZA, pro- -0-

fundamente consternada, agradece a tôdas as pessôas COMPRA DE TERRENOS, CASAS, CHACARAS E SITIOS
•

�!le comparecei'am aos hmel'ais do seu pranteado pai, Temos sempre interessados em comprar casas, tenenos, chá-
be:n comO convidam p.a�·a a Missa de 7° dia, que pelo seu caras e sítios.

'�ternQ descansQ "mandam c.el.ebrar no dia 16 do corrente --0--

·�s 7 horas na Igrejil N. S. de Fátima, no Estreito. I HIPOTECAS

.;t
• ,�n,t.ec�J}a'da:n.en:t.ef a�':l'a51�m aos que comparec-er�m' .' R_e�{)bemoS C' :rpiicamos qualquer importância com garantia hi-

. esb MOi,!lle:l)i'edade ..01'1&tã. potec.ana.

-peRTO ALEGRE, 11· (V. e agitam o povo em geral.
.:A.·i ':::_ SegulJ.cl:o informações Sem alardes nem' lauda
.,(lfícUüs, o 1eite distribuido à tórias justificações impro
poJml:f(;n:o nos carros-tau- dutivas, conseguiu já tahe
"<rife, a pa:rtlT -de 15 do an- lar o preço do quilo do pão,
·dante, ser, vendido com a nas padarias a Cr$ 6,00, e à
n:uu;;,ão ,de .50 centavos em domicilio ou no balcão

.
do

],itrç.. ae mesmo tempo. que comércio varegísta, a C�'$
'ii engarraJaoo terá seu ,pre-' t.s«

-; .•·t\ reduzido em M centavos. O leite terá lima redução,

S_ L1i-:Ol'OLDO, 11 (V. A) de 50 centavos, à partir de
.:- A Corap. eontinua aqui 20,do, corrente. O arroz, tri
;-agil1d-o em .lreneficio do

po-I go "coordenação", e G fei
'rO. sem eirveredar pelo ter-' jão, foram reduz.idos em

'Te;" das promessas irrealj- quilo, '?r�� 0,80.e o-s 0,50,
,:7;,á',eifi, (jtrc .tanto desgostam respectivamente.

flUA prODODO·.J'
,.J.MIAWOPOtfS· $AIITA CATA�/""A

CASAS Ã ,rENDA

ESTRElTO CANTO - ,1 casas, sondo 2 residenciais e

� para comércio (ótimo ponto perto ·da Soberana)

RuA TE)!]i':NTE SILV�IRA - " quartos; a/visita, s/

.

. jantar, copa, cosi nha, etc. . , .. , , ,

ESTREITO RUA SANTOS SARAlVA --- " quartos, si

janta .. , s/visita, copa: quarto de banho, garaje, 3D-

tâo, -s ituada em esquina , '," .

RUA BOCAIlJVA --- 4 quartos, a/vis ita, s/.iantm·,

.copa, cos inha, dispença, entrada para automóvel

po r duas ruas (situada em esquina, grande quin-
tal I

RPA MONSENHOR TOPP --- tl quartos, s/visita, si

jantar, rosinha, depósito, COPH, .ter-reno 10x30 m ts,

RÚ'A. CONS1�LI-mmO, l\fAli'HA - - 4 quartos, s/visita,
. s/jantar, copa, cos inha, situada km esquina, Ótimo

pon to ' , , , .

'ESTREJTO RUA SÃO PEDHO - i} quartos, ant-sala,
sala de visita, copa, casinha, instalação sanitária

completa, com duas pequenas casas 110S fundos

AV. MAURO RAMOS - 3 quart.osvcosi nha, sala jan
ta!', s /viaita, e te. (casa isolada' ótimo local) .. ,.

RUA DDAHTE SCHUTEL - 2 casas, uma com 4 quar

tos. s/jantar, sZvisí ta, cos inha, etc.; outra com 2

quartos, sala,. Varanda, co si nhá, etc ,.

ESTRB1TO lmA JOÃO CRUZ SILVA '- 5 quar-tos, s.'
v is ica, s/jantar, cosinha, banheiro, etc., terreno

42m. frente por 20 fundos (esquina}, aceita-se

500% à viata e 50'Yc. li �.2_00,oo mensais
'

.

, gSTR1!JITO AV. SANTA CATARINA _- 3 quartos, s/
I

LIRA TENIS,:CLUn'
Dia Z(J de s-etembro Grandiosa So irée da Prima-

·�V'l.-a -- Pasada da Elegância" - Elelção da. Rainha do
JLi rs de ro�2

.

A coreação será feita no Gran<1ioso Baile de Ani·
,,'!,.s<iri-o a 1'-ea1izar-s€ no dia 7 de outubro..pela' passa
:gé.. do 26° anrveraárfo de fundação. Ornamentação ex

<.f'T>,cKlnal. Novidade.

t
_t.
"

RUA BOCAIUVA -- 3 quartos, s/ para negócio, varan
da. cosinhu, ótimo ponto, perto da Av. 'I'rorn-

powskv .. , , .

I{UA RUI BARBOSA (defronte o Abrígo de Menores)

Viagem com segurança
e rapidez "'-lso N-OS CONF9RTAVh1S "'ú<JRg..()NIBUS �

J- tlA?ID8 (<sU�lílllí'IIBOl) ....
visita, s /jantar, copa, .cosinha, etc. terreno 20x40

\ chácara) , , ". ' . ' , ..

ES.TREI'Í.'O RUA SÃO PEDRO .: 3 quartos, s/juntar,
copa, cosinha, varandão, dispensa {ltc. terrenoFlttri.a.nópoUs ftaja1 - JoinviUe - Ourtubs
15x40>:

J

�i Agência:
', ...•.
Il.ua Deodoro esquína da
Rua· Tenente Silveira

- 2 quartos, a/visita, s/jantat', cos
í

nhu, eh:...

lJoião em fôroo da liber- AV. l:�a� ���A�C�.. � .2.. ���r��s,. s�tla,.. val:anda, mi-

d de d pe emento RUA JOSÉ BOITEUX - 2 quartos, s-'vis lt«, varanda,a e os cosinha , " .

RIO, 11 (V. A.) - Come-t perde todo o sentido e pos- COQUEIROS - 3 quartos, sala. v};randa, casinha, ba-
lli.ürando O "Di� da Impren- sibilidade de execução. nheÜ"q, etc. . , , ,

'.',' .

:.'3". a A. B. L enviou ôn- Nesta data, ao fazer és- RUA JOSE BOITEUX - � quarl.n., s/visita, vara11da,
'Z'ilm, às sua·s congêneres, de te, apêlo, em nome da Casa casinha .. , , . . . . . . . , .

i:ooo O país, a seguinte men- do Jornalista, estou certo CABEÇUDAS MUN. LAGUNA -- Beira-mar rom 4

',sagem: - de exprimir o anseio mais quartos. B/negócio, s/visita, s/jantar, casinha,
profundo de nossa classe, etc. terreno 72x33 llltS .. ótim!l para veraneio ...

"Convoco tôdas as socie- que os homenR públicos ·e TiUA HUI BAHBOSA - 2 quartos, sala visita, cosi-
.�h"d.es cocirmãs do país, e de responsa'bilidade não nha, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.

:aos jornalistas de tôdas as deixarão de' ouvir. SERVIDÃO FRANZONI -- 3 quartos, sOlla, varanda,
"tendências que militam na Pela nobreza da missão cosinlHl, etc., terreno 9x63 mts. . .

:imprensa brasileira para da imprensa e em defesa ESTREITO RUA SANTA LUZIA - 2 quartos, sala vi-
'{!ue se mantenham hoje, das suas legitimas prerroga- sita, s/jantar, cosinha, despensa, etc ,

n�l!is do que nunéa unidos tivas, proclamemos neste RUA FRANCISCO TOLENTINO - 2 quartos, sala,
�m. defesa da liberdade de Dia da Imprensa nossa per- varanda, cosinha, etc. . , .... , . , " ... , .. , .....

imprensa e d'a livre mani- f.eita unidade em tôrno dos ESTREITO RUA TEREZA CRISTINA - 2 quartos,
iestação do pensamento fa- seus ideais. sala, varanda, casinha, sala para' negócio .....

lado e escrito sem ouja exis- - Herbert Moses, presi- BAHRErHOS - 3 quartos, s/visita, s/jantar, casinha
'têllCÍa a nossa profissão dente da A. B. I." grande, terreno , , .

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

,8in·d.··dos'Estivádóres
de Florianópolis
Avisamos aos estivadores assoCiados, atualmente

l:.PDsenta<ios e aos estivadoi'es avulsos que diáriamente
das 7 ã,s 16 horas·dos dias de setembro corrente, a nos
íS3 Tesouraria está ef.etuando o pagamento do RepQuso
Semanal Remunerado, correspondênte ao período de 17
�e set�mbro de 1949 a 31 de clezembl'o de 1950.

Turibio Custódio de l"adas. Pregi(',elTte

AV. MAURO RAMOS

--0--

Lotr de 16x-l5 m ts. (negó-
cio urgente) , . ,

.

ESTRgITO RUA SA.l'l"TA LUZIA - Esq. com Rua
São Pedro - 40x25 mt8. .•.......... " ..• 0.0.

COQUEIROS RUA S.ií.O CRISTOVÃO - 22x550, tendo
umas pequenas casas . , .. , .. , , .

ESTREITO RUA SANTA LVZIA - lote com 10x40
mts.

t Missa' DE l' ANIVERSARIO
BAHHEIROS - lote de 12X50_111t�.. ,

.

.

•

A CHACARAS E FAZENDA À VENDA
JOSÉ :FRANCISCO TOLENTINO' DE SOUZA CANASV1EIRAS _ com 4.344,728 m2 e uma ótit11<1
Pela passagem do 1° aniversário da morte do sau-

casa resídencial(de 2 pavimentos , .. , .'doso JOSÉ FRANCISCO TOLENTINO DE SOUZA, sua CAPOEIRAS _ (no principio) � com 98x250 mts.,.:f;;mília manda celebrar mis.sa, no dia 13 do corrente, às",. casa com 4 qUàl'tos, 3 salas, cosinha. banheiro,:- horas, na Igreja de Sant� Antônio, convidando para vanmdão, etc. . , .....• ,
, ..�i{Se ato de nossa Santa religião, os seus pai-entes e ami- TRINDADE _ com 73,50x600 mts. e uma casa com1l't>1l, formulando desde já os .. seus agradecimentos.

400:000,00

Ol__()....()....()....(�O'

·llor. J.Barroso r I
I ADVOGADO I
I Cx. Po.tal-175 I
I LAJES�S. c. i
, i
.().....()�).-.().-.o__

350.000,00

Vende-se
300.0QO,00

250.000,00

250,000,00

250.000,00

180.(JOO,0�

Aluga-se
Alugar-se dois quartos ex:..

celentes para pessos de dis

tinção. -Vêr e -tratar á '�.rua
Conselheiro Mafra n. 139.

180.0QO,oo

16Q.OOO,oo

155.000,00

150.00Q,oo

t

110.000,00

100.000,00 Dficina de Bicicleta lely
Acha-se aparelhada para qualquer serviço em .Bi

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

Pecas e Acessórios Novos e Usados.
Pi�turas, Soldagens e Parte Mec_ânica.
Serviços Rápidos e Garantido, Executados por peft

.>oal espeCializados.
.

- Rua Padre Roma, 50 -

100.000,00

100.000,00

90.000,00

90.000,00

80.0QO,oo

,)
,.,

.

)

•

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

80.000,00

65.000,00

60.000,00
LIVRE-SE DA TOSSE

E DEFENDA OS
SEUS BRÔNQUIOS COM60.000,00

45,OOO,oq BENZOMEL
25.000,00

120.000,00 OLHOS - OUVIDOS - NARIZ.PJ GARGA��A

DR•. GUERREIRO DA FONSECA
Especialista do Hospital·'

Receita de Oculos - Exame de Fúndo de Olbo pára
Classificação da Pressão Arterial.

'

Moderna Aparelhagem.
Consultório - Visconde de Ouro Preto, 2.

80.000,00

35.000,00

25.000,00
12.000,00

500.000,00
CALDEÍREIROS.c
CRAVADORES

Precisa�se no Estaleiro Arataca
230.000,00

AdvocaCIa' e COllta;bilí�ade
DR. ESTEVAM; FREGAPANl

- Ad,,-ôgado - '.
ACACIO GARIBAI,DI S. THIAGO

- Cont$bilista -
Ediiíeio "IPASE" ....:._' 50 andar.

100.000,00

25.00Q,oo
18.000,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-""--:Flõiiãiiôpõlis, Sábado, 13 de Setembro de 1952
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:.�. ,'.-:--:;-; ,''O. ESTADO"
______-._r ._•• -,_. --...:_

Chegou a 181: dos Sapateiros

Importaute iater �

, 180ç80 Glrarglel
i RIu, 12 (V. A.) _,- Pela

��;::' I primeira vez no Brasil, no

'ATENAS, 11 (U. P.) - Tito poderia considerar a campo da cirurgia cardíaca
O sr, Constantino T'saldarts : elaboração de um pacto foi realizada a intervenção
que exerceu as funções de dessa natureza desde que cirurgica denominada val
primeiro mini�tro e mi�is- I possa o mesmo ser acomp�- : vuplastía de Bayley, A �pe
tro das Relações Exteríores nhado de um tratado polítí- ração foi executada no

{furan.te a luta �ontra as

I co.
com o�je.tivos ponderá- "Hospital Get.Úlio Vargas":

guerr'ilhaa, pleiteou a for- veis e defínídos. pelo cirurgiã« José Hilário
mação .de uma "comunidade Já não m�is. se conside:- I

com a assistência dos ' seus
defensiva do. suleste euro- ra segredo, aqui o. fato de 'colegas Francisco - Pinto.
peu", entre a Gl'ecia a Tu!'- que os Estados Unidos e a 'Raul Saraiva e Sérgio Tei�
quía ,e a Iugosfávla. Inglaterra pretendem cons- xeira Silva, este último co-

truir uma frente dessa pro- mo anestesista.
Em entrevista concedida, _jeção nesita parte da Euro- O' ato. despertou gra d

.

I "EI f' h .,,'
•

n e

l�ofJornd·a t €}' t er�a t qhue pa", b m'
interêsss nos meios círurgf-

'Y',e �m e o a na gov,:rno. e� S.a e-�e que a .l urquia es- cós, afluindo. ao hoapíta] nu
lenio, 0; sr. 'I'saldarfs ace?� tar ía dlSP�St� �. co.la�orar, merosos especiallstas em
tuou, q�e �s8a entent: terra desde que Já fOl. Incluída no. moléstias do coração. A in-
como finnlídade repelIr uma Pacto do. Atlântico Norte, tervenção foi feit '

_

- .

t d •. d domí '1
.

.
. a no. pa

�gres.sao cO�lUilllS a, ro en- Am a ommgo u timo. fo- ciente Antônio, Pereira Fra-
ao ainda ehm nar, a pres- ram realizadas pequenas de de 27 anos que' _

-

b .. rt d
A I

:I ,era por
MiO. 80 re esta pa e o mun- manobras de fôrças greco- tador de uma esten

.

.

edí t f
- .

ose nu-
�!,O m ,la� e, a or�açao de. turcas, sob as Vlst�� do "tral, Consistiu a operação
om �xerclto d� qumhentos marechal Mat-thew Ridgway em aumentar o oríflcío es-
:c.. setscentos mil homens. comandante em chefe

dai
tenosado para f c'l't .

En
..

.
alI aI a

quanto. ISSO, circulam i NATO, nas proximidades de passagem do sangu d .
_

d
.

rechál
'

S
.

e a au
TLlmOres e que o marec a

.

muna. ' ricula para o ventrículo e
.

daí para a Circulação,
A duração. operatória foi

de hora e meia, sob aneste
sia gera] .

Após a operação, o paci
ente que se encontra pas
sando bem, ficou na tenda
de oxigênio.

EnleDle, Balcânica
Defensiva

••••••••• íllJo••e .

Eisenhower Congresso de Or-
desculee-se deus R-eliglosas'
WASHINGTON, 11 (U.

'

P.) - Eisenhower fez 'a ROMA, 12 (United)-
sua primeira visita pol iti- Inaugurou-se, no. Instituto
ca a esta capital, hoje, e

I
"Maria Assunta", o primei

prometeu aos washíngto- 1'0 congresso. de Superioras
nianos conduzir a nação. à Gerais de Ordem Religiosas
paz e solvencia, no. caso de de Mulheres com a assístên.
se tornar presidente. '�ia de 200 super-ioras ge-

O candidato republicano rais e outras 500 religiosas.
fez escala de duas horas O congresso debaterá oz

aqui, a caminho de Nova trabalhos das ordens indi

York, procedente de India- vidualmente, assim como as

oopolis para dirigir a pala- leis que regem as diversa!'
vra a centenas de trabalha- ordens, passiveis de modifi

dores republicanos. �ação ou modern ização, co-

Depois () general seguiu m.o sugeriu o Papa Pio XII.

viagem de avião a Nova no. ano passado.
Yol'lc Umas 300 delegadas da

Manifestou ele que o po.vo Espanha, França, Alema

se dá conta de que o.S repu- nha, Inglaterra, Austl'alia,
blicanos oferecem melhores India e Estados Unidos com

promessas de paz, preços pareceram ao co.ngresso.

baixos, impo.stos baixos e Depois de invocar a assis
voltam a sentir-se orgulho- têl1cia do' Espírito Santo:)
5o.S de seu govêrno., ao congresso, o secretário
Uma comissão de boas- da Sagrada CongTegaçãó

vindas o aguardavam no ae- das Ordens Religiosas, pa·

roporto tendo sido escolta- :ire Arcadio. Lar,mona _ fa

do. até o Circulo Republica- lou, sobre ü tema "Necessi
no. hlstalado. no Hotel Was- dades comuns para a forma

hington, a' duas quadras da :;ão de religiosos destinados
Casa Branca., a vida apostólica".

O candidato co.meçou o

seu �dis'CUrso, excusand'o-se'" �_._,.",....,..,,---.,_.---_.

por haver deixado escapar
uma palavra pelo. rádio, 38._

feira, à noite em Indiauopol
si, dizendo que fôra sem

queret:
- ,

(A p;.ilavra foi "damn"

I que eirt lngles significa maI
. dito' 'e é vocábulo cel1surá
vel em �ádío).
Entretanto, pessoas inti

ma do candidato disse que

Eisenhower, logo abandona
rá sua política de não p.er
"onalizal.' em seus ataques e

que mencionará por seus no

mes OH adversários políti-

---._ _....:...-._.-

RIO, 12 (V. A.) - Os

eperários da indústria de
calçado .« anexos" que con

rinuam em greve, recusaram
aceitar a solução parcial
oferecida pelo grupo patro
nal, após entendimentos pro
movidos pelo Departamento
Nacional do Trabalho.

•••

TOQUIO, 11 CU.P.) - O

A LUTA, NA CO-'
RÉIA

PA.l\l' MUN JON, 11 (U.
P:) - A delegação da Onu
reuniu-se, hoje, com os 'ver
melhos, durante 32'minutos.
Finda a sessão, o Gal. Har,
rison declarou que fizer'l.Ic
ver aos comunistas que eles
estavam agindo de uma ma":
neira desleal e porrtilhada
de negações absurdas. mór
mente no. que tange à ques
tão dos prisioneiros de guer
ra, tanto que preferiam sa

crificar milhões de pessoas

para por puro capricho, pro
curar rehaver alguns cores>

nos, prolongando, indefini
damente a luta na Coréia,

faleceu a mulher' mais!
Idosa ,do Bstado do Rio (125 '800S)
CAMPOS, 12 ev. A.) -

f'
considerada a mulher mais

Faleceu Rita Maria Santa- idosa do Estado do Rio.,'
na, contava 125 anos e era

. ,

fíciar toda a classe -- de
clarou Francisco. Almeida,
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores n as Indús-

(l"jMi-iiiilMi......i:iIIl..6:jL:ltrias de Calçado.
�

embaixador Júlio Barbosa
Carneiro. apresentou hoje
suas credencias ao Impera
dor Hiroito. O ato revestiu-

R881rlçóas, sovte
ueas na diV!Sil
de Berlim
BERLIM, 11 (U. P.) - A

"Kommandatura", formada

pelos comandantes das trê�

potências ocidentais, reu

niu-se hoje para discutir

qual a atitude a ser tomada
em face dos novos bloquêios
que vêm sendo impostos pe
los soviéticos à passagem
das patrulhas aliadas.
A reunião foi secreta, ten

do sido expedido os seguin�
. tes comunicados do que ne

la se tratou:
"Os comadantes dos seto

res 'ocid;ntáis de Berlim
reun iram-se esta tarde _ pa.�
ra discutir a o�lestão da pai'!
sagem' da Polícia' -milita.r
aliada pela est'ra'da de Au

tuburn, entl'e Berlim Oci
dental e o posto de contrôle
aliado em' Drelinden, no se

tor norte-americano.
Esperam que da entrevis

ta do sr. DOl1nel1y, ôn,tem,
com o general Chuilmv, re
wlte o restabelecimento da

situação normal.

Enquanto ii'to. foi feito
um relatói'io cOi;'pleto da si

tU�lção. à Alta Comissão a

liada". '

Os policiais militares a-'

,liados receberam ordens pa
ra evitar atritos com os po

liciais russos, armados coJJl

metralhadoras de mão, qUe
estão impedin<!o o acesso �o
posto de contrôle de DreJI
Enden.

.

.:

.-.:-�;. ;

i'4�����;i).\

r •

o NOVO EMBAIXl\
DOR. BRASILEIRO

NOJAPÁO

se 'de grandiosas solenida
des, tendo. o l10VO embaixa
dor sido. conduzido em sun

tuo.sa caruagem que percor
reu as principais ruas desta.

Capital. O embaixador Bar
bosa Carn,eil'o é o primeiro
diplomata hrasileiro acredi
tado pelo govern-o depois da

! 2a. guer.ra.O encontro V€l'ifi
; cnu-se, precisamente, às 11
};oras da manhã.

{;OS.

"'...;.. ",.

Hepresentante: Comérdo & Tran:;:'l}ortes C. l{afIwl;

OLl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ImUDíZ3Çã� d� Mundo Livrei
eGDt." a sobversa•• I'ermellle ..

,'

SÃO FRANCISCO, 11 (D, p,) -:- "A maior ameaca

a que está exposto o mundo' é o perigo da conquista d�
Asia pelos soviéticos", declarou o governador do Illinois,
sr. Adlai Stevenson, candidato democrata ii presiden
da .durnnte

'

uma reunião nesta cidade.
"Na Europa - salientou' o sr. Stevenson - nossos

esforços para construir pacientemente a paz obtém su- I

.

eessos. A Europa ainda. não está inteiramente imuniza- i
da contra a _subversão, .mt:rna, mas. ê�te objetivo de se-l
gurança esta sendo atingido. Desejaria poder dlzer o I
mesmo da Asia mas não posso, e não .se po)!cria prestar' I
pior serviço ao' povo americano, do que substlmar a gra
"Idade dos perigos' aos quais a América está exposta, na
quela região e isto durante numerosos anos.

O candidato democrata prosseguiu, dizendo que os

.eomunistas "estão talvez convencidos de que, nas aspí
rações- e decepções do oriente, reside a chave do poder·
mundial. Acham, e talvez esperam, que o ocidente não
aceite o seu desafio".

O sr. Stevenson propoz, em seguida, para fazer face
li ameaça comunista no Extremo Oriente que os Estados

IUnidos forneçan.? ajuda técnica à India e aos ol.ltros paísesdo Extremo Oriente. Fazendo. em seguida, alusão à
,

guerra na Coréia, o sr, Stevenson declarou.: "Como ame

rieano, estou orgulhoso por termos tido a coragem de
resistir a esta' agressão brutal a cínica, 'e estou igual
mente orgulhoso de que tenhamos. tido a coragem de re
casar 'correr o risco de urna extensão do conflito, a des-'
peito das provocações extremas dos comunistas e das

{;�'Íticas il'l'espo�s�\'eis dos republicanos". "Digam o que

dl�Sel'am os políticos sem escrupulo.s, para exp.lorar a

Itrtsteza, o amargor e o descontentamento, para obterem

"ot�s, a :oré,�� J;à.o.,sel'á nunca inscrita n� história corno !
!:m� guerra :nu,tIl a menos que o heroismo seja subs- ; 16:::..títuido pela tiblesa amanhã". .....

Rua

RIO- SANTOS;,. PARANAGUÁ - CURITIBA - JOINVILE - IrAJAi
FLORfANÓPOLlS-LAGUNA -TUBARÃO - LAJES - PORTO ALEGRE'

,

sÉOE.: FLORIANÓPOLIS _:. Santa Catarina

SANTOS & . BATISTA

antig(i "CE7-...\RW"
.

CAMINHONETE �

IDA:
Saída de Itajaí
Chegada FpoIis.
VOLTA:
Saída Fpolís 16,.00 horas
Chegada Itaja i ,17 . .00' "

(Aos sábados e feriados a !>si.da d.
Fpolia. é às 13,30 h. e ti CbegaeR ã Ha

ia! às 16h.),

7,15 horas

9r4�
"

IDA:
ó�IBUS·

Saída de Itajaí
Chegada Fpolis,
VOLTA:
Saída Fpolis. 16 horas
Chegada Itajat 19"

(Aos sábados e ft'riados a saída dll>
Fpolís. é �!l 1:3 horas e a cheg-ada à ha.
jaí às 17h.).

7 ho·:ta.s
11

AGtNCIA
Alvaro de Carvalho n. lS

c. R.
NOTA

o Chefe -da 16a, Cireunscriçã o

de Recrutamento Militar faz sa

her aos cidadãos residentes no

Munic ipio 4,e Florianópolis, que

a entrega, de .certificados de te-

3ervi�tas, a partir desta data, se-
1'4 feita às terças.-feiras. às 15,00

horas .. "

.

Rago, d� 'Castro -:- Cel. Chefe

da Wa. C. R.

I'
8AnCOdeCRfflITO

POPULAKI� AGRiCOLA' • I

Rv.a
.....

N� 16 ". ,

f'LORfANÓ�OLIS � 5tó.. eó.�o.rtnO, PRó CASA no PI:.OFESSO'R

Expresso São Jorge
, de OS'MAR MEIRA

VI.AGENS DI�IAS DE"
UM.OUSINES

-

Ilol"ário Fpolis.
'. S"àída-:-·

--- ., 'Coogada -',
..

8,0:0 20;00

, ;

',- �

li:l�ri��ó�oHs
Chega 10,30, 17.,00 .. Cr$lTAJAf
Saí 11,00 17,30

.,
C,hegadll
'12,00

Saída
16..00

�ncia t.>.m Florianópolis
CACIQUE ROTEI.

Rua Feline Sc.hmidt, 53
Te!. 1.449

�:-,-.-...;._

Agente ltajaf
MARIO MA.cHADO

Rua Hercílio Luz, 36 _
TeJ. 383

'

70,06,

,Cr$ ,

1.00,00.

1,
.....

Está sendo vendida. pelo Gru

l10S Escolares, a rifa d-e unia má"

quina de çostura (de pé) marca

"Oríon", em benefício lia Casa

do' Professor,

'A j'eí-erida m�q�ma acha-se ex

llost.a na Eletrolandia.

Ita�itL :,BlumfQau
Or$ .'; -,,'

-

Cio,_
70;00" 100,00

caslI
.

'.

RIO, 11 (A. V.) - Estra- 'lar' a questão, com um pa

nhando que o presidente dG I recer do consultor jurídíco,
tAPETC, sr. Cecilio Mar- do Ministério do Trabalho.

t ques, esteja fazendo nomea-I pelo qual se apresenta li'

c ções
de pessoal sem concur- dou!rinu ti: que.mesmo ,f��

.-

80 para o quadro de sua au- se a refenda lei, os pl'CS1-

tarquia, contrariamente ao dentes dos institutos podem
que determina a lei do Con- contratar pessoal para ve

,
gresso Nacional n. 1584, san seu serviço.
c íonada em maio último pe-

lo presidente da República, A respeito foi sOlicitaq{i
o deputado Hermes Pereira agora o parecer' do consul
de Souza, formulou um re- tor, geral da República. ,

I
querimento de informações Se este também defender
ao Min istêrto do Trabalho, os atos do presidente do

por intermédio da Mesa da IAPETC, a lei n. 1584, em-

Câmara,
. bora sendo uma quase. re-

Corno o fato procede e produção do artigo 186 da

não há a negar sua ilegalí- Constituição Federal estará

dade, o ministro Segadas derrubada. por um simples
Viana quer agora 'contor- parecer.

VENDE-SE à de númel'.o
da Rua Boeaíuva,

.

com terreno

para garage.,
.

'

Informações' na Í)eqltena
ao- l.ido:"

- .' ., .c,

Cr$
.

'. �
.

Çr$
·40,00,

Vende�se' UntR "caSa comercial

Cine-Diário
I c

,

� ..

RITZ �'. Às 7,45hs.
Às 2 - 4,30 - 7,30 -:- 9hs.1 ,1) Burt ,LANCASTE;�

.

JohnPAYNE - Mona ,PhYliS TAXTER

FREENMAN - Don is O' em: .

KEEFE O HOMEM DE BRONZE

em: 2) OSCARITO'.c::_ Grande

A AGUIA E O GAVIAO O'rELO - Anselmo DUAR-

No programa: Cinelandia TE

Jornal. Nac. em :

Preços: 7,00 - 3,50 O CAÇÚLA DO BARULHO

Imp, até 10 anos No prog.: Cine Jornal.
ROXY Nac.

Às 4 - 7,45hs.
1) Rex ALLEN
em:

i<�i\'IBOSCADA NA FLQ
RESTA

2) Rex ALLEN

Preços: 7,00 - 3,õo
Imp. até 14 anos

IMPERIO
Às 7,45hs.

1) Rex ALLEN
em:

I

estabelecida á Praça 15.

Informa.;õe '. nesta R�dação.
.

OASA JIISC.LAlIL&" mm .

081401-.401 ,lU.... LO.... 1
q letor. Vllnlal _ Dl....,

I' 1t..� CO.�1I1.ift .1lfH

'f:"qutz.. rm se,.! i·,Vlubo. Cr fo!,ota.dr� J(Si Iveíra)

COURA CU'A; f
QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AfECCOfS 00

CbURO CABElUDO.
T(>IoUCO C-,,\PllAR
POR iXl:fltHCIA

, .

em �

CAMINHO DA MON'l'A-
,

NRA. ,

.

3) Continuação do seria
'do A MULHER TIGRE ,

"

No programa: O Espor
, te na Tela Nac.

CAMINHO DA MON'l'A
NHA

2) OSCARITO - Grande
OTELO - Anselmo DUAR
TE
em:

CAÇULA DO BARULHO'

_
No programa: Nt)tícias

da Semana. Nac.
'Preços: 6,20 - 3,50.·
Írrp. até 14 anos

Preços : 6,20 - 3,50
Imp. até io an.(;ls·

O'DEON�
Às 7,3Ôhs:

IMPERIAL

MAGROS" E'. FRACOS
� '-. ; -

• .1-
-

,'.'
., VAN'ÂDIOL,.,",�'r' ",'�

lIO�� .

" E 'in(lieado "nos,cases de liMUr-
.

"
za. palidez', znagrezá e fastio, porque
em sua iôrmula' entram ,s,u'bstanêiacs
t!J.js como Vanadato de :Sôdlo, !Mi.
,tina, GjJ(:erofosfatoS',: p'epsina, nM

'dé cola, etc ....de' açào�prbrit'a e éftCa.!i
nos casos de fraqueza e. ',neuraste':'
niàs. Variadiol é indicado,'pa:ra.� bQ.

.

mens. mulheres; crianças, sendo fÓI
mula' conhecida pelos grandes roê.

.

dicos e está' licenciado pela Saude
Publica.
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Em Jeaçaba a Ia, Exposição PREFEITO Instalou-se em Belo Horizon!p. o

Estadual de Trigo contra-mão' gress� Nac:i�àal das Belsas de
Ficou estabelecido entre o I Durante a expostção serão Muito feliz e acertada ,belo HOrizonte, 10 (VIa de delegados das Bolsas do ria Alkrnin e mons.•José AQ...,

Govêrno de Santa Catarina realizadas demonstracões e foi a idéia concebida pelo aerea) - Instalou-se ontem Rio de Janeiro, São Paulo, gusto Dias Bícalho.
e o Serviço de Expansão do aulas práticas sôbre' a la- sr. Prefeito da Capital em nesta Capital o IV Congres- Santos, Recife, Pôrto Ale- Como presidente em eJ>:et.,
Trígo que a Primeira Expo- voura do trigo, exibições de mandar construir abrigos so Nacional de Bolsas de gre, Curitiba, Santa Catarí- cicio, da secção Brnsileira
sição de Trigo será levada filmes educativos, visitas às para os passageiros de co- Valores, com a participação na, Salvador e outras. A do Conselho Interamerica)to"
a efeito, em Joaçaba, no pe· principais propriedades a- letivos. Presidencia do Congresso de Comércio e Produção �,'
ríodo de 7 a 14 de dezembro gro-industriais do municí- O público que aguarda na está sendo exercida pelo convidado especial, discur_
próximo. pio, etc. .... intempérie os ônibus, em

.;;, O DIARIO DA 'fARDE corretor Ernesto Barbosa sou o deputado Euvaldo Lõ.;
O .

certame, que terá con- À Exposição Estadual de busca do ganha pão diário, Tomanik, presidente da Bol- di, hipotecando o apoio .1
.....- * .c, de ôntem, trouxe a pú- "",

corrida ,representação dos Trigo comparecerão o Go- é aquela parte da popula- sa Oficial dé Valores de Conselho ao IV Congress,,-.blico, como nós o fizémos ..

municípios do Estado, cons- vernador Irineu Bornhausen ção menos protegida pela
em edição de 9 dêste, de que

São Paulo e do Conselho Nacional de Bolsas de ValI)....
tará de u'a mostra de produ- e o Ministro João Cleofas, .sorte e que não dispõe de Nacional de Bolsas 'junto ao r�,s"e fazendo

:

apreciac;fi...,na Assembléia Legislativa -""-'"

tos e sub-produtos do trigo, titular da Agricultura, que condução própria. também estava ausente no
Conselho Intéramericano de em torno do Comé,tcio ínobi_

de máquinas e implementes inaugurarão também os ar- . A construção, pois, de Comércio e Produção. liário 'de Valores, 'r.!'!ssaltarkDia da. Pátria, o pavilhão "
.

com aplicação na lavoura do mazéns para trigo, em cons- 'abrigos é uma medida de 01'-
1

A sessão inaugural teve do a gran<f e, importânCia.- . naciona , como no Departa- ,

cerca] 'e de moinhos para j' trução em Joaçaba, Concór- dem administrativa louvá- ." lugar na sede da Associação que, no momento, tem ."'''_mente de Educação do Es- ,.ao"

b=nef iciamento do grão.· dia, Caçador e Lajes.' ,Vel e que, certamente, mere- Comercial de Minas, tendo a economia nacional Og m-.
_.,. w • _ ., ·

..
• .,.-------

ce os aplausos de tôda a ta�·córi1entário que, sôbre presidido ao ato o secretár-io vestlmentos de capital.
população desta Capital: das F'inancas de Minas, sr, Encerrando .., sessão e dO fato, lançamos destasco-' v a • ", e_

. A,', concepção da idéia, José Maria de Alkmín, re- lineando o programa dlunas, interpretando os nos- '

. ... <
. Il,

f'o' i,. portanto, feliz e acerta- presentando o Governador Cong o f}e p 'd
sos sentimentos de brasilel- ress •. a lU o resr en-,

-da,
ros que defendem as tradi-

do Estado. te da Bolsa de São l�aulo,
Mar; S. Exeia, que, pela Brasil

Tomaram assento à mesa' corretor Ernesto 'Ba�boQ'"ções gloriosas do raSI, co'
,'-< L, >

''''-

vez primeira procurou pôr mo bôa imprensa que pro-
os srs. Ernesto Barbosa To: Tomanik, que mais 'urna vez..

em
.

têrmos práticos alguma maník, presidente do Con- acentuou a necessidade d-. . curamos ser.. 'não visou" R ""

coisa do interêsse público, " .

gresso, prefeito Américo bolsistas brasile-iros fixar"';".,pessôa de quem dirige aque- <=""

revelou-se o administrador . René Giannetti, mons. José normas e diretivas 8€m.,-�. la repartição, como, propo- ......-

destituído de SClIRO prático. Augusto Dias Bicalho, re- para o bom comércio :tUobi.:.'sitadamente, se procura fa-
• • O abrigo que está sendo oresentante do Arcebispo Iiário de valores.

S �I t I'
. zer crêr. ·.A nós interessou, ,. ,

UP·erlo r el oroa I construido na Av.cuida lViau.- Metropolitano, deputados fe- Foi organizada a mesa di-;no caso, o fato concreto,
.

1'0 Ramos e, que por sua /Íl- ,Se 110 edifício da Assem-
derais Euvaldo Lódi e José retora

. dos trabalhos, qu('-o

O· m' .·nlastro Gallott." aponta'do nalidade �everi� p.roPol'ciü- " de Magalhães Pinto, os pre- está constituída pelos corre,
Para �, bléia o mesmo quadro, não . ., .

'. nar conforto -público, Ira sidentes da Associação Co- tores Ernesto' Barbosa To-...I t vêmos por que não sofrer o ' ',',

., preSlgen e tornar-se, pela sua localiza- mercial e da Federação do maník, José Willernsens JlÍ-
RIO 11 (V A) D t d

. responsável, também no Le-
, ."

- en ro a a composição dos mem- ção, uma ameaça constante Comércio de Minas Gerais, nior,' Geraldo Correia" AJdn"
b

'

deverá b d T'b gislativo" as, penas da mes-
em r�ve, evera ser renova- 1'OS o n unal Superior á segurança da população. além de l'epres·entantes de Batista Franco, Mozart E..-

EI 'tol'al I
. -

E' d
ma crítica...

t·el , com a e eIçao, pe- que l! construção � o ou .ras autol'ldades e entida- mygdio Pereira, Linco'-
I S T 'h Dé fu.tUl'O, que não tenha- - JU,
o upremo

_

1'1 unal Fede· aludido anteparo, no centro des de classe. Min.,tins yiana e Antônif;!
I 1 T °b mos o desprazer de assina-

ra é pe o rI unal Federal daquela movimentada Ave- Falaram os srs. José Ma, Arthur Ferraz.
de Recul·soS. nl'da, cOl1trarl'a to'd.as as I'e-

lar ocorrências tão lamentá-
••

. .' .

........�••c. $�' '" ,. ..� ...
gras de trânsito.

. veis, é o que desejamos.
De conformidade com o

resolvido, não haverá reelei- Os veículos, mesmo que

ção para o segundo biê�io tivéssem que estacionar
contra-ínão; a entr.ada e saÍ

e oS atuais componentes do
Tribunal Eleitoral não de- da. de passageil'os, teriam

que ser feitas circundandoverão ser reeleitos, já se co-

gitando do nome do ministro' li frente ou a ,ré dos carros,

Luiz Gallotti para seu pre-
o que constitui grave amea-

sidente. ça para Oi? pedestres.
Resta ao sr. Prefeito da

O nov'o Código Eleitoral
Capital, para não inutilizar

estabelece que, após o pe- de todo a finalidade da obra,
río�o de dois an,os, ,a te-

revogar as tradicionais leis
presentação dos Tribunais

de trânsito, ofic'ializando a
Eleitorais ,se processará me

contra-mão e obrigando os
diante nova eleição, objeti- proprietár.ios de coletivos á
vando·o rodizió dos seus

"

'__ ,
' "membros.

abertura de porta�s ?elo la-

............................................ ; do esquerdo dos ombus.

Assem'léia Lesislativa'
I Nesta Ilha' dos Ca�os Ra-
ros é uma realidade a admi-
llistração de um PR�WEJ,
TO CONTRA-MÃO ...

Florianópolis, Sábado, 13 'de' Setembro de; 1952

Tribunal

I,�f!"'"
mentüs de interesse ,coleti
vo, é realizar programa útil
e corresponder assim, aos

desejos e às aspirações do

�;r Povo.
Jornal de Ibirama Infelizment€, atravessa-

o deputado Bulcão Viana, mos uma época em que há
lider da'U.D.N.,: cOPlUnicou completa subversão das cou- Há dias, o direto}' do Ins-
à. Casa, o aparecimento do sas. tituo de Educàção resolveu
primeiro. número do "Jornal! Epoca que o Legislativo pôr abaixo o ponto de um

de Ibirama", editado na· vem sendo progressivamente d<ls lentes. A razão, segun
quela cidade. atrafiado, de modo a não ser do estamos informados, pa-
Favoráveis ao requel'imeu- mais aquela fôrça que atua- ·ra tanto zêlo foi fútil: o

to se manif.estaram os depu- va em consonância com a professor faltAra ao estabe
ta{)os Tenório Cavalcante soberania popular. leci m e n t ó, cientific'ando
em nQme da bancada pesse- E' que as leis elabO'radas após que o fizéra por moti
dista e Paulo Marques, li- e aprovadas pelo Legislati. vos justificados. Mas, ap�·
der do P.T.B. os quais tive· VQ, vem sendO' sistemática- sal' da defesa, esta não sur
ram frases de exaltação, à mente vetadas ,pelo Executi- tiu efeito. Como é matéria
imprensa.

. .

vo, com a agravante de mui- pacífiea, o f)lneiQnáriQ que
Ordem dó dia tos desses vetos lograrem a faltar à repa.i-tição, um dia,

Foi apI'ovado, em segunda conformação de numerosos terá que s-e justificar, afim
discussão o projeto de lei pàrlam-entares,' 'em virtude de que não venha sofrer a

que considera de utilhlade do que. as .leis, 'proposta� pena da lei.
. , ,

.

pública, o Arquivo Histól'Í- com tanto carinho e 'destina· -. 'Ota, houve a falta. Mas,
co e EClesiástico' do Estado. das a. beneficios efe'itos no houve, também, a justifica
Atrofiamento do Legislativo panorama economica-social Uva; que' deveria ter sido
A Assembléia Legislativa do Estado, tornam-se ine�is- ,considerada. Mas o mestre,

aprovou, ontem, 'em segunda tentés. com o seu direito d-e reeul'-
diBCU-8são. o proj-eto de lei Pare�e-nos que até o Po- so, não usou . .-. Preferiu'
de .",utoda do deputado Si- der Judiciário está contribu. calar-se e eàperar ...
quei'r4 FeUo, quefcóné�de o ,indü:pa'i'a essa :perigosa' res•. , ,Ante�rit�m, o diretor da:.,
auxilio de Cr$ 200.000;00 à, tÍ'jção a compet€ncia do Le� �q'\lêle

.

�st1belecimento de
Prefeitura (l'é Caçadór, para' gislâtiv� pai'ti'ler cO ,que "d� �nsino rêc�be1,l brilhante li
(:onclusão das <íbras, do Ae- ve, B,ér:· .. representa�te Ido' ,ç�o (j€ 'concÓrdia., 200 alu-
l'oporlo M"�jçipaf. Povo. /,'

:nos, llsa,b:do do' dir'eito que ,��....,.w"',,-,-w'�A delibet'ação .dos Repre. E' cert-o que nem tudo é os assiste,' encaminharem-
sentimt-es do -PP'l{.o merec-e· pe.rmitido. Masfoão é menos lhe um abaixo assinado, 80- Mas, que não venha êsse 1

ria e merece: por certo, to- certo qu-e l}eID tudo pode ser licitando reconsideração dO,' despacho
não é o caso. O!

dos os aplausos, porque dar Pl'Oibido. ato. que intel·e�. é a lição ao'

auxilio s entidades pal'tieu- Quando haverâ um pro- O requeriniento não

Obte-jlMStre.
" Lição de justiça, !

lare,g ou às Pret.efturaa.Mu-, nun-ciamento daro e defi.rJ..i� ve despacho, a.té o momen.. .de eOt_1lpreensão. dos deveres I
nic:TJ'ds ra:':.\ e�"'reend.i- tívo sôbre o assunto? to... "

que tem os alunos... �.

Presidiu a sessão de on·

tem, o deputado Pl'otógenes
Vieira. Não -houve expedien-:
t.e.

Dizem ...

que certo vereador, es

tacionando seu àutomo.
vel em frente ao edi-

• tido onde funciona a '

Câmara Municipal; foi
logo advertido p e I o
introdutor diplomático
do Executivo de que "o
Prefeito não quer ne

nhum veículo aqui, se

não o seu". E contes
tando a alegada quali
dade de edil, continuou,
voltando�8e para o pré
dio. "o dr. Paulo é quem
manda nisto". para fi-

.

nalizar: "Não póde ser. ,
O snr. não sabe lêr, co

mo eu? Não viu as pIa,
cas com OS quatro
�'PP"? Pois é Proibido,
pelo Paulo, parar" ...
que há quem afirme
que as cabras floriano
politánaS não andam
soltas à noite porque es

tão dormindo. E os· ma·
míferos caprinos notí·

vagos' são c�bra� tam.
bém? ...

Por se fala,r em ca

bras, que a Prefeitura
vai aumentar a gratifi
cação pelo apresamento
de animais ...
que o nobre deputado
J. J. Cabral recusou-se

IV Coa
Valores

L·
-

'd
.

. Iça0 ',e
lDeslre

acompanhar a' carava
na governamental que
seguiu para Joinville,
mandando riscar o seu

nome da lista ...

No' parlamento, há dias, {) sr. Brigido "
'I'inoct.<

exibiu duas tabelas oficiais de preços, vigentes emt

1947 e em 1952, mostrando as majorações astrooô--,
micas dos genêros de primeira necessidade. Eí-Ias:.:

1947 1952 %
Aç'ucar , , . . 2,60 5,30 101
Arroz , , .. , 3,50' 9,00 230
Banha .. ,', :.. . 10,00 18,00 80:
Café .. , : .. , 10,00 32,QO: 202:
Carne (Ia) 6,00 24,00 300
Xarque ,... 14,50 '24,00 6&
Farinha ,.... 1,50 6,00 300
Feijão , . . . . . . . . 2,00 6,60 20'1'
Leite '1,70 3,40 100
Manteiga 22,00 46,00 109

Aqui por Florianópolis. a coisa anda piot àindà
Em compensação, a imprensa oficiosa jáprovou Q1J{('
o aumento aqui não passa de 20%. Cabe perfeita
mente à Gapital Federal dizer a Florianópôlis:

- Você ,que é feliz, prima!
x x

que na próxima segun
da-feira a V.D.N. esta·
dual reunir-e-á, nesta

Capital, em' Convenção,
para a qual estão sendo
chamados todos os pre·
sidtentes d e di�etó
dos ... Que é que há?

x·
'O embaixador' Oswaldo Aranha, sentindo Q vá

cuo do momento, a sua gravidade e a necessidade de-;
dar' um jeito nesse troço, assinalou, sôbre a situação:'
llacion�l: "Parec€ que é a vulgaridade: das c�isa!'..
que amesquinha � tudo".

Que não diria o ilustl'e brasileh'o, .se,.vivel?se em'

Santa Cat.arina?
x x

x

Washington Luis, o v-enerando�e austero pa�
ta de Macaé. fez slogan do seu tempo o governar t'
construir estradas.

.

Hoje em dia, por aqui, go,�emar·é passar reriB
ta às, tropas! "

.-�.
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